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Přechnluva.
I. Čemu má katolický křesťan o svatém pismě věřiti?
' ako našim prvomličúui v ráji, tak se milostivý Buh i později
\ rozličných dobách rozličným k tomu vyvoleným osobám přímo
5" _-zjetítí. s nimi téměř osobně jednuti, svou svatou \uli jim takořka
\
-_ ústně piohlásiti ráčil. Muje pak ohled k povaze lidské, uložil, aby
to, co b\l k spase a blahu \eiskerého lidstm milostiu': zjevil a činil,
2 tč'tsí částí napsáno. téměř po \še \ěky písmem “tn-zeno 1510
Žadalat toho prima-ná pmaha naše, ab) chom sestávajíce. jakožto
pozemčané 7 těla a z duše sm) slý tělesnými — sluchem, zrakem
-— učili se věcem duchovním u nebeským, aniž pak by se bylo
sromávalo s sn'chovuuou moudrostí Božskou, aby Bůh každého z nás
zvlášť pl'ímým zjevením poučoval tomu, čemu bychom \'ěi'iti, co bychom as
činiti měli, abychom spasení byli; toť mi po částkách a zvláštními dobami
!(

dle potit—býschopností
našich jednou
učiniv,
tak to zřídil,
aby se mluvou,
zjevení
svaté
vule jeho díle rozšířilo
a zachovalo
zpusobem
zevnějším;

slovem, písmem. A tak časem povstaly knihy, : nadchnutl Ducha svatého
sepsané a od církve za slovo Boží uznané: — Písmo svaté. Slují pak i
slovem Božůn. že nejen činy a řeči Boží \ jpramjí nýbrž i slov) jejich téměř
Bůh k nám mluu'. Smtý Augustýn uazýw je knihami Božími & dle reckého
jazyka iíkúme jim i Bibli t. j. knihy, poněvadž jsou nade \šecky knihy, ze. všech
knih nejvzácnější, nejhodnověrnější, nejprospěšnější. „Z oné vlastí nebeské, ku
které putujeme,“ dí 5\. Augustýn, „došla nás tato suitu písma, jsouce jako úpis
od Boha k nám \\dauý, jimž nús nalmmínú, abychom svaté ži\i b_\lí;“ ') a sv.
Rehor stručně se \“)judruje, ika: „Písma smtň jsou jako psaní, jež Stwřitel
Buh paslal tvorum mým. “)
Aby tedy některá kniha k písinum svatým náležela, třeba přede vším,
aby zjevuo bylo, že jest :: mulchomtí Ducha svatého sepsáiw, t. j. že Duch svatý
spisovatele nejpwé k psaní povzbudil, pak co by psaiti měl, jemu m'čil, jej při
psaní osvěcoval, vedl a tak mu pomáhal, že to. co onen napsal, byl!by to byl též ijinak:
z zkušenosti své, z vypravování jiných atd. zvěděl, není slovo lidské, nýbrž vlastně &
opravdově slovo Boží. A vtom smyslu _disv. Pavel 0 svatých písmech: „Všeliké písmo
., Aug. u.. 2, z ». zum 90. _ *) SV.Řehoře n.p. na 34. \ Theodoru. kk. tu. 4.
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od Boha vdechnutí užitečné jest k vyučováni; k trestání, k napravování, k cvičení
v sprmedlnosti, aby dokonalý byl elm ěk Boží, ke všelikému dobrému skutku
způsobný.“ ') — A sv. Petr zrejměji: „Nebo ne z vůle lidské pi'inešcno jest druhdy
proroctví; ale Duchem svatým nadchnutz jsouce mluvili svatí mu..:'Olě Boží.“')
A tak i svatí otcové a učitelově církevní od nejdamější doby témě'r jedněmi
ústy dosvědčují, že svaté písmo z nadchnutí Ducha svatého sepsúno jest. Smtý
nazýui je \ůbee pravými výroky (v_ěítbami)Ducha svatého," & jinde
dí k věřícím: „Znáte svatá písma, nahlédli jste hlouběji u výpovědí ".Božz“ “)
Sv. Ireneus pra\í proti kacířům: S\atá písma jsou od Slova Božího a Ducha
Jeho k psaní napmídána (diktovmia) ) Sv. Justin domědčuje, „že Duch svaly
používal so. spisovatelů jaho nástrojů, jimiž by nám známost věcí nebeských
otevřel.“) -— „Cokolh sv. písmo dí, jest řeč Ducha statí/zo :“ ujišťuje >\.
hoř A'íssenslcý.') A tak všickni ostatní, \šech kontin a \ěkn se prohlašují.
tak že sv. církev na tak jasná svědectví spoléhajíc v sv. sněmu Florentinském
(1439) osvědčuje: „Církev římská, vyznává, že jeden a týž Bůh jest původcem
staré i nové umluvy, t. j. i zákona i pí'orokítv i sv. evangelia, protože nad
chnutím těhoz' Ducha svatého mluvili svatí mzdové obojí mnhmy; knihy
jejich přijímáme & ctíme:“ a \ ten smysl i sv. sněm Tridentský přímo
„Boha původcem týchž svatých knčh" jmenuje. ') Kdoby tedy přiznával, a
písmo svaté obsahuje síce knihy pro swu starobylost \ážné, pro užitečná \ llitll
ponaučení důležité, pro spasitelně pravdy ctihodné, neuzna'ual by pak, že \šeiky
z nadchmttz Ducha svatého sepsmcyjsou a tudíž i pzavě slovo Boz! obsahují,
tent by přímo proti \í're katolické hi'ešil a mezi nevěrce počten býti zaslnhmal;
nebot že vešlero' knihy svatého písma z r'unlnmtv Ducha malého sepsány jsou,
jest zřejmý článek víru katolické.
Aby pak kniha některá k písmu svatému náležela, žádá se dále, aby
od sv. církve katolické uznána a přijata a'prohlášena byla za takovou, která
z nadchnutí_Ducba sv. sepsána jest. Možnút tedy ovšem. že o některé knize
dle svatého obsahu jejího, dle její prospěšnosti k poučení & ]wsvěcení včh'cicb
atd. pravem sonditi lze, že pomocí Ducha sv. sepsána jest; doknvade \šak jí
církev za takovou neuzná. a neprohlásí , k sv. písmhm pl'ičitati se nesmí. Jaké
však knihy církev sv. v řad. t. kanon svatých písem postaviti uni, toho se
dměděla postupem věkův od nejprvnějsí dob_\ založení meho až podnes od
těch, jež sám Božský Spasitel vyslal do celého světa. ab\ kazali „evangeliu-m
vimu stvoření. vačiceje zachovávali všecko, eo On byl ich! jim. "') Dle toho i
ona s povinností a pravem i pomoc Sllúr) má. aby bdělu nade vším, co
k přesnosti viry a k svatosti mravů náleží a vede, a tudíž i určila, které
knihy pravé slovo Boží obsahují a k svatým písmum náležejí, jsouc pli tom
osvíccna, omylu & pochybení ochráněnn od Toho, jenž jí v npoštolech svych
zaslibil: „Aj, já s vámi jsem po všecky dny až do skonám' světa.“ ') A dle
toho prava vyčetši na sv. sněmu tridentskem zejmena všecky knihy k pís
mům svatým náležející, jakož se i tuto opět v naší „Biblí české“ znova vy
dávají, ustanovila: „Jestliže by pak někdo tyto knihy zcela se všemi jejich
částkami, jako se v církvi katolické čítúvují a v starém obecném latinském

|)lL'l'im.3.-IG
["I—',llPoul2l—')lnstlkLor45.53—'Protihckn2k47—5l
Cohen.-dGnu.
naa- m)!tečptotuEunom.-—')Sowlv.doc.dem
lu.
18.15.—')Mu.%

script—')hlat.:8.19—20.
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vydání (vulgata) obsahují, za svaté a kanonické (tj j. v řad sv. pisem položené)
nepřijal,. . .
. . ten z církve vyloučen bud. ') A tak jsouce přesvědčení
a ujištění, které knihy k sv. pismům náležejí, radovati se budeme, „že jsme
vystavění na základě apoštolův a prorokí'iv,“ kteří nás posud slovu Božímu vyučují,
sami se zakládajíce na onom nejpevnějšim, nevyvratněm základním kameni Ježíši
Kruta. ') [ vzdavejme vroucí diky Bohu za dar tak veliky, kterýž nám v pismě
svatém zanechal. — To však dokážeme nejlépe, když je i v uctívosti míti i
všemu, co obsahují, pevně věl'iti budeme.

11.Jak katolický křesťan svatá písma v uctivosti míti i je
prospěšné a spasitelně čísti má.
Uctivostí k písmům svatým učíme se z piikladu církve svaté, hledice,
jak ona je v uctívosti měla od „pátku až po dnes. Za nejstarší doby cirkve
nalezalo se svaté písmo v chrámě bud na oltáři, anebo u zvláštní schrance po
[.etr' (epištohii) straně oltáře napnutí velebne' svátosti; na církevních sněmich, na
nichž se vždy hlavně dle sv. pisma rozsuzovalo, vzdělal se mnohdy pro svaté
pismo zvlastni stolec (trůn), na němž se kladlo. I'odnes pak když se nejsvětější obět
níse svaté koná, bél'e jako:: s nejvetsi uctivostí sv. evangelium s oltáře, klada
je na prsa sva vroucně se modlí, za požehnání biskupa poprosiv, čte je sepatýma
rukama, podkui'uje kadidlem, ano služebníci kostelní stoji po stranách svaté knihy
s rozžatými svícemi; vše to se děje z hluboké úcty k svatému evangeliu &
na dukaz. že je považujeme za slovo Boží. Za první doby církve. když pohané
svaté pismo zničiti usilovali, znamenajíce, že v něm nejmocnější podpora víry
kí'esfannskě záleží, nmozi svatí mučeníci raději život svůj obětovali, než by byli
svaté pismo pohannm vydali. A v novějším věku čteme o sv. Karlu Boromejském,
že „pismo svaté nic jinak než klece čítával. [ prohřešil by se, kdožby všelijak
povinné k sv. písmu uctivosti zanedbal, ano sv. církevní sněm Tridentský ustanovuje,
že „jakožto zlehčovatelé slova Božího dle práva a rozsouzeni biskupův trestáni
býti maji, kdožbykoliv slova a prnpovědi sv. písma k světským věcem obraceli,
pi'ekrucovalí, totiž: k věcem šprýmovným, báječným , ješitným, pochlebným,
utrhačným, pověrečným; pak k bezbožnému a ďábelskému zaříkavani, hádani a
k spisům hanlivým.“') Dále pak dokážeme úctu svou k sv. písmu, když slovům
jeho pevně budeme věřítí a dle ních žití. Nebo čí slovo by zasluhovalo více
viry, než slovo Boží ? Toť neomylná pravda jako Bůh sám! „Počátek slov tvých
jest pravda,“) dí sv. žalmista Páně, kíálovský pěvec David. To dosvědčují dále
svatá prom-tva, kteráž se doslovně vyplnila a tím i dukazem jsou , že se též
dále všecka ostatní v pismě sv. se nule-zajíci pi-edpověděuí až na konec věků
jistě vyplní. To dotu-zuje neslýchaná shoda mezi spisovateli sv. písma, kteří
mnohdy doslovně s sebou souhlaseji, ač na různých místedí, v rozličném věku,

v rozdílném jedni od druhých jazyku je byli sepsali, tak že se nezdá, jakoby
rozliční spisovatelé byli, ale toliko rozličná péra, jimiž tentýž Duch svatý věčné
pravdy ty napsati ráčil. Když pak dle slov sv. pisma i život svůj zíídime,
abychom nejen posluchači, nýbrž i plniteli jeho byli, pak můžeme právě i'íci
5 sv. Petrem: „Máme pevnější prorockou řeč, k kteréžto hledice jako k svíci
') Sou. IV. dec. de en. strun.—')

Ef. L'. 20. — ') Cone.Trid. ns. IV. de cu- script. — ') Žihli "B. 160.
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vašich-“
v temnén; místě svítící dobíe činíte, až den zasvitue a dennice vzejde v srdcích

Co se však čtení písem svatých zvlášť týče, tut přede vším věděti
třeba, že není každému katolickému křesťana nevyhnutelně potí-eba, aby
písma- svatá. četl. Neboť jakož se původně ústním mdáním zjevení Božího
lidstvu dostalo, tak se též nejprvé ústním podáním zachovalo a rozsliilo; tak
též Kristus Pán sam toliko kázal, i apoštolům svým hlavně kazati velel.')
Jak drahně let uplynulo, než svaté písmo sepsúno a uspořádáno bylo! [ kdož
by se opovážil říci, že lidé žijící před tou dobou, než sv. písmo povstalo, neměli
pravé víry, nedosáhli spasení? Kdožhy nepřiznal, že podnes tak mnozí sprostí
věřící všech národů a zemí, ani čísti neumějícc, „Ze slyšen.í“") pravou viru
poznávají, a když dle ní živi jsou, věčné blaženosti bývají účastni? Sám Kristus
Pán opět a opět praví: „Víra tvá tě uzdravila.“) ——Dí-li na jiném místě:
„Zpytujte píama?") neplatí to všem. nebot jest to buď tolik, jako: „ačkoliv
zpytujete písma, pi'cdc svědectví jejich o mně nepiijínlátef anebo: jest vlastně
k zítkonníkum řečeno, jimž co učitelům lidu sv. písmo znáti zvlášť příslušelo.
— A tak též když sv. apoštolé své listy k zvláštním obcím (církvím) píší, hlavně
představené na zi'eteli mají, ') jenž by je v shromáždění věi'ícím četli, vysvětlovali
& jiným k témuž účelu zdíleliF)——Aniž pak bývá. čtení písma svateho každému
užitečně. Biblí jest zajisté veliký dar Boží. Ale kdož by nevěděl, že i toho
nejlepšího daru lidska bud neopatrnost, nebo lchkovážnost. anebo zlomyslnost
zle užívati maže, jakož i sebe čistší, čerstvější a zdravější pramen zkaliti, ba i
jedem napustiti lze? A že se, Bohu žel! takto staloi s svatým písmem, to již svatý
apoštol Petr zaznamenal, i'ka o listech sv. Pavla, že jich „neuměli a neustavii-ní
lidé převracují, jakož i jiná písma, k svému zahynutí.“ I') A dějiny svaté církve
toho až pl'ehojně dukazy dávají. Neboť jakož s jedné strany všecko dobré, co
se v církvi sv. nalézá, neplyne z jiného pramene leč hlavně 7. dobrého ěítaní,
hlásaní a vysvětlování svatého písma, tak též s druhé strany bludy, klamná učení,
kacílstva v církvi Boží nepocházejí od jinud, než z nepořádněho čtení, nedokonalého
rozumění, klamněho a ki'ivého vykládaní téhož písma svatého. Protož i svatá
církev čtení sv. písem někdy ze “nvláštm'ch příčin prostým věřícím. v národní
řeči zakázala. Že mu pak vůbec na proti nebyla, toho důkazem jsou pic-klady
téhož sv. písma učiněné za nejdávuější doby na řeči všelikých k v|"re.Kristově
obrácených národů; zvlášť pak našim praotcům se té milosti dostalo, že od
svých svatých věrověstů, sv. bratří Cyrilla a Methodia, s sv. vírou i preklad
svatého písma obdrželi. Aby však čtení sv. písem věi'íeim prospěšno a spasitelno
bylo, žádá církev: ]. aby kdo cte, opati-en h_vl náležitou k tomu znánthí a
nábožwostí; 2. aby překlad byl potřebnými k rozumění vysvětlivkami opatřen
a církevně potvrzen.

Kdo tedy písmo sv. čteš, hled si k tomu nejen aspon nejpotřebnější/w
uměnízaapalřítí. nýbrž čti je., a byt bys sebe větší umělost měl, :bož'uě. t. s hlubokou
úctou k slovu Božímu, v duchu pokorné &poslušné poddanosti pod ustmiovenoupiúvo
mocnost církve svaté, jakožto Bohem samým ustanovené učitelce,“ jíšto pi-inálťží o
pravím mzyslu sv. prisma rozsuzoeatif' Tak nebudeš nikdy' svému osobnímu rozmnu
') n. Petr. |. 19. _ .) me ze. 20. — ') a Rim. IO. n.

') Man. 9. za, 29. Nar. 5. 34. [O. sa Luk. :..

na a. se. 17, is. 18. 42. “)Jan aaa. _ '; ra. 1. |. _ ') Kon. 15—16.!) u. Peu-. a. 16.
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prilis duvéi'iti, abys si kterékolh místo, ba slovo, ano i pisménko \3 kladal jinak
„než jak je vykhidá se. církev," anebo abys své lidské a tudíž vždy klamu
podrobeué mínění nevzdal docela jí, ana jest „sloup a utvrzem' Pravdy. “ ') To
pak zvlášť zachovaš, pomníš-li, jak nesmírně těžké k pochopem jsou některé ba
mnohé, at nedím všecky částky písma s\'atého._ Neboť jestliže Božské věci ob
mezenému rozumu našemu vůbec těžko a. to jen poněkud pochopiti lze, jest to
zvlašf, když je čteme v matvé'm písmě. Tak četl onen komorník královny Kandace
a na otázku 1.ihpa jalma: Mníš-li, že rozumíš, co čteš? pokorně odvětil: „Kterak
mohu, nmyloží-li mi někdo?“ a pak se upi'ímué tázal a vysvětlení věrně přijal.')
131; i ty, mily čtenúii písma svatého, čemu bys nerozuměl, aniž pak by ti vy
světlení v knize položené stačilo (neb jak lze tolik vysvětlení podatí, by každému
čtenaii dostat-mala?), ptej se ných "lhát ch a pastýřů dawhomu'eh,a rady jejich
věrně poslechni, pamětlh jsa toho, co di 5\ žalmista Pane o slově Božím: „Soudy

hojejsoupropast \eliká!“ ') a8\. apoštolPavelsúžasemwlít: „Ohlubokosti bohatství,
moudrosti 1\ědomosti Boži!Jak jsou nezpytatelní soudové jeho a nevystižitclněcesty
jeho! Neboť kdož poznal smysl Páně?“ ') Při tom pak zvlášť pamatuj zbožný čtenář
a) že písmo svaté jest kniha z vnuknutí sice Božího, a však i v pradávném
věku, v dalekých od nás krajinách, od mnohých mezi sebou co do vzdělání a
mravů rozličných spisovatelů sepsána, kterýmž toho dle v mnohých věcech tím
nesnmdněji porozumcti můžeme my , (ím více od nich \ěkem a místem vzdáleni
jsme a čím \íce se od ni(h mlmou, mravy a způsoby lišíme. Pročež neber“ m'
kdy numluí ro.-„lichá podobenství a příkazy s\atého pisma, Z\lášt pak zákona
starého, doslmně. nýlnž hled \ždy k hlubšímu smyslu, jenž se pod tělesnou,
mnohdy i méně jemnou r_ouškouobsahuje, a obracej k tyšiň'm, duchm ním včem. jak
zvlášť v tomto vydání z větší částky u \'ysvětlivkach pod textem nalezneš.

b) Nekoi-ší se nad nepravostmi. hrubými hříchy a přímým jich vy
palováním, o nichž se na mnohém listu sv. písma dočteš. Pomní tuto, že jako
tomu Bůh dle své nezpytatelné prozřetelnosti dopustil, že se takové ohavnosti
staly, tak ničil též ustanoviti, aby se nám na věčnou památku zaznamenaly a
vylíčily tak, jak je nalezeno.-. Proč? Abychom jednak poznali, jak hluboko i
jednotlivý člověk i veškeré člověčenstvo v propast zlého klesne, jakmile se
Boha , pravého původce i všeliké pravdy i všelikého dobra spustí ; jednak aby
nám i výstrahu dal, koho se držeti máme, abychom sami v podobné ohavnosti
neupadli, vědoucc, že lidé jsouce, i lidským pokleskínn podléháme. Dobře bude
i tu říci se sv. Františkem Seraf., kterýž vida, an se kdo hrubé nějaké nepravosti
dopustil, l'íkávzd: „Takovým, ba mnohem horším bychť i já byl, kdyby mne
milost Boží nedržela"
e) Nemysli. že vulwc činiti lze všecko to, co se někdy u některých
osob Z\lást \ zákoně starem dowlilo , ba i schmlilo. Všemondrý Bůh zajisté
bud' „pro zahrzelost" lidskou, nebo ze zelaštm'eh n'ých nezpytatel-nýeh úmyslů
zvlášť \ starém zakoné někdy něčemu dopustiti, nebo toi „tajným onuknuh'm“
pi'ikuzati ráčil, což pak se v dokonalejším zakoně novém ukazuje, jakož z s\.
evangelia na mnohých místech vidno. Jakých Bohu žel! zmatků, nei'adů, krve
prolití natropili bludarové všech očko. národů a zemí tím, že mnohé výmineůi!
povolene stamzákonni řady a ústavy. jak domací, tak obecné za vůbec platm'.
') 1. Tim. a. 15. — =) Sk. 3. 26—39. _ a, za... 35, 7. _ ') n.m. ||. 33—34
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pravidelně a potřebné vykládali! _Tut katolický čtenáí' věž, že jako u stavby
domu základ sice zůstává, lešení pak po vystavení se strlme, aby se budova
v úplně své kráse objevila; tak též zůstala mravní plikázaní ze starého zákona
jakožto věčný základ nedotknuta, obřadní pak a jiné. ústavy dle usouzení Božího
a církve jeho odstraněna jsou. ') U všípochybnosti utíkei se jedině k pravému
výkladu církve svaté, _jako v bezpečnou archu Noemovu, a jistě znikneš všeho
poblouzení jak u—víl-e tak v mravíclí.

Jakož si slova sv. písma nikdež a nikdy

na prosto a docela neodporují, tak též nikdy a nikdež žádné samo o sobě bez
druhého bráti se nemá; zvlášť pak jako nový zákon v zákoně starém má svůj
základ, tak zákon starý v zákoně novém svého doplnění, zdokonalení nalezá,
nebo jak se praví: V starém zákoně se nový skrytě obsahuje, v novém se starý
zjevně vysvětluje.?
Dále pak žádá církev svatá, aby sv. písmo, které se věřícím k čtení
podává, k uchování se všeho bludu bylo upraveno dle latinského obecného výkladu
(vulgata), : vysvětlivkami k poznání pravého smyslu“ vhodnými opatřeno i cír
kevně potvrzeno. A tak nám tedy zbývá ješte několika slovy se zmíniti

III. o tomto vydání naši „Biblí české.“
Když se blížila tisíciletá památka toho nesmírného dobrodiní Božího,
že mezi národy kmene slovanského i naši milí praoteové k Kristu obrácená b_vli
přičiněním zvlášť svatých apoštolu našich, Cyrilla a ,llethodia, slušno b_vlo milost
tu si připomenoutí i zvláštním důstojným v_vdanim„Biblí české.“ jelikož oni
svatí bratři nejen živým slovem slovanské národy poučovali, nýbrž i sami du
myslně si k tomu písmena sestavivše svaté písmo na jazyk núrodíuv obrácených
přeložili a tím sv. víru na věky ntvrditi se snažili. l'odniknntí toho v_vdáníschváleno

jest od neidústojne'jsí knížecí awabísliwslc' lonsistoře ]" ažsh. v náklad se uvázal
slavný v umění tiskni-aktm závod paně Kuala Bdlmamía v ] saze. upravení
textu a opatření vysvětlivek prevzal Dr. v bohosloví Innoceuc Automa I'rmcl.
Však nebylo tomuto v literatuře české v oboru bohoslovním slavně známemu
učenci popráno toto dílo ke konci provesti; na věčnost povolán jest 25. února
1862. Když se pak po jeho smrtí ze zásoby jeho práce vvdání dovedlo až
k ukončení knihy žal-mů, tut od nejduist. kníž. areib. konsistole pražské dožádání

jsem já nížepsaný, abych dílo započaté „ku poospúhu dobré těd“ dále vedl.
Ačkoliv i skrovné 5113 své i velikosti úkolu si vědom jsa, prede za slušné
jsem uznával, abych žádosti tak důvěrné a čestné neodpíral. ! uvázal jsem se
s povolením svého (L p.) p. opata v dílo literature naší tak potrebné, věřícím '
tak prospěšné i spasitelné a věnoval jsem mu, s co čas mimo práci úradu mého
učitelského a síly jak duševní tak tělesné stačily, neunavně všecku svou péči a
snažnost, a povinna se cítím tuto zprávu dáti, jak jsem si v práci té počínal.
Dle nařízen:'mlwe sv. vůbec a dle ínstr ul.-cíod nejdástojnějs'í km?. arcib.
kmútoře mně zvlášťvydané držel jsem se výhradně ve všem textu obecného la
tinského výkladu (vulgaty), za základ prekladu maje poslední \jdám „Bible české"
') Sny. Gal. 4, ao. Pozn. —') „ln nul-l

novom lnu. in novo vetu palet..
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v Praze 1851. v kuíž. areib. tiskárně. Při spoiádaní textu hleděl jsem vždy
k tomu, abych smysl textu latinského dle významu a skladu slov, dle slohu a
spojení co nejpřísněji spolu pak co nejjasněji vyjadril. totiž tak aby hned při
čtení patrný byl. Při tom hleděl jsem k překladu Allioliovu, jakožto jedinému
od svaté církve pothenému.
Co do správnosti i—ečiřídil jsem se dle starých
vydání „Biblí české.“ jež jsem při ruce měl, t. benátské (1506.), pražské (1537.),
„Mothers/vě (1540.), svatovácalavskě (1677.), Procházkovy (1786.) a upřímně se
přiznávám, že mnohé vyjádření, kteréž jsem za přesnější, vhodnější, jádmější
atd. uznával, z těchto starých pramenů našich přijal, za to maje, že méně ohy
čejným slovem, když ho pravé vyjádření myšlenky žádá„ srozumitelnost ujmy
neutrpi uižádně, ba že takto mnohé pravé vyjadreni opět ožive. Jest-liže se
mi však tuto (chyba člověkem vladne !) lidského cosi přihodilo, uznalý posuzovatel,
doufám, odpustí, pováže i velikost i úspěch díla toho.
Co se vysvětlivek v luiználukáeh položených týče, i tut jsem jako můj
zvěčnělý předchůdce následoval hlavně vysvětlivek svrchu jmenovaného vydaní
Allioliova; hlavně pravím, nikoliv pak výhradně, maje v tom jednak i více vůle
než při poí'ádaní textu, i dosti zásoby. Miním pak tím hojný výbor z \ykla—
dateluv katolických na všecky knihy sv. písma pod mizvem: .,Scňpmrae sacrao
cursus cmnplehm" \) dam' od J. P. Mimic e Paiíží.
V 110\em zákoně používal

jsem též ' „F ;Llanmq (ler heilige" Schriften dos neuen %stammtcs act. von
F. X. Maas! v Řezně 18471“ & die heiligcn Sthriften des neuen Testamentes
iihersetzt und eiklilrt von Dr. J. ". K'istemaker. Graetz 1826“ Tak doufám,
že jsem drže se ve všem \'j'kladatelů přesně katolických v položených vysvět
livkáeh co do víry a mravů nepochy/bil. Jestliže se mi pak tu někdy přihodilo
dle slova: „Stručným býti žádaje, temným se stává.m;“ tu upozorňují na roz
sáhlost díla, v kterémž každého řádku setí-ití potřeba kázala.

Odvolávaní se k textilní puvodnim, hebrejskému a řeckému, položil
jsem též, jelikož tomu církev svatá povoluje a jak jsem shlédal i můj před
chůdce činil, sám v tom následuje i příkladu Allioliova, i českého základního
vjdímí od |. 1851. Při tom však zvlášť podotknouti musím, že jsem v zákoně
novém k tomu poum al tmm řecké/io dle vatikánského rukopisu vydaného od
Palentína Locka. prof. bohovědv na 1\cen \ Erlangen. v Řezna u Mame.
1862.11 seznal jsem, jak pra\di\ě jest, že nynější ř'eclý tarot daleko není tak
přesné piotříben. jako jest naše obecné latinské deání (vulgata), & že tudiž
preklad dle tohoto mnohem jistější jest, než preklad) dle onoho, na čež jsem
na mnohém místě poukázati neopominul.

Jelikož pak jedno místo svatého pisma k druhému se vztahuje a jedno
druhé vysvětluje, jistě žádoucí ba nevyhnutelně potřebnou věcí jest, k takovým
místum (parallelním) patřičně poukazati; i hleděl jsem to učiniti zvlášť v novém
zákoně v úplně míře.

Maje pak na zieteli, že k rozumění dějepisných částek písma svatého,
nevyhnutelně potřebí představit-i si mista, kdež se děj udál, postaral jsem se o
vyla'esleni map), na kteréž by se vyznačila nejhlavnějši země a místa, v obor
dějin písma svatého náležející. Použil jsem k tomu map atlasu Stielerova, Spru
nerova a mapy k Allioliovým biblickým stamžituostem přiložené.
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A tak tehdy odevzdávám toto nové, co do zmíniti-ní úpravy beze vší
pochyby posud nejlepší vydání naší „Biblí české“ : povoleiu'm nejdíutojnljíídu
chovní vrchností věrným katolíkům vlastí česko-slovanských k tisícileté pmnátee
pokřesfaněni slavných praotců našich působením sv. apoštolů našich C_on-íllaa
Methodia, pl'eje si, aby i vnitřní úprava za vhodnou a dostatečnou byla uznána.
Jakož pak se při tom jednak podrobují v části ode mne. spracované, od knihy
„Přúdoví“ počínající, soudu též nejdústojnějšíwchnosti duchmvn' ve všem vůbec
i v jednotlivém zvlášť, tak že coby buď za chybně a svaté vít—ekatolické anebo
dobrým mravům jakkoliv za vadné od ní později se uznalo, již nalil-cd zavrhují
& tak jakoby nepsáno a nepoloženo míti žádám; tak též snažně prosím pravo
věrných zbožných čtenářů, aby v tom, co jsem v úpravě textu a na vysvětlení
jeho položil a napsal, považovali za výsledek pilného. bedlivě—ho& svědomitého
badani ne tak mého samého, jakož více sv. otcův a. učencův kawlických, jejichž
spisů jsem při té nemalo obtížné práei používal, čerpaje z nich, co jsem dlo
zralé úvahy za nejvhodnější k vyložení a vysvětlení uznával, aniž pak nioha
všudy zvlášť jich udávati zejmena. Bůh pak sam osvěf mysl nás všech, aby čtení
věčného slova Jeho bylo nám k utvrzení víry, k posilnění dobrých nil-ani, k útěše
v strastech, krátce světlem, k němuž bychom hledíce dostali se po pouti tohoto
života v přístav blaženosti věčné.
'

V Plzni na. hod Boží svatodusní 15. května 1564.

Jan Nep. Frant. Desolda,
knez řidn premonltnckóho ' Teplé . učitel
na e. k. gymnuiu plzeňském.
'

Prvni kniha Mojžíšova.
GENESIB.
První & nepochybně nejutarií kniha celého Pin-ma svatého sluje řecky Gmc—aiu;tak řečená, poněvadž
o stvoření světa o. počátku všech vecí. zvláště pak člověka vypravuje. Dává téz zprávu o divném
řízeni Botím lidu vyvoleného během 2369 let (dle našeho počtu) a: do smrti Josefov.

Mqizíi. od Boha zvolený & osvícený zákonodárce Izraelitů. sepsal knihu tu sand ještě před vyjitlm

|

: 11mm. chtej: takto základ položiti k zákonu. zároveň i lidu israelskému na paměť přivoditi
veliká milování. kteráž Bůh prokázal otcům. zvoliv je ze všcch národů. aby je sám skrze meni
své vyučil, víru v pmvého Boha a. naději ve \'ykupítele v nich zachoval &tak veliké dílo vykoupení
lid—kého mezi nimi připravil.
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Prvni kniha. Mojžíšova. *Genesis.

1. 1. 2.

Prvni kniha Mojžíšova.
GE NE 8 I 8.

Kapitola

"

Stvořeni nebo i nemo. l vízech věci v šesti dnech.

1. Na počátku'

zemi."

stvořil Bůh nebo a

f tma2.byla
Země propasti.
' byla pustá
oži valů
aDuch&Brázdná.a
šel se nad vodami.'

]) t.. času & upolu | duem. prvé ne! co bylo atvohno. (Sněm Let.. lv. Aug.) Stvořil pak Bůh
svět.. ne jakoby ho potřeboval k byiomi neb k blaženosti ové. ježto sám od tebe jsoucí : v |obě
svrchované blatený jsa. tvorů nepotřebuje; ale stvořil jej z lásky. poněvadž jaa. „linka“ chtěl.
aby i tvorové blaženosti jeho neukončené účastenství měli. Stvořen pel: jest .ch tak. že veškeré
Bi Banki- oaohy v stvořeni tom ne zúčastnily; tak to „: Otce. uhne Syna : v Duchu untém
jenu všecky věci" (Řím. ll. 36). — ") Odtud patrno. te Bůh netoliko uve-tutvar : podobu
dal. ale také látku. z ní! všecky věc-iutvořeny jsou. : ničehot učinil. Jak ale Bůh těla ne
heeki . nebem cm s obyvateli jejich, anděly. stvořil. nevypnvqje ne tuto. obr! hned utvoření
zelný . tvontvn jejího le vypinqje.
'
2) Byl. tedy země původné neupravená směsice živlů rozmanitých v stavu tekutin. na. kteroutto
Duch svatý. všeotivqjíeí mod tvou. působil. naplňuje ji uiluni iivotnými. iiehito pak pusobenim
podle vůle Bolí : & slovu jeho země unie v ieeteru dnech cili dobách vytvořena . npořňdůnajen.

,

.

"__—"

1. 3-10.

“ř—l

Prvni kniha. Mojzišova.. Gonoás.

3. ! řeklBuh: Bud' světlo. A učiněno | těch. kteréž byly nad oblohou. A stalo
jest světlo.' Žid. 11. 3.
se tak.
.
4. [ viděl Bůh světlo. že bylo dobré: ( 8. ! nazval Bůh oblohu nebem: a stal
&oddělil světlo od temnosti.
. se večer a jitro, den druh '.

5. A-nazval světlo dnem, a tmu noci: \ 9. Rekl pak Bůh: S romažďte se
i stal _sevečer &'itro, den prvni.'
vody. kteréž pod nebem jsou. v místo
6. Rekl také lšůh: Buď obloha u pro- | jedno: &ukaž se sucho. I stalo se tak.“
sti-ed vod: 11děl vody od vod.

10. A nazval Bůh sucho zemi. &shro

7. ] učinil Bůh oblohuf a oddělil | |nážclčnlv0clnuzvalmořem. AviclělBůb.
vody . kteréž byly pod oblohou. ocl ' že to bylo dobré. Job. 38. 4.

3) totiž látka světla. jakoho podminka všelikého života a daliího tvoření. htc-rouna látku ovětla
Bůh od prvků či i.ivlů prvotních odloučil ú později k tělesům nebeským. jmenovitě k slunci přidělil.

5) Tma byla před světlem a noc šla přede dnem: protbi počítali Židé. jn'koz i potom církev. dny
svitků svých od jednoho večera do druhého.

7) t. j. vzduch. jen! kolem objími zemi a na kterém: vody v plynutém utovu oo oblak: epoch—ii.

Vzduch ten zemi : tvontvu jejímu jen rovně: tú

potřebný jako svetlo. bez nebo! by ani

rostlinstvo se dní-Iti ani tlvočišotvo livo býti nemohlo. : tudí: velemoudře pI-ed oněmi stvořen jen..

0) V dobu tu padů bez pochyby také tvoření hor : vůbec útvarů zemských.

4

První kniha. Mojžíšova. Genesis;

ll. [ řekl: Zplod' země bylinu zelcnou &vydávající símě. &stromoví plodné
nesoucí ovoce podlé pokolení svého. v
němžby bylo símě jeho na zemi. l stalo

|. 11—15.

každé símě podlé tvámosti své. A viděl
Bůh. že to bylo dobré.
13. [ stal se večer &jitro. den třetí.
14. Rekl pak Bůh: Buďte světla na
obloze nebeské. a at oddělují'den od
noci. a jsou na znamení časů. dnů i let:

se tak.
12. A vydala země bylinu zelenou. a

\\\4
*:

šle.

L
,;j M,"

»,thun

„

vydávající
símě fodlé
pokolení
svého.
stromoví ueaouc
ovoce,
&mající
jednoa

15. aby svítila
obloze
nebeské. ::
osvěcovala
zemi. na
] stalo
se tak!

15) Vyklšdqíí zuntclé Písma. le oněm telenům. je! nuny "edem lVýlll svítí &jiná oubwjí. v ten
clen přídělem je“ látka uču: již prvé stvořená. &Ie jim takové & naší umi, & Máji usní
unií & nim ono postavení vytknnto jen.. kterýmno orient staly se jí pavilonem světla & byly

:

jí n. zamení L j. naměření mů. prin-e tak jakoby " tu dobu teprv stvořenyjnou byly.

i

1. 16—21.

“Prvni kniha. Mojžíšova. <Geneais.

16. A učinil Bůh dvě světla veliká:
světlo větši. aby panovalo nade dnem,
a světlo menší. aby panovalo nad noci:

5

19. [ stal se večer &jitro. den čtvrtý.
20. Řekl také Bůh: Vydejte vody
plaz duše živé. &létavé nad zemí pod

.
:
.

\

i hvězdy.

oblohou nebeskou.
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17. A postavil je na obloze nebeské.
aby svitila nad zemí.

„\

\

_
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21. [ stvořil Bůh velryby veliké, a
všelikou duši živou &býbajici se. kte—

a lmovala
dnem A
a. viděl
noci. rouž
vody
v tvámostech
&.o18.
ddělovala
světlonade
ode tmy.
&včelvídal;
é letové
podlé
pokolení je 'ejicb.
to. A
Bůh. že to bylo dobré.
viděl Bůh. že to bylo dobré.

.

o

Prvniknihallojšíiova.

Genesis.—_ _.

1.22—20.

22. lpožehnal 'im, řlm: Rosttež, & tvárností jeich. i hovada, | všeliký zc
množte se. a nap te vody mořské: & mě laz poálé pokolení jeho. -\ viděl
ptactvo at se rozmnožuje na zemi.
Bu . že to bylo dobré.
23. | stal se večer &itro. den pátý.
26. [ řekl: I'čihmc člověka k obrazu
24. Řekl také Bůh: ydej země duši &ku podobenství našemu: &af panuje

živou, (každou) oodlé pokolení jejího.
hovada. :: země—plazy.i zvirata zemská
podle tvůmostí ejich. | stalo se tak.
25. A učinil

ůh zvirata zemská podlé

nad rybami mořskými, a nad ptal'h'clll
nebeským. i nad zvířaty, i nade vši zemí.

i mul všelikým plazem. kterýž se hýbe
na nemif

]. Kor. II. ?. Kol.3. ln.

26) Obrat ten ve tvořících ulovícb Hospodin-novýchvykládají někteří sv. otcové o nejsvéuqiší Trojici.

jako . nebou v pandu _vcbizqiíd: v každé puk případnoali značí. ze u má objevíti nejzna
menitější tvor nl oboru má — pěn její. člověk. .

!, 27431

*

Prvníkniha

Mojžíšova.. Genesis.

7

?
27. A stvořil Bůh člověka k obrazu ' :: všecko stromoví, kteréž má v sobě se
! svému? k obrazu Božímu stvořil ho. meno Pokolení svého, aby bylo za po—
! muže a ženu stvořil je. si.-.17.1. Mat.19,4. ' krm vam:

_.28' [ p(izchnaljlm [Št.lh'a "Bill: Rosš30. a všechněm živočichům zemským,
tui“ umo/xe sc. a'nap'nšc zešm, _apo _- I i všemu ptactvu nebeské-mu. i všemu.
";“,th J" 3 Gauujt? lh! ".Vbťnl:„_mOÍÍ což se hýbe na zemi. a v čemž jest duše
s Pml'. :! na" litactvcm lit: s 31,11.: živá.al»y měli ku pokmm. |stalo se tak.

, nade
vsemi nvm-uchy, ktcrlz se Lybar
na zemi.

31. A viděl Buh vše. což byl učinil:

[

f'—:__,\ \'WDCŠ
!

29. | řekl Buh: lllc, dal jsem vám a bylo velmi dobré.' l stal se večer, &
\'šclikou bylinu nesoucí semeno na zemi. jitro, den šestý. Mar.7. 37. .
!

27) Ohm ten jest dvojí: přirozený

& nadpřirozoný.

Přirozený

záleží v dlřlth .. mo

hutnostech ducha. kteréž člorélm schopna činí. by se Bohu podobným atol u svatosti. moudrosti.
lásce. dobroté atd.; rozumí se. pokud to obrnu-ností jeho možno s k určení jeho potrebna
jest. Sem náleží zvláště rozum : "ohodně vůle člověka Obraz ten hříchem líce porušen &
pokolen. nikoli ale jakožto k podstatě člověka příslušící zničen . zrušen býti nemůže. Nad
přirozený
pak obru Boží zák—zív takovích dai-ich. je: nutné & přirozenou—ti
: podstatě
člověka nepi-inálezeji. ovšem ale nad míru ji zvelebují . oblaiují : takměr Božství oučutna
činí: _iokove'juou: nesmrtedlnost těla : svatou. : zprav-odhoz: duše. Tyto ztrácí se hříchem
těžkým. & nabývqií se opět milostí Kristovou.
'

|

31) t. _i. účelům, ke kterým to učiněno bylo. zcela přiměřené . & dosazení jich uzpůlohilé.

—_

__

9

, Prvni kniha Moniku.

Genesis._

2. 1—4.

své. kteréž učinil :“ a odpočinu! dne sed—

Kapitola

:.

méhoode všehodila.kteréžbyl dělal."

Pantonu, dno rodného. 8. Štiponi rljo roztok ' 18.

““

“'" ' “"" tím.

“131.1IQPOŽel-Šnaldni.SEdr:élmu.;
o : ne o v nem
resaůosšdě e

“*"'““ """ "'““ všehodilasvého,kteréžb;! Šíma Bůh.

aby je učinil.“ Žid.4. 4.
]. Tedy dokonána jsou nebesa, &
4. Tic jsou rodové nebes & země'.
země, i všecka okr-aaa 'o'ich.
když stvořena jsou, v den. v němž učinil
2. A dokonal Bůh dne sedmého dilo Hospodin Bůh nebo i zemi:
&

(,;-x
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2) Mohl: ovšem Hospodin podlé všemu.-nosti své unii a. veš-keré tvontvo jeji 'v ohrožení způsobiti:
nel zalíbilo se neskončené moudroati jeho delší doby !( tomu pouziti. dílem aby přirozené síly. jet
byl v prvky vložil. dle zákonů jim vytknutých se vyvinouti a. k dlijim určenému dospěti mohly;
neb Bůh bez potřeby zámků nemnoli; dílem pok aby tím patrněji bylo. :: veškeré tvontvo
od něho oo Tvůrce : způsobu; původ svůj má — jsouc toliko jeho vůli v byli &zivot povoláno.

") Odpoánuti to nemá se vykládnti. jakoby Bůh napoton byl nečinným.jeito „působí .: posud“
(Jan 5. H); do znamená. že stvořením člověka. zemské tvou-stvo dospělo vrchu a. dle svého. a.
to budi! Bůh nových tvorů na. zemi více mmm
Na místo otvořitelské činnost-iBoli vstoupilo

pot půmbení jeho jakozto zubovotele a zpráva věta.
člověku předobrmnin

odpočinku sobotního na zemi.

Zároveň i mělo odpočinutí to býti
_

3) oby i člověk Gen don od price přestal. . lluzbou Boží ho poučen-1.

m. “Gbdmn.lc'
4)Lj.hovýjutpod£hknebaozemč.

-- ") t..j. které! otvoliv

Prvni kniha. Mojžíšova.. Genesis.
13. A jmeno řeky druhé Gebon: tot
jest. kteráž obchází všecku zemi mou
řenínskou.
nedštil Hospodin Bůh na zemi. a ne
14. Jmeno pak řekyvtřetí Tygr-is: to
bylo člověka. kterýžby vzdělával zemi: jde proti Assyrským. Reka pak čtvrtá,
6. ale studnice“ vystupovala z země. ta jest Enii-at.
svlaž 'icí všecken svrchek země.
15. Pojm' tedy Hospodin. Bůh člo—
7. Tčiniltedy Hospodin Bůh člověka věka postavil jej v ráji rozkoše. aby jej
z hlíny země. avdechl vtvúř jeho dclmutí vzdělával, a ostříhal ho:
16. a přikázal mu, rka.: Ze všelikého
života i učiněn jest člověkv duši živou..
8. Stípil pak byl Hospodin Bůh ráj stromu rajského jez:
rozkoše „od počátku :' v němž postavil
17. ze stromu pak vědění dobrého &
člověka.jehož b ] učinil."
zlého nejez: nebo v kterýbykoli den z
9. A v_vvedl os din Buh : země něho jedl, smrtí nmřeš.'
18. Rekl také llospodin Bůh: Není
všeliký strom na poh odění pěkný a k jí
dlu chutný: strom také života.11prostřed dobré člověku.býti samotnému: učiňmež
ráje. i strom vědění dobrého & zlého.“ mu pomoc podobnou jemu.
10. A řeku vycházela z místa mzkošc
19. Stvořivtedy llospodiuBůhzzemě
k svlažováni ráje, kteráž odtud dělí se všecky živočichy zemské. & všecko pta—
na. čtyři hlavní i'cky.'
ctvo nebeské. přivedl je k Adamovi. aby
ll. Jmeno jedné Físon: tají.—st.kte viděl. jakbv nazval je: nebo jak nazval
ráž obchází všecku zemi llevilnth, kdež Adam každou duši živou. tot jest jmeno
se rodí zlato: Sir. 24. 35.
jeji.
12. a zlato země té výborné jest: tu
20. I nazval Adauu jmeny jejich vše
se nachází lnlcllium.' &kámen onychiu. cka hovada, a všecko ptactvo nebeské,

, 5. i všeliké proutí polní dříve nežli
vycházelo na zemi. &všelikou bylinu kra
jiny. prvé než vzcha'lzela:nebo ještě byl

6) či pramen vodní; jiní vykládají: páru. kterí—ijako rosa podalo.
7) Pudl..=toho jest tedy človek dvojí přirozenosti. Dle tělu patři kn přírodě hmotné a jest vý
květ její. vyníknjo i tuto nad všeliké- tvorstvo: dle ducha jent povzuešen nad veškerou přírodu

hmotnou: on jest „pokolení

Božího“

(Skut. ap. 17. 28.) jsa bezprostředněod Boha stvořen.

.\ však právě tím jest zcela způsobilý k určení svému: býti totiz prostředníkem mezi Bohem
s přírodou. & jakožto náměstek Boží na zemi panovali mul veškerým tvontvem. & náležitým
užíváním jeho ptivádetí je k svrchované-mu cíli — k Bohu. mlavornti totiz jmeno jeho.

Hebrejský text: Ráj v Eden. na východ. — ") Tuto měl člověk tělesné a duševní síly své
rozvinouti & zponenáhln panování své mul veškerou zemi rušil-ití a jí v n'“ obrůtiti.

9) Strom života měl ovocem svým člověku síly k nemrtedlnosti těla dodkvuti: stromem puk vědění
dobrého & zlého molu se poskytnouti člověku příležitost. a podnět lz rozhodnutí se pro dobré
čili zlé. a tudíž. on sám měl ku poznání dobrého i zlého přijíti.

10) Ze čtyr řek rqjských _im Eufrat &.Tygr-is jsou na povrchu země k nalezení. Bylby tudíl ráj
na výšinách Annenských; :; však dle učení sr. Otců polohu. pozemkého ráje není více pro nh
k vyskoumání.
12) Druhů. libé vonící pryskyřice.
17) Pl'ilu'izani toto směřovalo k tunu, aby člověk ku vědomí své svodohué vůle přišel & lanovolnč
pro Boha se rozhodnuv v nvntosti &spravedlnosti. kterouž původně zvláštní milostí Boží obdařen
byl. so ustálil & takto věčné hluenonti sobě nesloužil. Kdyby byl človek přikázali toto n
choval. bylby původni svou svatost netoliko uchoval. alebr! také učinil u'uluinou: strom puk
života poskytoval by mu síly k zachování neamrtedlnosti i tělesného zivot-u; nuopuk přestoupení
jeho mělo tělesnou i duševní smrt v zápětí.

lell tuků.

2

Prvni kniha Mojžíšova.. Gonda.
'l

i všecka zvířata země“-: Adamovi pak nc

nalezal se pomocník podobný jemu.
21. Uvedl tedy llospodiu Buh tvrdý
cen na. Adama: a když usnul. vyňal
jedno :: žeber jeho. a vyplnil telem misto
eho.
22. ] vzdelnl llospodin Buh z žebra,
kteréž vyíml :. Adama. ženu': a přivedl
ji k Adamovi.
23. l rekl Adam: Tato jest kost nyní
z kostí mých. :: tělo z těla meho: tato
slonti bude mužiec. nebo : muže vzata
jest. LKor. 11. 9.

'

24. Protož opustí človek otec své-_
ho. i matku, a pi'idržeti se bude mau—
žclky své: a budou dva v jednom těle.“
25. Byli pak obudvu nazí. totižto
Adam i žena jeho: a nestydí—lise.“

|

Kapitola 3.

2. 21-_ 3. 3.

spodiu Buh. A ten řekl“ lt ženě: Proč
přikázal vám Bůh. abyste nejedli z kač

dóho stromu rajskéhoř'
2. Jcmuž odpověděla žena.: Z ovoce

(všeho) stromoví, kteréž jest vráji. jíme:
3. ale.z ovoce stromu. kterýž jest u
prostřed ráje. přikázal nám Buh. aby
chom ncjedli. &abychom se ho nedotý
kali, bychom snad uczcmřclí.'
4. Rekl pak had k ženě: Nikoli smrtí
nezemřete. 2. Kor. ll. 3.

5. Vít zajisté Buh, že v kterýkoli den
budete jisti z něho. otevrou se oči vaše:
a budete jako bohové, včdouce dobré
i zle.'
6. Vidoue tedy žena. žeby dobrý byl
strom k jídlu. a očím pěkný , a na po
hledění rozkošný: vmlu z ovoce jeho, ::
jedlu: u dala muži svému. kterýž (také)
jedl.“

1. Tím. 2. 14.

7. l otevříny jsou oči oboudvou': a
když poznali. že jsou nazí, navázali listí
\
]. llzul pak byl chytřejší nude všecky libového. a udělali sobe zástčryf'
8. .\ když byli zaslechli hlas llospo—
živočichy zeme. kteréž byl učinil llo—
Chytrou hada. 6. I'ád človeka. & l'vlnem ho: hhelnu.
_

l-L Pokuty uložení-.

20) Přivedeui vvířat k Adamovi u pojmenování jich přispělo mocné k rozvinutí rozumu a řeči prvního
člověka: jelikož p'ristvol-enííjemu n. však posud uerozvínutrí jeho známost prirody prišla tím
lt rozvinutí. jakož i způsobilost jeho k řečí učínénnjest skutečnou mluvou. Nadto osvědčil Adam
tím také ploutví své nad všelikými žívoiáchyjíž na počátku jemu přít-koutě; zároveň i vzbuzena
jest v něm tnulm pu pomocniku |mdobuem jemu.
22) Stvořeni toto dle míneni “. otců dále ee, en Adam u vytržení ducha byl. Učinenn jest pak

žena ne bezprustlulne jako Adum. ale z žebro Adama. kterýma onen hned :. počátku k témuž
cíli nadán byl. aby se tím v_i-značilpevný a. nerodučný svazek. kterýž víte manžele v jedno;
zároveň i aby patmo bylo. že jen žena téhož původu a též ptirozenostijeko muž a ze ji tudíž
táž lidská důstojnost & táž práva přísluší jako muži; čehoz ovn-m pohané nepoznůvuli.
24) Tak ustanoven & posvěcen jest stav manželský. ! kterčbožto prvního manželství víickni lidé
pošli tvoříce takto jednu velikou rodinu na zemi; unii puk odporuje tomu rozlíčnout plemen
lidnkých. v přírodních příčinách posud neznámých n.poněkudi v rozdílnosti ponebi původ majících.
25) jsouce totiž pHodini rouchem nevinnosti. (Sv. Aug.)

!

]) působenímďábla. kterýž rluje „vražednikem od počátku. lhát-em a otcem lii. ha
dem stnrým. jenž svodí veškeren okršlek světa." (Dloudr.2. 24. Jan 8.44. Zjev.
(

12. 9.) Tento pouti! bude za nástroj svůdníctví svého. mluve skrze ného k tone. -—") hebr.

,

text
jet. nepřeje
že vůníčlověku
Bůh tekl
jak chytí-e
staví pokušitel. jakoby
Bůh má.:
žádnéTnldi).
rozkoše
ze atd.
všechZnnmenej.
stromů rajských
jisti sempovčddl.
3) Že iv.-un.svůdee se neutíknla. obr: s ním do tečí se dala. byl ovšem první krok k hříchu. Na

,
.

pokud zákona Božího pevne se držela. nic nemohl pokuiitel proti ní.
5) Lži touto ďábel samého Boha lháI'em činí.jakoby přibíumim svým toliko strniil. nepřeje člověku.

'

6) Jak mile lena přikázali Botího nepnmetlivs na strom popatříln.. byltě půd její blízký. Z pohledu
toho povstala zlá Most a. tato nebyvňi hned potlačena. podal- a porodila. hřích. Dojisto. veliká
abyvýstnlln
osvíceným
: Bohu rovným byl; podobne jakž sobě počínají a.! posud tovuyiové jeho.
to
k bedlivosti!

\

7) Co! jim byl lotivý pokusíte! přislíbil.stalo se. ovšemv smyslu pokušitelovu. jak toho neočekávali

J

s. sa.-u.

Prvni kniha.Magma; ýaeíašía —

"

|

*

.

* clina Boha procházcjiciho sc \“ráji, při
: větórku po poledni. skryl sc Adam i :
žcna jeho před tváři Hospodina Bohu “ '
| prostřed stromoví rajského.
9. [ zavolal Hospodin Huh Adama, a. '

\
\

\

mil tubě. že jsi nahý . jediné že jsi zc
stromu jccll, z ktorí-hož jsem tobě při
kázal. abys nc.-jedl?
12. | řekl Adam: Žena. kterouž jsi
mi dal za tovaryšku, dala mi ze stromu,

řekljemu: chž jsi?

n jedl 'scm.

10. Kterýžto řekl: Hlas tvuj slyšel
jsem v ráji: a bál jsa-m sc, proto že jsem
nahý, i skryl jsem se.

13.
i'm-kllIos mdin Bůh k ženě:
Proč jsi toučinila? \'totážto odpověděla.:
"nd pmlvcdl mno. íjctlla jsem.“

'

u. Jemuž řekl (Bůh): 1 kdož oma-

14. li'ckl Hospodin mu. k hmm: Že

Otevlíny jsou nice oči jejich: ale oni vidi-listou těla-mou i duševní nahotu & bídu. &
stydčli u; oni poznali sic.: dobré i zlé. &.však dobré ztratili uzlů-ho okouiwli:oni byli
jako bohové. učinivšnesel-v nuny neobmnenými pány ua tuni; nh- clomnélíl.mta WM
Bohu učinila je nad miru nešťastné : bídné. — ") k zuxti'oni "é unhoty.
18) Svádění Dolo viny na jiné & sebe omlouvňní bylo znama-ním. že první rodiče pnud

: břichu

setrvnlLth
i také te hřích ten jich zcela neporušil. jeho k vini—znáti to nechtěl-i.. io budil
ještě & upravení jsou.

PrvnlknihsMojšllovs.

Genesis.

3, 15—17.

jsi to učinil, zlořečený jsi mezi všemi
živočichy & zvířaty země: po rsecb
svých polezeš. &.zemí jisti bu eš po
všecky dny života svého.
_
16. Nepřátelství položim mezi tebou

16. Zeně také řekl: Rozmnožím bídy
tvé. &počínání tvá.: v bolesti rodíti bu
deš dětí. a pod mocí muže budeš. &on
panovati bude nad tebou. _
17. Adamovi pak řekl: Ze jsi upo
a. ženou. a mezi semenem tvým a seme— slechl hlasu ženy s\'é.s jedl jsi z stromu.
nem jejlmf ona: otře hlavu tvou.. &ty :: kteréhož jsem rozkázal tobě, abys nc
jedl. zlořečemí(bude) země vdílc tvém:
ouklady činiti bu cš patě jejíf"

:j %

lm.„

ji'/WF:

14) Klid— tsto us hada co nástroj hříchu vydani týlní se vlastne u_vyšším duchovním smyslu
díbls. kterýžto od té chvíle stsl se předmětem oůklívosti s nenávistí človčks. a tolílw prsu.—hem
umně. totil podlýmí s celo v svet pohříienými lidmi. svou hltsvost kojí.

IS) PHssi slova tato týkají se bezprostředně svůdce. ňbls. v ten rozum: že liché ono přátelství,
v které! člověk s úhlem vešel. mů se promeníti ' nepřátelství s v neustálý boj. který: se
tím ukončí. že jeden z potomků zeny zkazí skutek ďábls s nsprsví. co jim porušeno jest. —
") Někteří svsts' Otcové vyklůdqjí toto místo na Marií Pannu; nebo mocí jejího Syna hlsva
pekelného bsds potkan jest; jiní ms. jako sv. Ireneus. Cyprísn s Leo. přímo o Kristu
“111.31ande
0 nemeni či potomka tony. tak že se čte: Ono (silné) potře hlavu tvou. \'šsk
obé jest stejného myslu. ze totiz Malín svým blsheslavoným plodem pot-řehlavu u ústí moe
cihla., mao. pokolení lidského. Jestit to první zaslíbení Vykupitele -— první evangelium.

3. 18—23.

Prvni kniha Holubova. Geneás.

v pracech budeš jistí zní po všecky dny
života svého.

na

21. Udělal také Hospodin Buh Ada
moví & ženě jeho sukně kožené. a

zohlůčelje:

18. Trní &hloží tobě plodítí bude' , i
22. ířekl: lile Adam jaho jeden z nás
budeš jistí bylinu země.“
učiněn jest. věda dobré i zlé: protož
19. V potu tvůri své chlébjístí budeš, nyní aby snad nevztáhl ruky své a ne

dokavadž se nenavrátiš do země. z kte—

réž \mt jsi: nebo prach jsi. & v prach
se navrůtÍŠ.'Žnlm. 102.14.

vzal balnéz stromu života. &jedlby.a
bylby živ na věky!

23.1

\ypustd jej Hospodin Buh

20. [ nazval Adam jmeno žen) své z ráje rozkoše. aby vzdělával zemí. z níž
Eva: proto že byla maltě všech živ)'ch. vzal.jest.

18) l'unevudi se člověk Bohu protivil. stala se ijemu příroda pmh'vnou & uběhla v kletbu hríchu.
k jehož páchání jí člověk zneužil. Toliko \ _Bohemspojen jsa byltě člověk pánem přírody a
tuto mu byla poddána. od Boha se odloučiv ztratil panování ové nad ní. mohli i byl jí pod—
roben. -— ")

tv. místo ovoce ranhého.

_

19) „sm jat pokuta hříchu.“ (Řím. s. 23.) První následn—hoo znal. hříchu byl; jul. smrt du
ševní. totiž ztráta [mvěeuiící milostí Bolí . odloučení od Boha. pramene všeho pravého zivota;
smrt tato pak duchovní měl. u nutný následek i und za.. které! toliko u spojení duše : Boha-rn
namrledlností obdařena bylo. Oddělení tedy duše od Boh. následkem hříchu způsobilo také
oddělení duše od těla — totiž unrť | četnými nemocemi. kurii“
smrt í hned po pádu bylaby
uchvátila človeka. kdyby Bůh dle neumímé lísky své nebyl uložil človeka vykoupili ntudíl &
pohanství: dochovati.
2:) 'Iémito důlklivými : hořkosti pln_\'mi davy, umyal opůčný mqjicimí. zahaluje
Bůh p\"c_hučlo
veka.. jen: lnu chtel b\'ti rovným. (Sv. Aug.)

„_
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3.24.4. 5.1

24. I hnal Adama: a postavil před
2. A opět porodila bratra jeho
rájem ro ošo Cherubíny' omečem pla- Abc-le. Byl pak Abel pastýř ovci. a.
menným a obratným. aby ostříhali cesty Kain oráč,.
k stromu života.
3. Stalo se Pak po mnohých dnech, '
že obětoval Kom z ourody zemské dary |

, “plnila

4'

snů AW&.ĚYÉA€LÉL

! liospodinu.
"' Po. .

|

4. Abeltaké obětovalzprvorozon"ch

]. Adam pak poznal Em ženu svou: , stáda svého. a z tuku jcjich': i shřédl '
kterážto počala &porodila Kaina, řkouc: \ "“Po'li" “0 Abd“ a na dary jeho.
'
Obdržela jsem člověka skrze Boha.
,.

5. Na Knína pak &_undary jeho ne
__.- .

24) (. silné anděly. Cherubiui byli také předuhrazeuí zákona. (2. Moji. 2.3. Ito—23. — ") V hříš
ném & ponn'seném stavu nebylo prvním rodičům dělo \ ráji ziutati. Muwlif mjíaté nyní jinými
příkrými cestami !: cíli svému vedeni býti. Ztratili! jsou a'“ rnice. bw. nehoi pozemský ráj
by jim byl toliko truduou npominkou ztracené nevinnosti u blur-north Přísný pak trest
hříchu prvniho touhlaui zcela . vinou jeho. kteríúto ačkoliv se zdá nepatrnou býti. nabývá
nnmirné velikosti tím: to jest přeotoupeni zákonu .\'vjv_v.'—..šího.
u. v tom nevdék lqiohyzdnější.
pýcha nqiohovnqjčí. opolu i novém v olovo Boli . unc-důvěrav jeho lásku & dobrotu. které!
ní lidé v tak hojné míře otocieli.
4) Oběti. je! ne ndaqií vůbec ' bohoslužběvic-chlhmiitných národů. mají původ a základ svůj v ultar
noveni . navedení Balím- Byly pak jsou před půdu: človeka výrazem svrchované pocty Bohu jo
kouo Svrdnonnémn Pian nule vším učit—oné.po pádu pak bylyjsou prost'mdkcm ku smíření viny.

F" _
|

4 o..—13.

. Prvni kniha. Mojitiova. Genesis.

!&

shlédl': i rozhněval se Kain náramně.
(Raat
Abel.Zdaliž
bratr tvůj?
Kterýžbratra
odpověděl:
'evlm!
strážným
svého
&opadla tvář jeho.
6. ! řekl Hospodin k němu: Proč jsi jsem já?
10. ] řekl k němu: Cos učinil? hlas
se rozhněval? &.proč jest opadlá tvář tvá?
7. Zdaliž nevezmeš odplaty, budeš-li krve bratra tvého volá ke mně z země.'
11. Protož nyni zlořcčený budeš na
dobře činiti: pakli zle, hned ve dveřích
hřích přítomen bude? Ale pod tebou má zemi. kteráž otevřela ústa svá. a přijala.

býti žádost jeho. a ty panovnti máš
nad nim.
&. I řekl Kain k Abt-loví, bratru
svému: Vyjdeme ven. A když byli na

krev bratra tvého : ruky tvé.
12. Když budeš ji vztlčlůvati.nebude
dávati tobě užitku svých: tulákem &po
běhlým budeš na zemi.

poli. povstal Kain proti bratru svému

13. 1 řekl Kain k ÍIospodínu: Většit
jest nepruvost má, nežli abych odpu

Abelovi, & zabil jej. Mm.23. 35.

9. l řekl Hospodin k Kainovi: Kde

štění zasloužil.

5) Příčina. toho byla v hodnosti : Inc—hodnosti
občtqjícího. OběťAbc-lon se zalíbila. poněvnd! zvo
lena byla : prvotin stáda a u „víte“ t. j. | myslí patou-nou a Bohu oddanou princ-čena byla..

into Kain dle povahy své obětoval mynll npupnou. nopomivqje své nedostatečnosti aniž toute po
odpuštěnl viny; co: Bůh nqiakj'm znamením. která: i Kain xpatI-íti mohl. vyuvédčil. jak u
domnívá sv._.leroným tím. to oheň a nebo ztrůvil obét Abelovu. ne pak Ksinovu.

10) t. j. tvůj zločinjest tak veliký a hmmý. tet jů pohnut: ne vidim jiz nyni tmuti jej. právé
jakoby km nvruděného bratra tvého o pomstu volala ke mně.

.—

________—
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4, 14—21.

14. "le vyhániš mne dnes ze země.
17. Poznal pak Kain ženu svou. kte
a před tváři tvou skrývati se budu. u rážto počala1 &porodila Henocha: i vy
budu tulákcm & poběhlcem na zemi: stavěl město.“a nazval jmeno jeho jme—
protož každý. kdo mne koli nalezne, za nem syna svého. Henoch.
bije mne.'
18. Henoch pak zplodil lmda. &lrad
15. [ řckl jemu Hospodin: Nikoli tak z »lodil Maviuele. &Maviacl zplodil Ma
nebude: ale každý, kdožbj' koli zabil t usaele. &Mathusael zplodil Lámccha.
Knína. scdmnásobně trcstan bude. A
19. Kterýž pojal dvě ženy. jmeno
vložil Hospodin znameni na Knína. aby jedné Ada. &jmeno druhé Sella.
20. ] porodila Ada Jábele. kterýž byl
ho 16.
žádný
nczabijel,
jej ospodina..
nalezl.'
[ odšed
hn.in kdožby
od tvářil
otcc přobývajicich v stanich a pastýřů.

.;

bydlil
straně

_;A

\\_\_ „__Z

oběhlý na zemi na východní
on.“

21. A jmeno bratra jeho Jubal: ten
byl otec hrajících na citam a na varhany.

'
14) Teprv kletba naň vydaná probudilo jej zc uns hřiinc'ho. &pudila jej no hi pokání ole klou
l'olosti. Probuzené svědomí ijishé. je! hříšníka ustavičnými núhnčtky trápí. ani! mu dá pokoje,
jest největší tmu. hříšníka na tomto 'svčtě.
15) Chtěl jest. Bůh Koinori duu popříti. aby hřích svůj napravil. proto! šetřil ho. vtisknuv v tvář
a v pohled jeho cosi daného |. hrůzného. jakožto výraz vnitrku jeho.
16) Hehrqjalý text: bydlíl ' zemi Nod t. j. vyhnanství.
") Čímt. jak znamená sv. Augustin. osvědčil se býti občanem měnu pozemského — "Menu.

__

\
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První kniha Mojžíšova.. Genesis.

6. Seth také živ byl sto pět let. a
22. Sella také porodila 'l'ubalkaina..
kterýž |.in kovář & řemeslník všelikého zplodil Enosa.
díla od mědi a od železa.' Sestra pak
7. A byl živ Seth, po zplození Enosa..
Tubalkainova sloula Noema.
osm set sedm let, a zplodil syny idcery.
23. [ řekl Lámeeh ženám svým. Adě
8. l bylo všech dnů Sethových devět
& Selle: Slvšte hlas můj. ženy Láme— set dvanaete let. i umřel.
9. Ziv k byl Enos devadesůte let. a.
chovy, poslouchejte řeči mě: že jsem
zabil muže k ráně své. a mládenečka zplodil ajnnna.
k zsiuzllosti své.“
.
10. Po jehožto narození živ byl osm

set patnácte let. a zplodil syny i dcery.
11. 1 bylo všech dnů Enosových de

24. Sedmnásobnú pomsta dána bude
pro Kaiua : pro Li'imeehnpak sedmdesůtc
sedmknít

ins—tenobude.

Mat. ls. 22.

vět set_pět let. i umřel.
12. Ziv také byl Kajnan sedmdesáte
25. Pozual také ještč- Adam ženu
svou: i iorodiln syna. &nazvala jmeno let. a zplodil Malaleele.
13. A živ byl Kajnan, po zplození Ma
jeho Set 1. řkouc: Postavil mi Buh jiné
silně. místo Ahele, kterehož zabil Kain. laleele. osm set a čtyřiceti let. a zplodil
26. .-\lei Šethovi narodil se s_vn.které
syny i dcery.
14. l bylo všech dnu Kajnanových
hož nazval Enosem: tentof jest počal
devět s_ctdeset let. i umřel.
vzývntijmeno lloslmdinovof
15. Ziv ak byl Malalecl šedesůte pět
let. a zplodil Járeda..
Kápllola &.
16. A živ byl Malaleel, po zplození
Rodina Adamova : potomku jeho. | vek živobytí je—
jich až do Noe.

Járedn, osm set třiceti let: a zplodil

1. Tato jest kniha rodn Adamova.
V den. v kterémž stvořil Bůh člověka.
kn podobenství Božímu učinil ho.
2. Muže a ženu stvořil je. &požehnal
jim: i nazval jmeno jejich Adam v den.
kterýžto stvořeni jsou.
3. Byl pak živ Adam sto třiceti let:
a zplodil (syna) k obrazu a. ku podo
benstvi svému.. &nazvaljmeno jeho Seth.
4.1 bylo dnů Adamových, po zplo—
zeni Setha, osm set let: a zplodil syny

nocha. osm set let. a zplodil syny i

syny i dcery. '
17. l bylo všech dnů Malnicelových
osm set devadesáte pět let. i umřel.
18. A živ byl Járed sto &.šedesůte
dvě létě. a zplodil Henocha..
19. A živ byl Já:-ed. po zplození He
dce

.

20. [ bylo všech dnů Járedových
devět set šedesáte dvě létě. i umřel.
21. Henoch k živ byl šedesáte pět
let. a zplodil h thusaléma.
22. A chodil Henoch sBohem': oživ
i dcery. |. Par. !. 1.
5. A učiněnjest veškeren čas. kteréhož byl po zplození Mathusaléma tři sta let.
živ byl Adam. devět set třicet let. i umřel. a zplodil syny i dcery.

22) Čím vice lidé od Boha se odmenu. tím více pohrouželi srdce své ve věci pozemské. bloženooti
v nich hkdqjioe. Proto! i veškerk mysl jejich byl: obrácena k rozkoiem &k prostředkům t do

jití jich. Tak ovšem mnohé věci vyndali:

než veškeré nálezy tyto. ač my

v sobě dobré.

neprospěly jim, jsouce toliko nástrojem hI-išnoeti; ješte nebylo zbožné &šlechetné mysli. Intel-Shy

jim dal: pravý směr a učinil. je bhhoplodnými.

23) t. při zabití jeho dostal jsem uinllě rány.

; J

Vypíná le tuto silou těl.. svého. Mu

svou nl ni zakládqje.
26) t. poco! Hospodin-inveřejnou službu konati a jmeno jeho i ostatním oznamovnti.

223; t.Pravý
ohm živ;
hřišného
Adams.
jak! mqjo
byl totiž
pádu.
j. bylto svaté
: Boha.
a vůdce
život nám
Bohupomilý
vedl.

dům
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5. 23... s. 5.

23. I bylo všech dnů Ilenochovy'ch rNoé ak, když byl v pěti stech letech,
tři sta ěedesáte &pět let.
zplodil Sóma..Chama a Jafeta'
24. A chodil s Bohem. & neukázal
se: nebo vu] ho Bůh.' 214.n. 5.

25. za také byl Mathusalém sto
osmdesáte

sedm let. a zplodil Lámecha.

26. A živ byl Mathusalém. po zplo-

zení Lámecha.. sedm set osmdesáte dvě
létě. a zplodil syny i d
.
27. Ibylo všech dnů athusalémových devět set šedesáte a devět let. i
umřel. _
.
28. Ziv pak byl Lňmech sto osmdesite a.dvě létě, a zplodil syna:

““I'm"

o.__

Zlost lidská?ss ns semi rounohlo.7. Bůh hrozí!světa

m'“ “' ' *"“ AM mm

1. A když se počali lidé množiti na
zemi. &dcer naplodili,
2. vidouce synové Boží“ dcery lid

sítě.“ že jsou krásné, brali sobě man
želky ze všech, kteréž byli zvolili."
3. ! řekl Bůh: Nezůstanet duch můj
v člověku' na věky. nebo tělo jest": a
29. a nazval jmeno jeho Noé,' řka: budou dnové jeho sto dvaceti let!"
'
Tentot nás potěší od skutků & prací
4. Obrové pak byli na zemi v těch
rukou našich v zemi, které byl zlořečil dnech: nebo když vcházeli synové Boží
Hospodin."
k dcerám lidským, &ony rodily. tit jsou
30. A živ byl Lámech. potom když mocní od věku, muži slovutní.
zplodil Noé. pět set devadesáte a. pět
5. Vida pak Bůh. žeby mnohá zlost
let. a. z lodil syny i dcery.
lidská byla na zemi, a všeliké myšlení
31. bylo všech dnů Lámechových srdce náchylné bylo ke zlému po
sedm set sedmdesůte asedmlet. i mnřel. všecken čas.

\

24) t. j. Bůh zvláštním způsobem jej přenesl v jiné místo. kteréž vykladači písmo sv. rozdílně
udšvqjí; aby. jak di sv. Pavel. smrti neokusil (Žid. 11. 5). jakož i pro ukázáni vínem věrným
ctítelům Božím. že je Bůh po vequjůim bídném živote jístotně do nebe pojme . uvede.
29) tolik co odpočinutí. odlehčení. — ") T. j. už vyroste. pomůže nám umí vzdělšvnti, jejížto vzdě
lání tolik obtížné . trpké jest. a tak v té částce nás custom.. polehčeni nám způsobí. Vir.
ní! 9. 20.
31) Dlouhý věk ten lidi z.. prvních časů světa vyklidil se tím. že celi přirozenost. zvláště i člo
věčí. nebyla tuk osláblů. jakž ji potom od potopy světe nnležáme. Nod to i zvláštní vůlí .
řízením Božím lidé dlouhého věku docházeli. ježto vysoký věk prvních lidi sloužil spolu k tomu,
aby svatá učení oustním podáním snadněji se zachovalo. n neporušené. zůstala až do té doby.
kde se' písmem sunnmennti mohlo. Otcové tedy viděli ješte nejpozdnější vnuky své. kterýmžto
nebylo možná pomírití učení Božího. sie jinnkhy byli museli od stsriích přísně pokÁl'Šni býti.
Však nle přede žádný nedočkal tisícího let-n svého věku. abychom poznali. že i nejdelsi život
na světě nic není pmti neskonalé věčnosti. poněvadž u Boha. tisíc let jest jako včerejší den.
kterýž pominul. Naposledy i to znunenej. že každému to jest konečně pl'ípskno: „[ umřel"
—- abychom poznali. jak opravdový jest ortel smrti ns. hříšnéhc Adama s potomky jeho
vyfdený. Pomni tedy každý. let i také o tobě řečeno bude: „! nmřel".
2) Synové Boží byli jsou zbožní potomci Sethovi. tak zvaní. že ve víře . poslušnosti Bohu věrni
s odůni zůstali; kdežto potomciKninovi od Boha se odvrátivie k světu pi'ílnuli.—"') t.j. dcery
hesbožaých potomků Kninových. — '") t. j. kteréž si oblíbili pro snmu krksu těla. nic Ill
ctnost s. šlechetnost života. nehledios.
3) Hebrejský text. zní: Nebude se nesmdniti duch můj s člověkem. t. j. nebudu již déle nepnvosti
člověka tak trpělivě snůeti. ale pomsta má tuší : patu-nější bude. — ") t. j. tělesný jest.
ohodé po libosteeh . žádostech svých. _ *) Papieji mu ještě 120 let ku pokíni. dříve než

na něho trest mlím.

4) t. j. : těchto pak smíšených manželstev počlo plémé ohromné postavy a. nárunné síly. jížto
však ouino k násilí a. k loupeži. vůbec kukojeni svých převrácených židosti užívali;
oni páv. oni úkonů Božídí. toliko své jmeno slovně učiniti se mnžíoe.

L;
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6. zželelo se mu. že člověka. učinil na

zemi. A bolesti srdce dotčen jsa vnitř!
7. řekl: Vyhladlm člověka. kteréhož

19

spravedlivý . a dokonalý byl v rodech
svých. s Bohem chodil. sn. 44. 17.
10. A zplodil tři syny. Séma. Cháma

&Jafeta.

4

Leem
z země.
oddo
člověka
až nef
do
ovad.stvořil.
od země
lazu až
ptactva

11. Ale země porušena byla předBo—
beského: nebo tomi. žejsem je učinil.; hem. &.naplněna ne ravostl.'
'
12. A když viděl ůh. že by země po
8. Noé pak nalezl milost před Hospo
dinem.
rušena byla (nebo všcliké tělo bylo po
9. Tito jsou rodové Noé: Noé muž rušilo cestu svou na zemi):

6) Moji“ i jiní spisovatelé posvátní. aby se k schopnosti lidu naklonili. o Bohu někdy tok mluví.
jako o nějakém člověku. Nadřeůenými pak slovy značí : le pokolení lidské nedostúlo povolůnl
s. určení svému . le tudíl ncbodnýnn se stalo stvořeno býti. takle kdyby Bůh byl člověkem.
dek-lo by se mu. to je učinil.
7) Takhle nerozumní tvorové trestáni bývalí s člověkem hříšným. jemnlto k hřlcbu slontili. aneb
raději dovék sám ve všech tvofich trestán bývi. nn všech tvorů. jiohlto neoklezite. k hhieul
ullval. spravedlivé pozbývá.
ll) Obecná zkáza toto způsobena jest sňatky synů Božích s dcerami lidskými. Nebo v ruce mstky

hlavně letí první vychováni dítěte. s jejím mlékem nun
ons klade první niklu! k budoucí jeho pouze.

unie most neb nepravost do sebe.

Prvni kniha Nejtišovs. Genesis.
13. řekl k Noé: Konec všelikého těla

přišel přede mne;' naplnena jest země
nepravosti odnich, &já je zkazim s zemí.
]. Petr. 3. 20. .Petr. 2. 5.

14. Učiň sobě koráb z dříví otesa
ného:' příhrady v korábu uděláš. :: klím
nstřeš vnitř i zevnitř.
15. A tskto uděláš jej: 'l'ří set loktu

bude dlouhost korábu, padesát loktů
širokost, u třiceti loktů vysokost jeho.
16. Okno v korábu uděláš. a na loket
vyzdvihneš s\ rehek "cho: dvere puk
psstavíš
v boku:
zpodní, druhé
ikorábu
treti \onebí
\'zděláš
v něm."
7.llle zajisté zi uvedu potOpu na
zemi. abych zahubií všeliké tělo, v němž
'est duch života pod nebem: všecky věci,
teréžkoli na zemi jsou. zkaženy budou.
18. .Stebou však učinim nmluvu svou
& vejdcš do korábu t_\ i synové tvoji,
žena tvá. i ženy s_\nu tvých s tebou.
19. A ze všech živocichu všelikého

6. I3.—— 1. ID.

Kapitola 1.
Noé vchází do koribn. 17. Pepou vieho sveta.

]. l řekl llospodin k němu (k Noé):
nichž
Ve ( jsem
t_\,i tě
všecek
tvuj. do korábu:
viděldum
spravedlivého
před
sebou v pokolení tomto.
2. 7.0 všech živočichu cistych' vezmi
sedmero a sedmero, samce & samici:
7. žiwčichu pak nečistých dvě a dvě,
samce u SilnllCl.

3. Ale i ptactva nebeského sedmero
&sedmero. samce u samici: aby zacho
„ \áno b\lo símč na vší zemi.
4. .\ebo po dnech ještě sedmi jít
dštiti budu na zemi. za ct_\řiccti dnů a
čtyřiceti noci : :| vyhladííii sc svrchku
země všclíkou podstatu (živou), kterouž
jsem učinil.
5.Tedy uiiuil \oé vsecko, coz b_\l

rozkázal jemu llospodín.
6. Byl pak (Noe) \' šesti stech letech,
těla po dvem uvedeš do korábu. aby když vody potopy rozlily se na zemi.
živi zustali s tebou: samce i samice.
7. | vše] .\oe a synové jeho, a. žena
20. Z ptactva
dle pokolení jeho,:t jeho. a ženy s_\nu jeho s ním do k0nibu,
zkého
hovad
olcnijejich.
ze poko—
všeli
takepodlé
plazupozemské
IO podlé
lení jeho: po dvém ze všech vejdou
s tebou, aby mohli ži\i býti.
21. Protož nnbéi'eš s sebou ze všeliké
otravy, kteráž se jisti může. s sueseš
Esobě: aby byla za pokrm tobe. i jim.
22. Tedy učinil Noč- \šeeko, což byl

rozkázal'jemu Bůh.

pro vody potopy. Mat.24, :n.
. Z živočicha také čistých, i neči
stých. i z ptactva, & ze všeho. což se

hýbe na zemi.
9. dvě & d\e vešli k .\'oé do korábu.
samec u snmicc, tak jakž byl rozkázal

llospodin.\oé.'

10. A kd_\ž pominulo sedm dní, vody
potopy rozlily se na zemi.

18) t. ulotil jsem zshlsditi všeliké ti.-lo. Totiž zkus s porušenost lidská dosáhla takového stupně.
že! nebyla mravnimi prostředky. jakož: ksrímím n varováním atd. více k napraveni. Nemelolí
tedy celé pokolení lidské \: věčnou zkázu uběhnoutí, musclot. oo poruůencho bylo. zhynonti,s
: ostatků jeho nové pokolení povststi. Bůh zajisté jednal tuto jako moudrý lékař. kterýtto
kde s pidi shnilé údy. aby zdravých zachoval.
14) Hebr. text zní: : dříví borového neb cedrového.
10) t. j. svrchkem ns loket vysokým uvreč koráb ten. — “) Podle toho zřízeni nebyl koráb ten
určen tak k plavbě. abl-2 více k nesení tiie & nakladu. k čemuž ovšem se dobře hodil. Byl
pak dosti prootnnny, tak te potřebná zvířata i potrava jejich v něm místa nalezla. maje totiž.
prostory na 3 miliony kostkových střevíc-ů.
2) t. j. takových, kteří mohli obětováni býti. Viz níže 8. 20.
9) Sehnůní zvířat do korsbu usnadnčno bylo tím. te. jaki vůbec znsnumsti lze. při nastqujicich
nililných phvrstech přírodních zvířata k Flore-ku se vinou. jakoby tu věc mšice. Však iBůh,
ktelýt ustanovil pro člověka je nn živě zachovati. vedel. ns isky způsob by je měl do ke—

ribu sehnsti.

C_„.

_.

__“_

7, 11—14.

Mull

l:!l$l

PrvnilmihaMojšilova.

Ganong.

A

4M

Měli !!haílťř'llf

ll. Léta šestistého věku Noé. měsíce *bémaťhámiJaft-t. synovéjeho, ženaje
druhého. sedmnáctého dne měslce, pro ho. a třiženy synů 'eho s nimi, do korábu:
trženy jsou
všeckš ové
studnice
propasti
veliké',
& průduc
nebešti
otevřini
jsou:
12. i stal se příval na zemi ctyřiccti
dnl a čtyřiceti noci.
13. Při počátku dne toho včel Noe.
_V—._7_____

ll) t.j.

-.-—___

14. oni,
i všcli
ý živočich
po
, koleni
svého,
ivšeliké
hovado podlé
podlé po
koleni svého. i všecko, což se hýbe na.
zemi, podlé pokolení svého. ivšeliké lé

tnvé
svého.
ctvo,podlé
i včelíťokoleni
é pernaté:
' všeliké pta
l

velikého moh; tedy u země i s nebo lilo se voda na povrch mně.

14) t. j. všecko. oo křídla : peří mů.

Prvni
___.._—

___—.—-

kniha Mojžíšova. Goneás.

16. vešli k Noe do korábu, dvě a dvě
ze všeho těla, v němž byl duch života.
16. A což jich vešlo, sameca samice ze
všelikého těla vešli. tak jakž byl přikázal
jemu Bůh: uzavřeljej Hospodin zevnitř.'
17. I stala se potopa čtyřiceti dnů na
zemi: a rozmnoženy jsou vody, a vy
zdvihly koráb vzhůru od země.
18. Nebo náramně rozmnožily se vo—
dy: & všecky věci n lnil na svrchku
země': koráb pak zp 'va na vodách.
19. A
vody rozmo
y se příliš
nad
zemí:
&přikryty
jsou všecky
ory pře

vysoké' pode vším nebem.
20. Patnácte loktů výše byla voda
nad horami. kteréž byla přikryla.
21. ! zhynulo všeliké tělo, kteréž se
hýbalo na zemi, ptáků. živočichů, zvířat,
i všech plazů. kteříž se plazi po zemi:
všickni lidé.

_

22. i všecko, v čemž dýchání života
jest na zemi, pomřelo.
23. A (tak) zahladil (Buh) všelikon

podstatu (živou), kteráž byla na zemi,
od člověka až do hovada, tak zeměplaz.
jako ptactvo nebeské. i vyhlazeny jsou
ze země: zůstal pak sám Noě, &kteříž

s ním byli v korábu.'
24. [ trvaly vody na zemi sto pade—
sáte dnů.
.

Kapitola 8.
Opodáni vod a konec potopy.

16. Not : korábu

vyhl. zo. . obou Bohu oboum.

1. Roz mmenul se pak Bůh na Noe,
& na. všeclk živočichy, i na. všecka ho

vada, kterzž byla s ním v korábu, &
uvedl vitr na zemi, i umenšeny jsou vody.
16)
18)
19)
23)

7, 15. -— 8. 13. ' !

2. A zavřiny jsou studnice propasti.
i průduchové nebeští , & zastaven jeat
příval s nebo.
3. l navrátily se vody s země jdouce
&vracujice se.: a počaly opadávati po
stu padesáti dnech.
4. A odpočinul koráb měsíce sedmé
ho, dvacátého sedmého“ dne měsíce,
na horách armenských.
5. Vody pak odcházely. a. opadaly, až
do desátého měsíce: nebo desátého mě
síce, prvního dne téhož měsíce, ukázali
se vrchové hor.
6. A když pominulo čtyřiceti dui.
otevřev Noé okno korůbu. kteréž byl
udělal. vypustil krkavec.
7. Kterýžto vyletěl a nemvrucoval
se. dokudž nevyschly vody na zemi.'
8. Vypustil také holubicí za ním, aby
viděl, již—libyopadly vody na svrcbku
země.
9. Kterážto když nenašla, kdeby od
počinula noha 'eji, navrátila se k němu
do korábu: ne o vody byly po vší zemi:
i vztáhl (N06) ruku. &pepadna ji vnesl
ji do korábu.

IO. Počekav pak nad to sedm dni ji
ných, opět v ustil holubicí z korábu.
] 1. A ona přiletěla k němu k večerou,
nesouc ratolest olivovou s zeleným li
stím v ústech svých; tedy porozuměl
Noé. že osákly vody na. zemi.
12. I čekal nicméně sedm jiných dni:
a opět vypustil holubicí. kterážto nena—
vrátila se více k němu.
13. [ stalo se šestistěho prvniho léta...
prvního měsíce, prvního dne te'hožměsí
ce. že oschly vody nazemi: &otevřev Noé

t. j. zavřel za. ním : venku.

Behr. text: zmohly se vody : mmnoleny jsou velmi.
t. j. sebe vyšší hory. které: byly na zemi. vodou zatopeny jsou.
Tok jest koráb Noelův phdobruenim cirkve Kristovy. Juko totiž uchování jsou toliko ti, kdo!
byli . Noe v korábu, co ale vně bylo. zahynulo: podobné i toliko v cirkvi Kristově spasení
dojíti lze; mimo ní není spásy.

3) odcháijloe.
4) V hebrejském: sedmnáctého.
7) t. j. vyšel : nevrátil se me. Jiní pak dle hebr. vyklidqji: Vylotqje m se navmoovnl. do
kudž nevyschly vody. ?rvanšicb smysl jest pravdě podobnější.
l3) t. j. věku Noě.

B. ld. — 9.10.
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střechu korábu. pohleděl, &viděl. žeby
byl osušen svrchek země.
14. Měsíce pak druhého. v dvacátý
sedmý den (téhož) měsíce oschla země.“
15. Mluvil pak Bůh k Noé. řka:
16. Vyjdi z korábu. ty. i žena tvá, sy—
nové tvo'i, i žen synů tvých s tebou.
17. šeeky živočichy. kteříž jsou při
tobě. ze všelikého těla. tak z ptactva.
jako z hovad, a všelik "ch plazů. kteříž
se plazí po zemi. vyve iž s sebou. a ve
jdětež na zemi: rosttež & množte se

Kapitola ..
Požehnání Boží Noi. 5.
Boží . Noe.

vedeni vrnňdy. 9.0.11an
. Op'ti N06.

I'. I požehnal Bůh Noé &synům jeho.
A řekl k nim: Rosttež & množte se. &
naplňte zemi.
2. A strach váš, &.hrůza budiž na
všecky živočichy země, s na všeliké
ptactvo nebeské. se vším. což se hýbe
na zemi: všecky ryby mořské v ruce
vaše dány jsou.
3. A všecko. což se hýbe. & “est živo.
na, ní.
bude vám za pokrm: jako byhny zele
18. Tedy vyšel Noi-. &synové jeho. né. dal jsem vám to vsecko;
4. kromě. že masa. s krví jísti nebu
žena jeho. i ženy s ni: jeho s ním.
19. Ale i všickm živočichové, hovada dete.' sn op. 15. 29.
5. Nebo krve duší vašich vyhledávati
i plazové. kteříž se plazí po zemi, podlé
bodu z ruky všech hovad: &,z ruky
pokolení svého, vyšli z korábu.
20. Vzdělal pak Noe oltář Hospodinu: člověka..z ruky muže a bratra jeho budu
& vzav ze všeho dobytka. a :: ptactva či— vyhledávati duše člověka.
stého, obětoval oběti zá alné na oltáři.“
6. Kdobykoli vylil krev lidskou, vy
21. [ povončl Hospodin vůně příjem lita bude krev jeho: nebo k obrazu Bo—
né,' &řekl: Nikoli více nebudu zlořec'iti žímu učiněn jest člověk.
7. Vy pak rosttež a množte se. a
zemi pro lidi: nebo smyslové i myšlení
lidského srdce ke zlému nakloněná.jsou vejděte na zemi. &naplňte ji.
8. Toto také řekl Bůh k Noe &synům
od mladosti jejich : aniž již více bíti budu

všeliké duše živé, jakož jsem učinil."
list. 15. 19.

22. Po všecky dny země. setí a žeň,
studeno &vedro. léto a zima, noc a den.

nepřestanou.'

jeho s ním:
9. Hle já ustanovím omluvu svou

s vámi. i s semenem vaším o vás:
10. a. se všelikou duší živou. kteráž
jest s vámi. tak v ptactvo, jako v hova

___
M) Potopa sveta tedy trvala celý rok a deset měsíců. Určité pak udání počátku. postupu nkonoe.
jako: i ostatních připadnonti událostí této dosti nasvědčuje hodnověrnosti zpráv těchto. Ostatně
pnk stopy obemé potopy této. jež se nalezqií na povrchu země. jakož i pověsti všech staro
žitných národů,“ je! hned lněné, hned více :: vypsáním tímto souhlasí. stvrzují prnvdivost :
skutecnost světodčjné události této.
'

so) Se zachováním Noč- a čeledi :ieho počinů opět nový pořádek a nové rozvinutí rad Božích
vzhledem na pokolení lidské. Prvni zajisté krok tuto jest obec Noelovn. která: jest obec
díkůčinční za vysvobození ze zkázy obecné. zároveň i vyznání Miš-nosti n projevení naděje budou—
cího vykoupení.
.

21) t. j. líbila se ta oběť llospodinu. — ") Slíbqie tu Hospodin. že již více lidí nebude treatati
potopou. aniž chce vyhloditi tvorstva pro hříšnost lidskou; alebrž let porušenost lidskou jakožto
k přirozenosti člověčí přísluňicí chce považovati & ji podlé neskončene'bo milosrdenství a slito
vání svého snášeti : slmívati. pokudž by láska jeho všeho nezpůsobila. co! k vykoupení
hííí-ného pokolení učiniti uložila

22) t. j. dokovndž země státi bude. nepřestanou řádně se střídati.

4) totiž vim na znamení. že já jsem Pánem nad všaliky'm životem. a abyste se varovali. ukrutni
býti ke zvířatům . krev lidskou prolévnti. (Jan Zlat. & Tom.)
'

dech. a všech dobytcích země. kteříž

13. duhu svou postavim na oblacích.
a. bude na znamení umluvy mezi mnou
a mezi zemí.“
,
14. A když Povleku nebe oblaky.
ukáže se duha ma na oblacích:
tělo vodami potopy. aniž bude více po
15. a rozpomenu se na umluvu svou
topa k zkažení země.
s vámi. i se všelikou duší živou. kteráž
12. [ řekl Bůh: Totot (bude) znamení obživuje tělo: a nebude více vod po
umluvy. kteréž dávám. mezi mnou a topy k vyhlazení všelikého těla..
mezi vámi. i všelikou duší živou. kteráž '
16. A bude duha na. oblacích. & po
jest s vámi v pokolení věčná:'
hledím na ni. arozpomenu se na umluvu
vyšli :: korábu. &se všemi zvířaty země.
11. Ustanovim umluvu svou s vámi.
a nikoli více nebude zahubeno všeliké

12) t. ]. po všecky věky. pokud svět státi bude.
18) Před potopou světu nebývolo duhy. ješte no deštěm. nýbrž mou „Novina
Viz 2. 5. 6.

byla. země.

__ ,_u__
„___ú

_

9. 17—25.

Prvni kniha. Mojžíšova. Genesis.

21. u pije víno. opil se'. a obuažen
věčnou. kteráž učiněna. jest mezi Bo—
bem u \'šelilcou duší živou každého těla. jsa ležel v stanu svém.
kteréž “est na zemi.
22. To když viděl Chaim. otec Cha.—
17. řekl Buh k Noe: Toto bude zna— mu'mův, žeby totiž hanba otce jeho ob
mení umluvy, kterouž jsem ustanovil nažena byla . pověděl dvěma bratřím
mezi sebou a všelikým tělem na zemi.'
18. Byli pak synové Noe. kteříž vyšli
z korábu. Sém. Chaim & Jafet: Chaim
pak tout jest otec Chanm'múv.
19. Ti tři jsou synové Noé: &od těch
rozplozeno jest všecko pokolení lidské
po vší zemi.
20. Noó pak, muž oráč, začal vzdělá
vati zemi. &štipil vinici:

svým mě.'

'

23. Tedy Sém a Jafct vložili plášt na
ramena svá. a kráčejíce zpátkem, zakryli
hanbu otce svého: :: tváři jejich byly
'odvráceny. aby neviděli hanby otcovy.
24. Proeitnuv pak Noe po víně. když
Zvěděl, co mu učinil syn jeho mladší.
25. řekl: ZlořečenýCbanaán'. služeb

ník služebníků“ bude bratřím svým.

17) Umlura ta byla omluva linky . milosrdenství.které! aloucilynebo a zemi.: tudíl trefně za mení
jeji zvolenajest duha. onen totiž sedmiborerný oblouk, který! llučqje nebe-n | nutí. . jako něj-ků
tíró písmo objevuie se všem nápotomním pokolenim. kdy! mraky. upomínqiící na minulé soudy
Hospodinovy. mizí před skroucímí papršlky slunečními pi'ipomínqiícími milont od té doby panující.
21) nemaje posud opojqiící vlastnosti vína.
22) Bezpochyby číně sobo posměch : nebo.
25) syn Chňmův. Není horšího trestu na děti. než když jim rodičové zlorrčíti muni: unii jat

větin'ho tmm na rodiče. od kdy! ve svých dětech trestáni jlou. jako tuto Chilli ' tym:
ném Chanaánovi. — ") t. j. nejnižším & nejsprortšim slntebníkem.

Prvni kniha Majmon.

Genesis.

*!
9. 26. ——10. 24.

26. Řekl také: Požehnaný Hospodin
Bůh Sémův. budiž Čhannán služební
kem jeho.

nem. Proto vyšlo přísloví: Jako Nem—
rod silný lovec před Hospodinem.
10. Byl pak
čátek království jeho
Babylon, :: Anoli? a Achad. &Chalanne,
27.
Rozšiřiž
Bůh
Jafeta.
a
on
ťře—
v
zemi
Sennaár.
bývejž v staních Sémových. & buď „“ha
naán služebníkem 'cho.'
11. Z země té vyšel Assur, &vysta
28. Ziv pak byl oé po potopě tři sta věl Ninive, &Ulice města“ & Chille.
12. liezen také mezi Ninive, &mezi
padesa'tte let.
29. A naplnění jsou všickni dnové Chille: tot jest město veliké.
jeho devět set padesátc let: i umřel.
13. Nesmím pak zplodil Ludim. &
Anaminí, &lmbim. Neftuim.
14. a Fetrusim &Chasluim: z nichžto
Kapitola 10.
pošli Filistínští, &Kaftorim.
Rod synů . potomků Noelových.
15. ('hnnuán pak z lodil Sidonu..prvo
1. Tito pak jsou rodové synu Noé, rozeného svého. Het. éa.,
Séma. Cháma & Jafctn. jimžto se na—
16. a Jehusóa. a.Am0rrhéa. Gergesea.
17. Hevéa. ».Aracén, Síně-a.
rodili synové po potopí-..
18. &Aradia.. Samarén. &Amathéa: &
2. Synové Jafetovi: Gomer, a Magog,
&Modaj, :: Jávan. a Thulml, &Mosoch, potom rozplozeni jsou lidé channnejští.
a Thirns.
19. | učiněny jsou meze Chanunej—
3. Synové pak Gomerovi: Asccnez, a ských. když se jde od Sidonu do Gerary.
Rifat, & Thogormn..
až do Gázy. (a odtud) až se vejde do So
4. Synové pak Jávanovi: Elisa, & domy a Gomorrhy. n Adamy, &Seboim.
Tharsis. ('ethim o.Dodanim.
až do Lesy.
5. Od těch rozdělení jsou ostrovové
20. Tit jsou synové ('hámovi v pří
národů po krajinách jejich, jedenkaždý buzenstvích. a vedléjazyků ::rodů, a zemi.
podlé jazyka svého. a podlé čeledí svých i národů svých.
v národech svých.
21. Sámovi také otci všech synů He—
6. Synové puk Cln'unovi: ("hus.aMes— ber, bratru Jafcta většímu. (synové) zro
mim. a Futh. a Chanaán.
zení jsou.
22. (Tito jsou) synové Sémovi: Elam
7. Synové ('lmsovi: Sába. & Hcvila.
&Sabatha, :: R
na. a Sabatacha. Sy— &Assur. a Arí'axad. a Lud. &Aram.
23.
S nové Ammovi: Us &Hul, &Ge
nové Regmovi: ába &Daulan.

8. (lína také zplodil Ncmroda: ten
počal býti mocným na zemi.
9. A byl silný lovec před Hospodi

ther. :: íes.
24. A potom Arfuwd zplodil Sale. z
něhož pošel Hober.

27) V prorockých slovích techto jest vyznačen a phdpoveden budouci osud potomkův Cháma a. bratři
jeho, onomu u. trest. těmto pak za. odměnu. Zn ncpnvost. kterou: spáchal na otci. má. nej
mladší syn jeho Chlumín trpěti. Na něm a. na potomcích jeho má jnrmo otroctví co kletba.
spočívati. Sčm pak a potomci jeho mají zvláštní přízně a opatrovapí Božího požívali. Ho
spodin, Bůh spasení má býti Bohem jeho. t. j. : jeho potomstva má vyjití mlíbený Vykupitel. ,
Jefet pak. jak již jmeno jeho značí. m v četném potomstvu se mešit-ití na zemi a pak i
úcastným se státi spasení : pokolení Sámova.počlého. Proroctví toto se do slova.vyplnilo. Posud
úpí Chunitové (černoši) pod jhem tělesného s. duševního otroctví. ně i tito povoláni jsou ! svobodě
synů Bolích v Kristu. Z pokolení Sámova. : národu totiž lidovnkého pošel Vykupitel světa.
Potomci Jafetovi ne rozšířili po celé Evropě a větší části Asie. & přesli : veliké části od po
hanstva ku křesamskému núbolenstvi & takto se zúčastnili vykoupení Kristovu..

ll)

_—

Hebr. Rehoboth-lr. totit mesto. jen! 310qu Rehoboth. po česku Ulice.

10. 25.— ll. 9.

PrvniknihaMojžiBova. Genedr

25. [ narodilise Heberovi synové dva:
jmeno jednoho Falegf proto že za dnů
eho rozdělena byla. země:" a jmeno
vatra jeho Jektan.
26. Kterýžto Jektan zplodil Elmo
dada. a Sdefa.. a Aaarmotha, a Jare.
27. a Adurama. a Uzala, a Deklu.
28. a Ebola. a Abímaele. Sabu,

S7

nalezli pole v zemi Sennaárf a bydlílí
na něm.
3. [ řekl druh k bližnímu svému:
Pojďte. nadělejme cihel. a ohněm vy—
pidme
je. vápnaz'
[ měli cihly misto kamení, a
i místo
4. a řekli: Pojďte, vystavme sobě
město a věž, jejižby vrch dosahoval k
nebi: a oslavme jmeno své. dříve než se
rozdělíme po všech zemích.“
5. Sstoupíl pak Hospodin, aby spatřil
město a věži. kterouž stavěli synové
Adamovi.'

29. a Ofira, a Hevilu, &Jobaba. Vši
ckní ti jsou synové Jektanovi.
30. A bylo bydleni jejich, když se jde
od Messn až k Sefar hoře, na v) chod
slunce.
6. a řekl: lllc jeden jest lid. a jeden
31. Tit jsou synové Sémovi. podlé
příbuzenství a jazyků. a krajin. v náro jazyk všem: a počali toto dclatí, aniž
dech a "ch.
přestanou od myšlení svých. dokavadž
32. \'řyt jsou čeledi Noé podle lidí a jich skutkem nenaplní.
národů svých. Od těch rozdělili se mi—
7. Pojďtež tedy, sstupme. &zmatme.
tam jazyk jejich, aby žadný neporozu—
rOdOvéna zemi po potopě.
měl hlasu bližního svého.'
Knpltolu ll.
8. A tak roz týlíl je Hospodin odtud
Stavení místa a veze. ". Zmizení jazyku. lO. Rodina po všech zemích,.i přestali stavětí města.'
Sámova ní do Abramn.]akoi i vyjití Abnrnovo : vlasti.
9. Protož nazvánojest jmeno jeho Ba
1. Byla pak země jazyka jednoho. a bel. že tam zmaten jest jazyk vší země:
a odtud rozptýlil je Hospodin po všech
řečijednostejných.'
2. A když se brali od východu slunce. krajinách“
25) t. j. rozdeleni. — ") t. za duú jeho rozešlo se pokolení lid.—képosud sjednocené v rozličné
"úrody po veškeré zemí.

]) PůVodní tato jeduostejnost jazyka má svůj základ v jednotě pokolení lidského odjednech pra
rodičů původ beroucího. Stvrzuje pak se také tím. že dle zevrubného pátraní u všelikých
jazycích na pohled i velmi od sebe rozdílných mnohý shod i \“ kořenech slov i ve formách
mluvnických se nalezů. coz dojisto ukazuje na jednu původní řeč. kterážto před rorjitíni lidstva
v rozličné národy obecnou všech byla řečí.
2) Krajina Sennaiu nalezala se mezi řekou Tygi-idem a Eulratem v jižně-m Babylonu.
3) Kli jest pryskyřice zemská. lepkavá zem.
4) Hebr. text zní: abychom nebyli rozptýleni po vsí zemi. — Dvojího hříchu dopustili se tim

5)

7)
8)

9)

i

lidé tito: zprvu že proti vůli Boží. který! chtěl. aby celá zeme obývána byla. se chtěli na
jednom místě sesti-editi a tak Bohu vzdorovati; pak i. za nehledali calaviti Hospodina, jemu!
jediné sláva přísluší, alt—br! sebe. Tot počátek zmahajícilio se potom pohanství.
Netřeba Bohu na nejaké misto ntupovati, poněvadž všudy přítomen jest; kde ale Bůh divy
tvoři. zda se, jakoby tam byl přišel. Ani! mu třeba na neco popatřovati,_iešto jest vševědonci;
ale kdekoli jeho prozřetedlnost zvláště vladne. tam se jako očité spatřuje. (Sv. Aug.)
Spravedlivý dojista byl trest tento; jelikož. jak dí sv. Augustin. človek nechtel porozuměti
Bohu a jeho přikázaní, slušně i jemu nebylo rozumím. aby se mu poslušenntví neprokazovalo.%
Obyčejně má se chrám Belův v Babyloně za pozdniúii dostavení oné překažene' atm-by. Dle
starého podání jsou prý ohromné zříceniny. nalezajíci se na západní straně Eufratu. ostatky
oné vaze. kterouž ArabOve' vozi Nimrodovou nazývají. '
Odtud vzalo původ rozptýlení lidstva. pouud jeden národ a jedinou velkou rodinu tvořícího.
v rozličné národy. Tito neli nyni krádeti po cestach svých. alby jednou v Kristu a v církVÍ
jeho opět v jednu velikou rodinu milujících bratři se sjednotili, n Hospodin Bůh o letnicích
opet sestoupil. by alu-ze Ducha svého rozdělené jazyky v jednotě víry v jedno spojil.

První lmiha Mojtůova. . Genesis.

II. 10.— l2. 3.

10. Titot jsou rodové Sémovi: Sém
27. Tito jsou pak rodové Thám : 'l'lláre
byl ve stu letech. když zplodil Arfaxada. zplodil Abrama.. Nůchora & Arana.. Aran
pak
zplodil Lota..
ve dvou letech po potopě.
28. [ umi-elAran prvé než Thám. otec
11. A byl živ Sem po zplození Ari'a
xada pět set let: a zplodil syny idcery. jeho. v zemi narození svého. v Ur Cial—
12. Arfaxad pak byl živ třiceti pět let-. dejských.'
29. Pojali pak sobě Abram &Náchor
a. zplodil Sále.
13. A po zplomní Sále živ byl Affa ženy: jmeno ženy Abramovy Sál-aj: &
jmeno
ženy Náchorovy Melcba. dcera
xad tři sta. tři léta.: a zplodil synyi dcery.
14. Sále také živ byl třiceti let. a Arana. otce Melch '. a otec Jesehy.
zplodil llebera.
30. Byla pak Snmj neplodná. & ne—
15. A živ byl Sále po zplození llebem mčln dětí.
čtyřista,_atři léta: a z lodil syny i dcery.
31. Vzal tedy 'l'háre Abmma. syna
16. Ziv pak byl leber třiceti čtyři svého. a. Lota, syna Amnova. vnuka
svého. aSára'. nevěstu svou, ženu Abra—
léta a. zplodil F álegn.
,
17. A živ byl lleber po zplození Fá ma syna svi—ím,&vyvedl je : Ur Chal
lo & čtyři sta. třiceti let: a zplodil syny dejskýeh. aby se brali do země chane
1 cery;
nejske: i přišli až do ílt'mm, & bydlili
18. Ziv také byl Fáleg třiceti let. a tam. Skut. 7. 2.
zplodil Beu.
32. A b li dnové 'l'lu'lre dvě stě pět
19. A živ byl Fáleg po zplození Reu let.. i umře v [lán-an.
dvě stě a.devětlet: &zplodil syny ideery.
Kapitolu rz.
20. Ren )ak živ byl třiceti dvě létě.
a zplodil Sarugu.
Podol—cnetviAbromoro a zaslíbení jemu učiněné. 10.
15 Sál-nj lomu odňata. .
21. A po zplození Sáruga živ byl lieu Jeho astouponí do Egypta.
ase navráceno.
dvě stč_sedm let: a,zplodil syny i dcery.
!. Rekl pak Hospodin k Abramovi:
22. Ziv pak byl Sárug třiceti let. a
zplodil Náchora.
Vyjdi : země své. a z i-íbuzenstva své-—
23. A byl živ Sáru po zplození N!: ho. i z domu otce svélio. a pojď do ze—
chora dvě stě let: azp odil syny i dcery. mě, kterouž ukáží tobě.“
2. A učiním tě v národ veliký. & po—
24. Nácbor Pak živ byl devětmecítma.
let. a zplodil 'lln'irc.
žehnám tobě. & zvelebím jmeno tvé. &
25. A živ byl Náchor po zplození budeš požehnaným.
3. Roželmám (také) dobrořečícím to
Thin-e sto & devatenácte let: a zplodil
be. & zlořečícím tobě zlořeěiti budu. &
syny i dcery.
26. A živ byl Thin-e sedmdesůte let. budou v tobě požehnána. všecka poko
lení země.“
a. zplodil Abrams.. &Náchora. & Anina.
28) t. j. v choldejském městě. Ur řečeném.
!) Byltě Abrnm od Boha !. tomu určen, aby byl otcem nového pokolení, v němžby u prostřed
vůkol pnmúícl modloslužehnolti víra v pravého Boha a naděje v zaslíbeného Vykupitele se
rhovnla. Když pak i v domě otce jeho modloslužebnost se zmohnln (Jos. 24. 2. 14). musil
býti vytržení : příbuzenstva svého. aby snad on aneb pomnutvo jeho nebylo také uvedeno. &

musil! v cele cizí zemi |)an
býti. kdežto by pod zvláštní peti Boží prospíval, olby vzrostl
v národ vyvolený. Nad to ibylo povolání to Abrahama zkouškou jeho viry. poslušnosti o
znphní nebo jako! i pevné důvěry v zaslíbení Boli. Těmito zajisté ctnostmi měl vynihnti
nima vyvolený, a. jimi tudiž musil i praotec jeho Abraham se athvíti.
8) aníbuí
toto obahuje dvojí polehnůní: časné. totiž četné potomstvo; o duchovní. které! záleží
v tom. že z neho t. j. o potomstvo jeho mi pojíti Vykupitel světa. Timto pak zaslíbení o Spasiteli

12. 4-— 13. 2.
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4. Tedy vyšel Abrani, jakž mu byl má jsi :' aby mi dobře bylo pro tebe. &
přikázal Hospodin. o.Lot šel s ním: v živa zůstala duše má příčinou tmu."
14. Když tedy všel Abram do Egy
sedmdesáti pěti letech bylAbmm. když
vycházel 7. lláran.

Žid. 11. 8.

'

6. A vzalSárajmmnželku svou. a Lota,
syna bratra svého. a veškeren statek.
kteréhož nabyli, i duše. kterýchž dosá

hli v lláran:' a vyšli, aby se brali do
země channncjské. A když přišli do ní.
6. prošel Abram tu zemi až k místu
Sichem, až do oudoli slavného :' Chana
nejaký
' (lid) tehdáž byl v zemi.
7. U :ízal se pak Hospodin Abramo
vi, a řekljemu: Scmeni tvému dám zemi
tuto. Tedy vzdělul tu oltář Hospodinu,
kterýž byl ukázal se jemu.
8. A odtud přešed k hoře, kteráž byla.
proti východní straně Béthel, rozbil tu
sum svůj. od západu maje Béthel, a. od
východu Hai: vzdělal také tam oltář Ho
spodinu, a, vzýval jmeno jeho.“

9. Potom bral se Abram (odtud). po
cházejc, &důle dávaje se ku poledni.
10. Stal se pak hlad v zemi: a. sstou
pil Abi—umdo Egypta, aby tam byl po
hostinu: nebo rozmohl se byl hlad v

zemi!

11. A když přicházel blizko kEgyptu,
řekl Sůmj. nmnželee své: Znám. že jsi
knísm't žena:
12. a že když tě uz'ri Egyptští, řek
nou: To jest mmiželluijeho: imbijí mne,
&tebe zachovají.

13. Reiž tedy, prosím tebe. že sestra
Vý—A - _ *
|

[

5)
6)
8)

10)
.

13)
17)

pta. viděli Egyptští ženu. žeby byla krá-—
snít velmi.

15. | oznámili to knížata Famonovi.
n schválili 'i před ním: i vzata jest žena
do domu amonova.
16. Abramovi pak dobře činili ro ni:
a měl ovce, a voly. &osly. & služe níky,
a služk , &oslice. :: velbloud .

17. le Hospodin trápil Faraona ra.
muni pi'cvelikými, i dům jeho, pro Sů—

mj, manželku Abramovuf
18. [ povolal Fai-no Abramn. a. řekl

jemu: Cos mi to učinil? Proč jsi mi ne
oznámil. žeby ono. manželka tvá byla?
19. Z které příčiny řekl jsi, že jest
sestru tvá. tak že jsem ji vzal sobě za.
manželku? Protož nyní hle tot man
želka tvá, vezmi 'i, a jdi.
20. [ přikázal "amo oAbmmovi mu
žům: i provmlili ho. i manželku jeho, i
všecko. což měl.

Kapitola II.
Navi-sítemse Abmmn : Emu.
5. Rozloučení u jeho
\ Imm.
H. Opětovně-iiučiněném zalíbení.

[. Vstoupil tedy Abmm z Ěgy ta..
on. i žena jeho, i všecko, což měl. &.Ěot
&ním, ku polední straně.
2. Byl pak bohatý velmi na. dobytek.
nn zlato ai na stříbro.

v ráji učinění:-obnoveno ulobrl blíže určeno jest: k čemuž. í připojeno bylo zaslíbení země
Chnnanejské k věčnému dedictvi národu vyvolenému. A tak Bůh. oo Abraham pro Boha obe
toval. hojné mu \'ynnhndil; vlast — novou lepší vlastí; příbuzenstva pak četným potomstvem.
: něhož měl Vykupitel pojiti. Není! nudu-nm. co pro Bohn obl.-tujeme!
t. j. čeledě. které: jim přibylo.
llebr. text: v oudoli More. čili Hombre.
t. j. netoliko službu Boží veřejné konal. ale také praví-ho jediného Boha sousedním pohanským
obyvatelům hlásal u. ku poctě Jeho je vzbuzoval.
_
Egypt toho člun. jakož. posud. byl považován za obilnici okolnich krýin východních. kam!
také Abrnm se stády svými se utekl. veda život pastuňi.
Byla! skutečne sestra jeho nevlastní : jednoho otce, ale 7.jiné matky. Viz ní! 20. 12. —
") t. j. aby zachován byl život můj pro tebe.
Z toho patrno. jak Bůh opatruje a elu-ání spravedlivých. zároven i_inlt velice mů sobě poručeno

manželstvo . jak nenávidí cimlotstvt
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3. l navrátil se cestou, kterouž byl
řišel, od poledne do Béthel až k místu.
kdež byl prvé rozbil stan mezi Bethel
& Hai:

'

4. k místu oltáře. kterýž byl vzdělal
prvé, &vzýval tu jmeno Hospodinovo.
5. Ale i Lot, kterýž byl s Abramem.
měl stáda ovcí. &Skoty. i stany.
6. A nemohla zemejieh směstnati. aby
spolu bydlili: nebo statek jejich byl ve—
liký. &nemohli spolu bydliti.
T. Odkudž i vznikl svár mezi pastýři
stád Abramovýeh a Lotovýeh.' Toho
pak
času
také té.
Chananejští &Ferezejští
ydlilj
v zemi
8. Rekl tedy Abt-nm k Lotovi: Nechť.
prosím, není sváru mezi mnou :: tebou,
a mezi pastýři mými :: pastýři tvými:
nebo bratři jsme.“
9. Hle všecka země před tebou jest:
odděl se, prosím, ode mne: pujdešli na,
levou stranu. já pravou držeti budu :jest
liže ty »ravouzvolíš.já na levou půjduf
10. ozdvih tedv Lot očí. spatřil vše
cku kra'inu vukol Jordánu, kteráž všecka.
svlažovann bývala. prvé nežli podnu'ltil
Hospodin Sodomu &Gomorrhu, jako ráj
Hospodinův. &jako Egypt. když se při

13. 3.-——M.

2.

13. Lidé pak sodomštl byli velmi zlí,
&hříšníci
velicíf'
14. [ řepli-edHoa
lios
' dínem
k Abramovi.

tom když se od ělil od něho Lot: F?.
zdvihní očí svých. a pohled z místa. na
nyngdisi.
na.západ.
půlnoc. a. na poledne.
iněmž
na vých
a. na
15. Všeoku zemi. kterouž vidíš. tobě
dům, &semeni tvému až na věky.
16. A učiním símč tvé (četné) jako
prach země: může-li kdo z lidí zčísti
prach země. také semeno tvé zčísti bude
moci.

17. Vstaň a projdi tu zemi na dýl.i
na šíř 'ejí: nebo tobě ji dám.
18. edy Abram hnuv s stanem sv "m.
přišel ». bydlíl vedlé oudoli Mam re.
kteréž jest v Hebron: a vzdělal tam 01
tář Hospodinu.

Kapitolu l—l.
Villu proti Sodomským. 12. Zojeti Lot-. 14. Jeho
vysvobození. 18. Požehnání dáno Abromovi od Mol
ehisedocba.

1. Stalo se pak v ten čas, že Amrafel.
král sermuárský. a Arioch, král pont
ský. &( 'hodorlalíomor, král clnmitský.

chází do Ségor.'

a Thádal, král Národů“

11. ! zvolil sobě Lot krajinu při Jor
dánu. a. odebml se k východu: i oddělili
se bratří jeden od druhého.
12. Abmm bydlil v zemi Chanaán:
Lot pak zdržoval se v městečkácll, kte—
ráž byla. při Jordánu &bydlil v Sodomě.

2. zdvihli válku proti Bárovi. králi so
domskému. a proti Bersovi. králi go
morrskómu. a. proti Scnaabovi, králi
udanmtskému, a. proti Semeberovi, králi
seboimskému. a. proti králi bálskému.
to jest aégorskému.

7) Sv. Jon Zlatoůstý znamená tuto: „Přibylo dobytka. rozmnožil. se stáda. nuhromátdilo se
mnoho statku : hned svornost přestala Prvé byl pokoj |. svazek lásky; nyní "ár : různioe;
nebo kde jest mě & tve': tu se hned nachází všeliký způsob rozepři; kde pak toho není: tu
přebývá bezpečný pokoj . svornootf' (Horn. 33.)
8) t. j. krevní příbuzní. V písanésv. postranní pokrevenci, jako! jsou bratranci. natřenioe : t. d.,
veaměs brotřími
& centromi
no nozývqjí; pootoupní pak pokrovenoi. vnukové . potomci
vůbec. nuývqjí se v písmo syny.
9) Znomenej tu tichost . ustupnoat Abromovu. kterýtto pro milování pokqje i svého právo
na vzd-l. .. moho zprvu voliti, Lotovi přednost dal.
10) Bylo to údolí Siddim. kde! se nyní nnluá mrtvé moře.
13) Mydil Lot, le sobě polepší. kdyš krajinu tu rozkočnou u obydlí sobě zvolí. . bez mál- bylby
v zihnbn se uvrhl. A tak podnes do velikého nebezpeeemtví vrhqií se ti. kdo! pro denied
věd četných dobrých příčin se spouštějí . s bezbolnýmí se spole-ÚL

„Lépe dlani—nky'.—")t.Goím.
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3. Všickni tito sešli se do ondoli le—

12.bratra
(vzali)Abramova.
též i Lota. kterýž
a statek
syna
by(jiho.
'! v |
Sodomě.
13. A hle jeden. kterýž byl utekl. zvě—
stoval Abramovi hebrejskému, kterýž by—
dlil v oudoll Mambre Amorrhejského,
bratra Eskolova. a bratra Anerova.: nebo
ti smlouvu učinili s Abramem.
14. Což když uslyšel Abram, totiž
Kariathaim.
žeb ' jat byl Lot bratr jeho. zčetl způsob
6. A Chorejske'. na hon'ich Soir, až k uýc k boji služebnlkii svých domácich
tři sta a osmnácte: &hnal se za nimi až
pollm Fáran. kteráž ležl na poušti.
7. A navrátivše se ritáhli k stndnlci k Dan.
15. A rozděliv tovaryše, řipadl na ně
Misfat. amt jest (již) Řádem a pohubili
všecku krajinu Amalekitsky'ch a Arnor v noci: i
razil je, a sti ] 'e až do
rhejských, kteříž bydlíli v Aaasonthamar. Hoby. kteruž leží na levé straně lšamnšku.
16. [ přivedl zase všecken statek. i
8. lvytábli. král sodomský. & krůl
omon'ský. &král adamsky', & král se Lota bratra svého a statkem jeho. ženy
imský.též i král bálský. to jest ségor také i lid.'
17. Vyšel puk král sodomský vstřlc
sk : & zšikovali vojsko proti ním v ou—
do i lesnim:
jeho, když se navracoval od pobiti Cho—
9. totiž proti Chodorlahomorovi. králi dorlahomora. :: králů. kteříž byli s ním
elamitskému, &Thádalovi, králiNůrodů, v oudoll Sáve. kteréž jest oudoll krá—
a Ammfclovi, králi sennaárskému. aAri— lovské.
18. Ale Melchisedech,král sálemský,
ochovi. králi pontskému: čtyři králové
proti pěti.
vynese, chléb a víno, nebo byl knězem
10. Oudoli pak lesni mělo mnoho Boha nejvyššího..
studnic klejovatých' Tedy král sodom
19. požehnal mu. a řekl: Poželmaný
ský a gomorrský utlkajice. padli nimz“ Abram Bohu nejvyššímu, kterýž stvořil
nebe i zemi:
&kteri ozustnli. utekli na horu.
11. obrali pak všem-ken statek So
20. a požehnaný Buh nejvyšši.jehožto
domských a Gomorrských. &všecko. což obranou nepřátelé v rukou tvých jsou.
[ dal mu .\bram desátky ze všech věci.“
přislušl ku pokrmu. &odtáhli:
Bniho,“ kteréž nyni jest moře solné.
4. Nebo dvanaete let b li sloužili Cho
dorlahomorovi, ati-inácteho léta odstou
pili od něho.
5. Protož čtrnáctého léta přitáhl Cho
dorlahomor. i králové. kteřlž byli s ním:
& pobili Rafaimské v Astarothkarnaim,
a Zuzimské s nimi. &Eminské v Sňve

3) t. j. Siddim.
10) t.. j. dolů, z nichž kh' neb lepkou zemi brali. — ") t. j. do těch klejovatýcb dolů.
16) Netoliko příbuzenství a účastenství smutného osudu Lotova, ale také ito. že země ta zaslíbena
jat v dědictví potomkům Abramovy'rn. přimělo Abranm. ie táhl na loupežnické roty tyto, a
pomoc Boží doprovázela podniknut! jeho.
18) Melchisedecb. tolik co král spmvedlnosti neb pokoje, ph'nenl tuto Bohu obec. a sice obe! díků
činění n dosažené vítězství; z toho pak. co z obětí té pominula. učiněny jsou obětní hody.
k občerstvení bojovníků. Obětovati mu ale příslušelo, ..nebo. jak dokládá. text. byl knězem

Boha nejv yššiho“.

A takto jakožto král & kněz předobrazuje Krista Spasitele. jenž jest

věčný král spravedlnosti 5 pokoje. zároveň i kněz nejvyšší. Však ale i oběť. kterouž Melchi
sedeoh jakožto kněz Nejvyššího obětoval. jest předehrou-nim oné oběti. jižtn Kristus Pan vy—
konal, když při poalední večeři v způtobůch chleba. a vína Bohu se obětoval — oběti totiz

mie svaté. A proto již David nazývá Mesiůše„knězem podle rádu Melchieedechova.
(Žalm no. 4.)
20) Melchisedeeh buldoval Abramovi & iehual mu. znaje důstojné povoláni jeho : tuše v něm po
čátek nového pořádku: Abram ale ukořil se před Melchisedechem dada mu desátky. véda
jej býti knězem Nejvyššlho : maje jej v pootivoati.
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Kaplloln 15.
21. Král puk sodomský řekl k Abra
movi: Dej mi lid. aostatni věcivezmi sobě. Bůh slibuje dimi Abnmovl syna : mzmnoiiú jeho po—
tomstvo.
9.
Núilujo
obc-ti. 13. Slibojc mu dále uve
22. Kterýž odpověděljemu: Zdvihám
deni potomků jeho do země chlumu-pejsků.
ruku svou k llospodinu Bohu nejvyš
šímu. kterýž vládne nebem i zemi.
1. Když pak tyto věci pominuly. stala
23. že od nitky outku až do řeměnka se řeč Hospodina k Abramovi u vidění
obuvi, nevezmu ze všech věci. kteréž řkouci:Nebojse Abmno.jůtjsem ohninec
jsou tvé. aby neřekl: Jů jsom obohatil tvůj. & odplata. tvá velmi velká.“
Abmma:'
2. 1 řekl Abmn: Pane Bože. což mi
24. kromě toho. což snědli mládenci, dáš? Já aejdu bez děti: a syn vládní-e
& dílů mužů, ktořiž přišli se mnou. Aner. domu mého (jest.) tento dxunnšský Eli
Eskol a Mambrc: ti ať vezmou dily své. ézcr.'
23) Abc-un moje pevnou víru ' zaslíbení Bolí. očekával poahnůni svého ne od lidí debut od
Buin. který! ho povolal &poh-hnáni mu přislíbil; nepodnikal" boje toho ze zisku ale : bntnké
linky. Kdo v Bohu bohu. jat.. zboži mnohého mládí. : co z lásky vykonáno. zaplatiti se nedá.
!) Hatě Abraham potéchy té „path—bí. jelikot mu bylo obůmti se pomsty Chodorlnlaomorovy.
2) t. j. Nemům vlastního nyni. toliko Eliězer. : města Dun-iko rodilý, mů: býti mým dědicem.

Co mne má niti?

15. 3—2l.
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3. A přidal“ Abram: Mně pak nedal
jsi semene: & hle schovanec můj bude
mým dědicem.
4. A hned řeč Hospodinova stala. se
k němu. řkoucí: Ncbudet ten dědicem
tv 'm: ale kterýž v jde z života tvého.
toho budeš míti dětšce.
5. [ vyvedljej ven. ařekl jemu : Vzhléd
niž k nebi. a. zečti hvězdy. můžeš—li. A

řekl mu: Tak bude símě tvé.
6. Uvěl-il Abram Bohu. &počtcno jest
mu to za spravedlnost."
7. [ řekl k němu: Já jsem Hospodin,
kterýž jsem vyvedl tebe z Ur Chaldej
ských. abych dal tobě zemi tuto. aby jí
vládl.
8. Ale on řekl: Pane Bože, jak po
znám. že jí vládnouti budu?
9. l odpověděl Hospodin: Vezmi
krávu tříletou. &kozu tříletou. a. skopce
tříletého. hrdličku také. a holubicí.

'lO. Kterýžto
vzav &.oboje
ty všeckř'
věci,
zroztínal
je na poly,
dí y proti
sobě z obou dvou stran položil: ptáků

připadla. naAbrama. &veliká hrůza. &tma
obklíčila. ho.
13. [ povědíno jest. k němu: Věz na

předf že pohostinu bude símě tvé v
zemi cizí." &v službu je odrobí. &trá
piti je budou za. čtyři sta. et.

14. Ale však národ. jemuž sloužiti
budou. já. souditi budu: a.potom vyjdou
s velik 'm zbožím.
15. “y pak půjdeš k otcům svým v
pokoji.vpohřben
v atm—ostidobré.
16. pokoleníbuda
pak čtvrtém(potomstvo

tvé) navrátí se sem; nebo ještě nejsou
doplněny
nepravosti
do
přítomné
o času." Amorrhejakých až
17. A když zapadlo slunce. stala. se
mníkota. temná. i ukázala se pec kouřící
se. a pochodně ohnivá beroucí se mezi

díly těmi“
18. V ten den učinil Hospodin umlu—
vu s Abramem. řka.:Semem tvému dám
zemi tuto. od řeky egyptské. až do řeky
veliké Eufrat. 5. Moji. 34. 4.
19. Cinejské. & Cenezejské. Codmo—

nejaké.
20. a Hethejské. &.Ferezejské. Rafa
11. [ slétali ptáci na mrtvá těla., & imské také.
odháněl je Abram.
21. & Amorrhejské, &.Chananejské. &
12. A-když slunce zapadalo, dřímota. Gergesejské. &Jebusejské.'

pak nezroztínal.'

3) t. j. pmvil ješte aneb dololil.
6) Vím “to Abnmova, ovšem živi, byla! jest du milosti Bojí. které! sobě Abrnm ničím ne
znaloužil: nvšnk byla také zlutek "ohodně vůle jeho. jelikož Abrnm celý so oddal zaslíbení
Botimu . tudí! stala se mu zůnlulnou — počtem jest mu za spravedlnost. On puk sim tím
stal se „otcem věřících" t. j. pokolení.jeho! zvláštní povahou a rázem mělo býti pami
víru. a. důvěra v Hospodina..

10) Na ziklndč víry pevné. jit byl Abrnm projevil. úroveň i aby mu dal rukojemntví. to vyplní
zalíbení své. vešel Bůh s ním v umluvu : přikázal mu přinózti obu. jnkovi ao tobo M
pl'i unlouvívcb konávnln. Obétnú totiž zvířete ronpůlenů vyznnrnenívqji obě strany omlouvqiíoí.
které! mi jedné mysli býti. podobnéjaa obe po:, jedno zvíře činí.
13) t. j. vůz jiz napřed. co se státi má : potomky tvými ve budeucnooti. — "') mquj
v zemi
EUF tak'0
16) t. j. nepravou jejich nedosůbh posud takového stupně. aby vyhlazeni býti n potunoi tvoji
na jejich místo se uznditi mohli. Tok zjevil Bůh Abnmovi budoucnost potomnvo jebo. eby.
kdy! ee etue. n pleby'voti budou v zemi dní. neupomonuli u zalíbení Boží nnepoebybovnli
o vyplnění jeho.
17) Plamen ohnivý beroucí ze meri díly obecných zvířat. vyznamenšvů přítomnost Bolí. který
bere le mezi díly těmi. jako! lidé v omluvu vobůzejíoí čínívnli. umluvu tu to své vtr-ny stvrdil.
21) Tyto všecky nimdy : jejich zemí dal Houpodin Abrebnmovi : potomtvu jeho; ktoiilto nb
rodové potom. kdyz ze neplnila. mím neprovootí jejich. od Izraelských nn rouna Boží vyhl.
zeni byli.

Biblímu
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Kapitola
16.
a..: roč-ln. M
.r“ „mc ods."
7- Nun-num—51:5
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IM“

m. l—IB.

8. řeklk ní: AgarděvkoSáraj.odkud
„__přichíalš. a kam se bereš? Kteráž od—

bh. nu » n- dl—ls

pověděla:
utíkám.

Od tváři Sáraj. paní své. já

1. Síuaj akmanželka Abramova děti
9. I řekl jí anděl Hospodinův: Na
jexnu nero a: ale majlc děvku egypt vrat se ku paní své. & pokoř se pod
skou'jmenem
ruku jeji.
2. řekla manželu svému: Hle zavřel
10. A opět řekl: Velice rozmnožím
. mne Hospodin, ab eh nerodila? vejdi símě tvé. a nebude moci sečteno býti
k děvce mě, zdabycš snad a's oň z ní do pro množství.
stala synů. A když on povo íl k žádosti

'el.

11. A potom rekl: Hle počala jsi. a

porodlš syna & nazůveš jmeno jeho Is
mael. proto že uslyšel Hospodin trá
3. vzala
(Skraj)
Ah"jakž
egy takou
svou.
po desíti
letec
ydlíti děvku
počali pení tvé.
v zemiPchananejské: a dalajimuží svému
12. Tent bude člověk lítý: ruce jeho
za manželku.
4. Kterýž vše] k ní.' Ale vídouc ona. (budou) proti všem. a ruce všech proti
němu: &naproti všech bratří svých noz—
že počala. vzala v lehkost pani svou.
5.1 rekla Sáraj k Abramoví: Neprávě bíjetí bude stany.'
činíš proti mně: já.jsem dala děvku svou
13. Nazvalapak
Hospo
kterýž mluvil(Agar)'jmeno
k ní: Ty Buh,
jenž
v lúno tvé. kterážto vidouc, ze počala. v dino0
lehkost mne má: sudíž Hospodin mezi jsi viděl mne. Nebo řekla: Jistě jsem
tuto viděla záda vidoucího mne.
mnou a tebou.
14. Protož nazvala studnici tu stu—
6. Již odpověděl Abram. rka: Hle
děvka tvá. v ruce tvé' jest, číníž s ní, jak dníeí živého (Boha) a vídoucího mne.
se tobě za dobré vidi. Když tedy ji trá— Tat jest mezi Kádes a Bar-ad.
15. Porodila pak
Abramovi syna:
pila Sáraj. utekla.
7. A když jí našel anděl Hospodinův' kterýž nazval'jmeno jeho Ismael.
u studnice vody na poušti. (u studnice
16. V osmdesáti & šesti letech byl
té) kteráž jest na cestě k Sur na poušti, Abi-am.když porodilajemu Agar lsmaele.

2) t. j. život můj. učnil mne neplodnou.
4) S pevnou důvěrou očekával Abraham vyplnění zaslíbení Božího. že totiž z života jeho vyjde
dědic jeho; ne však Sinaj. Tato majío se již naprosto zn. neplodnou. & ma,)ic za to. že není
určena býti matkou zaslíbeného dědice. vnutkala manželi svému dívku Ager. aby skrze ní ob
držela. o čemž se domnívala. že jí odepřeno jest. totiž — dědice. Tehdáž to bylo obyčejem.
že neplodné manželky dívky své manželům svym dávaly a dítky s nimi zplozené za své pří
jímaly. což i Bůh, svrchovany Pan nebe:; i země. toho času snašel. 'hidíž I Abram konečně
uposlechl manželky své; ale brzy následků toho okoušeti musil ku vy'stnze: M toliko v pů
vodním zříuní manželích-n, kde muž jest toliko jediné ženy manželem. pravé blaho a spokojen
nost manželská panovati může.
6) t. j. v mou" tvé.

?) Dle výkladu sv. otců. & z toho. co níže 0 andélu tom se praví v l3. & 14.. byl toHospodin
sam. který tuto v způsobů anděla Agu- se zjevil.

12) lan-d bude človek nukrooený. a z neho pojde národ nepokojný & bojovný. totiž arabský,
který! bydleti bude na východě proti bratřím svým izraelským, přebývajídm v Gluma-n. —
inista nedá ae nevtzanb a divoká těkavou. arabských Beduinů po tolika věků již trvající
lépe vylíčiti, jako tuto.

17.1—17.
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Kapitola 11.

9. Řekl opět Bůh k Abramovi: Ostří
he' tedy umluvy mě. ty i símě tvé po
tobě po rodech svých.
1. Potom pak když (Abram)v devade _ 10. A totot jest umluva má. kterouž
sáti &devíti letech býti počal. ukázal se budete zachovávatí. mezi mnou a vámi.
mu Hospodin: a řekl k němu: Ját Bůh a semenem tvým po tobě: Obřezímbude
všemohoucí: chodiž přede mnou,' a bu každý z vás pohlaví mužského:
diž dokonalým
11. a obi-ežete tělo hanby své. aby
2. A učiním smlouvu svou mezi sebou
bylo na znamení umluvy mezi mnou a
&tebou a rozmnožím tebe velice velmi. mezi vámi.. Řím. 4. 11. Luk. 2. 21.
3. [ padl Abram ničí na tvář.“
12. Nemluvňátko když bude v osmi
4. [ řekl jemu Buh: Ját jsem. ay dnech, obi-eza'lnobude mezi vámi. každé
umlnva má s tebou. a budeš otcem ná
pohlaví mužského po rodech vašich: tak
rodu mnohých. Ílim. 4. 17.
slnželmík domu narozený. jako kou ený
5. Aniž více slouti bude jmeno tvé obřezán bude. i ten. kdožbykoli ne 331z
Abrmn : ale nazván budeš Abraham :nebo kmene
vašeho:
otcem mnohých národů ustanovil jsem
13. a bude umluva má na těle vašem
(učiniti) tebe.“
za umluvu věčnou.
'
6. A spusobím, že se budeš množiti
14. Pavlmlik. jelložto hanby tělo ne
přenámnmč. &rozšířím tebe v národy &.
byloby obi'ezz'nno. vyhlazena bude duše
králové z tebe pojdou.
7. A ustzuiovim umluvu svou mezi se tu z lidu sveho: nebo umluvu mou zrušil.
15. Řekl také Buh k Abrahamovi:
bou &tebou. a mezi semenem tvým po
tobě po mdecb jejich. za omluvu věčnou, bál—aj.manželce své. nebudeš říkati Sá
abych byl Bohem tvým i semene tvého raj, ale Sám.'
16. A požehnám ji, 11dům z ní tobě
po tobě.
8. A dám tobě. :! semeni tvému zemi s_vna.jeinužto požehnání dám. a. bude v
putování tvého. všeeku zemi cluumnej národy. &králové národů pujdou z něho.
skou k deai—ství věčnému. &budu jejich
17. Tedy
na tvář Zdali
svou,
Bohem.
:! zasmál
se, padl
i'kuAbraham
v srdci svém:
Obnovení omluvy. a ustanovení obřízky. 15. hák u
slihen. 23. Ahrnbom nebo ! všecky ne domůci občanu.

]) rozumqi: jako t-luzebník před Pánem. učedník před mistrem, vojín před vůdcem. a syn před otcem.
Cheet tedy. aby jej vždy na očích mel, jemu verne. pilue a dokonale sloužil a jemu se za
líbiti snazil. A blahoslavený. kdo vždy na přítomného Boha punatqie! Ten! zajisté všelikého
hříchu se vystříhň.. pokušení odolá, a vždy v mysli své nebeské útěchy požívati bude. „PB—
nmtuj na Boha. a mysl tvů nebem učiněna bude" (Efram).
3) Ničí '. j. sklonén až k zemi: prokazuje tím nejhlubší poctu Hospodinu.
6) Alu-am olovo otec vznešený. Abmham pak otec mnoictví. Přezdení toto jmen Abrnma. a jak

níie vypravena bude. Sál-qi. manželky jeho. jesti! rukqime. že Bůh vyplní zalíbení své. zó
roven i tím se vyznačuje budouci povolani jejích.
11) Nyni teprv umluva mezi Bohem a mezi Abramem a. potomtvem jeho dokonána jest. kterážto
záleží v tom; ze Bůh ulibqje býti Bohem Abrahamovým u potomstva jeho. totil že chce jej
zvláště opatrovati a říditi; ze jmena. že: chce potomky jeho rozploditi velice aje slavné učiniti.
dáti pak jim zemi charmnqilkou za dědictn'. a ze : Abrahamova potomstva má vyjití zv.-slíbený
Vykupitel. Abraham puk se uvazuje víru v pravého Bohu u zbolném o dokonolém obcování
chovati. Za zmmeoí umluvy této ustanoveno jest. obřízka t. j. nezmiitedlne' znamení na těle.
je! málo právo, a povinnosti : omluvy té plynoucí ptipomínoti jemu apolomotvu jeho. úroveň
i národ vyvolaný od ostatních národů oddělovat-'; pak i znamenaň. lo : úrodu vyvoleného
má býti. vyloučeno a odstraněno všecko. celkoli nepravého .. htišného ject..
15) t. j. kněžna, mnohých .. velikých národů matka..
17) však nikoli : nedůvěry. nýbrt . podivením. Řím. 4,19.

___

____—._
___r,_
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stoletému narodí se syn? & zdali Sára.
devadesátileta orodí?
18. [ řekl k ohu: 0 by jen Ismael
živ byl před tebou !.
19. ] řekl Bůh k Abrahamovi: Sára.
manželka tvá, porodí tobě syna. a na
zůveš jmeno jeho Isák. a ustanovím
smlouvu svou za umluvu věčnou s nim.
i s semenem jeho po něm.
20. Také o lsmaele uslyšel jsem tebe.

Hle, požehnám jemu, a rozplodími roz
množím ho velice: dvanáctero knížat
zplodí a učinim. aby rostl v národ velik ".
21. Ale omluvu svou ustanovím s Isa
kem. kteréhož porodí tobě Sára času
tohoto, léta druhého.
22. A když dokonána byla řeč mlu—

vícího s nim, vstou il Bůh od Abrahama.
23. Vzal tedyA raham Ismaele, syna
svého,i všecky služebník zrozené vdomě
svém. i všecky, kteréž by koupil: všecky,
kdož byli pohlaví mužského z domácích
svých: a obřezal tělo hanby jejich hned
v ten den. jakž byl přikázal jemu Bůh.
24. A byl Abraham v devadesáti de
víti letech. když obřezal tělo hanby své.
25. A Ismael syn jeho byl v třinácti
letech času obřezáni svého.
26. Jednoho a téhož dne obi-ezáni

17,18.—18.13.

2. A když pozdvihl očí. ukázali se mu
tři muži stojící blízko něho: kteréžto
jak uzj-el. běžel jim vstříc. od dveří sta
nu, & oklonu učinil až k zemi. Zid.13.2.

3. řekl: Pane. našel—lijsem milost
před očima tvy'ma. nepomíjcj služebníka
svého:
4. ale přinesu trochu vody, a umejte
nohy své. a odpočiňte pod stromem.
5. A předložím (vám) shývu chleba,
abyste posilnili srdce svého, potom ak
půjdete: nebo proto jste se uchýlí [ k
služebniku svému.“ lřekli: Učiň. jakž
jsi mluvil.
6. Pospíšil ted ' Abraham do stanu k
Sáře. &řekl jí: Řychle. směs tři míry
mouky bělne, a nadělej podpopelných
chlebu.
7. Sám ak k stádu běžel. a vzal od
tud tele m adistvé a výborné, &dal slu
žebníku: kterýžto spěšné připravil 'e.
8. Vzav také másla, a mléka, i te e.
kteréž byl připravil. položil před ně:
sám pak stal při nich od stromem.
9. A když pojedli, ře 'li k němu: Kde
jest Sára, manželka tvá? On odpově
děl: Hle v stanu jest.
10. Jemužto řekl: Navracuje se při

jdut
tobě syna
časuSára.
tohoto,
za živobytí.“
udetk míti
manželka
tvá. To&.
jsou
Ismael
synje jeho.
27.Abraham,
I všickni amuži
domu
o. tak do— uslyševši Sára. zasmála se za dveřmi
ma zrození. jako koupení, a cizozemci stanu." Rim.9. 9.
11. Byli pak oba staří. a sešlého vě
spolu obřezáni jsou.
ku, a přestal byl Sáře běh ženský.
12. ! smála se tajně, řkouc: Když
jsem se sstarala, a pán můj kmetem
Abt-bem či sndely hostil. Slíže syn nsliben. 17. Zh
ieni Sodomy předporedmo.
jest, teprv rozkoše hleděti budu?
13. Rekl pak Hospodin kAbrahamo—
1. Ukázal se pak jemu Hospodin v
oudoliMambre. an seděl ve dveřích sta vi: Proč se smála Sára, řkouc: Zdaliž
bába jsouc opravdu ještě roditi budu?
nu svého v horku dne největším.“

18) t. j. 6 by jen Ismael zůstal na živé, ji! to by mně postnčovalo. na. tom bych měl dosti.
]) Zjevení toto stalo se. aby iSúrs, meóic býti matkou četného potanstvs, ztvrzena byla \: vil-e.
5) Ve východních zemích. kdežto není veřejných hospod. jest pohostinství veliká cnost a služba
pocestným prokázaná mb velikou cenu do sebe. ježto oestovímí pro vedro v krajinách těch
panující bývL velmi obtížné. Abraham se pmkisal býti tuto pohostinným. dilem z lásky bretn
ské. dilem i protože ' příchozích oněch vyiší hosti tušil.
10) niebo t. j. o tento čas přes rok. — ") bobr. text zní: Ale SLi-nposlouchala \: dveří stanu,

které! byly zs ním.
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] 8. 14—32.

14. Zdaliž jest Bohu co nesnadného? neodpustiš místu tomuto pro padesáte
K určitému (dni) navrátim se k tobě Spravedlivých. budou-li v něm?
25. Odstu to od tebe. aby tu věc
učinil. a zahu il Spravedlivého s bezbož
ným. aby byl spravedlivý jako bezbož
ny; nenaležit to na tebe: jenž soudiš
všecku zemi, nikoli neučinlš soudu ta.

pravě toho času. na živobytí (vašeho), &
Sára bude míti s 'na.
15. Za řela p ' Sáru. i-kouc: Nesmála
jsem se: ámi přestrašena jsouc.' Ho—
spodin ' řekl:Neni tak: ale smála jsi se.
16. edy vstavše odtud muži ti, obrá
tili oči proti b'odomě: a Abraham šel s

kového.

26. I řekl Hospodin k němu: Jestliže

nimi provázc'e je.
17. I řekl ospodin: Zdali moci budu

naleznu v Sodomě padesáti: spravedli—
vých v městě tom. odpustim všemu mi
stu pro ně.
_
iti: před Abmhmnem, což chci zpuso—
Šajiti
27. A odpovidaje Abraham řekl: Ze
čnl. buduf,(dále) mluviti
18. ješto bude v národ veliky a pře— jsem jednou
silný. a maji býti v něm požehnání vši— ku Pánu svemu. ačkoli jsem prach &
ckni národové země?
opel.
19. Vim zajisté. že přikáže synům
28. Což. kdyby bylo bez pěti pade
s ' . i domu svému po sobě. aby ostři sáte spravedlivých? Zkaziš-li pro čtyři
l i cesty Hospodinovy. &činili soud a ceti pět všecko město? I řekl: Nezka—
zim. jestliže najdu tam čtyřiceti čt.
ipravedlnost:
(k vyplněnl)
přivedl
ospodin pro aby
Abrahama
všecko,
což
29. A opět mluvil k němu: cstliže
mluvil k němu.“
pak čtyřiceti tam nalezeno bude, co uči
20. [ řekl H03podin: Křik“ Sodom niš? Řekl: Nezahladim pro těch čtyři
ských & Gomorrských rozmnožen jest. ceti.

a hřlchjejich obtižen jest příliš."

30. I řekl: Prosim. nehněvej se Pane.
21. Sstouplm &pohledlm. zdali křik. 'estližet (dále) mluviti budu: Co pak,
kterýž přišel ke mně. skutkem doplnili: bude-li tam' nalezeno třiceti? Odpově—
děl: Neučinlm toho. naleznu-li tam tři
čili tak neni, abych věděl.“
22. [ obrátivše se odtud,“ odešli do ceti.
31. Di Opět: Poněvadž jsem jednou
Sodom : Abraham pak ještě stál před
očal, mluviti budu ku Pánu svému:
Hospodinem.
ož. jestliže tam nalezeno bude dvaceti?
23. A přistoupiv blíže, řekl: Zdali za
hubiš s ravedlivého s bezbožným?
.
ekl: nezabiji pro těch dvaceti.
32. Řekl ještě: Prosim. nehněvej se
24.
ude—li padesáti: spravedlivých
v městě tom, také-liž zahynou spolu? & Pane. promluvim—litještě jednou: Co.

15) Zapiránim timto prekonána jest nedůvěra jeji — a ona u víře své učiněna jest matkou věřících.
19) t. j. aby naplnil Hospodin Abrahamovi všecko. co: mu mlibiL — Abraham totiz dle umluvy
s Hospodinem měl býti vladařem země; a protož nechtěl Hospodin bez jeho vědomi nic na ni
dopustiti. A však moci umluvy té mel Abraham a jeho potomstvo jen potud vlbdnouti zemi tou.
pokud by věrně plnili závazky umluvy. a káceli po cestách Hospodinovýob. A proto! měl
Abraham čeleď svou cvičili v ctnosti a bohumilo'm životě a se vší opravdivosti o to milovati.
aby plnili umluvu; sic jinak měla je zastihnouti tai zkáza, která! uchvátila pohany Sodomúó.
20) t. j. nad mtydatosti -— “) vola k nebi o pomstu.
21) Bůh viocko předními. netřeba mu tedy utupovati a pokládati. oo lidé činí: avšak tuto po

lidsku mluvi. aby Abrahamovi spravedlivým soudcem. jen! deo
býti se ukázal.
22) t. j. oba :; andělé.
!

mumie.

nežli tmoe.

18. 33. — IQ. 4.

'

nalezne-li se jich (aun clcsct? [ řekl: Nc- ' r) žto kclyž je nzi'vl. vstal. &šel v cestu
zahlndím i pro těch deset.“
! jim: a poklonu učinil skloniv se k zemi.

33. [ odšol llostlin, když přestal
2. a řekl: Prosim n'nni.uvhyltc se do
mlnvití k Ahmhzuuovi: &on navrátil .se ' clomn služebníka svého. a zustaůtc tam
k místu svému.
(přes noc): umyjte nohy své. a ráno
pujclctc cestou svou. Ktcřižto řekli: Ni
Kapitola 10.
koli. ale na ulici zustzmcme.
Lot anděly přijav. pokoušel: byl od Sodomskyrh. 203W-—
3. Alc on nutil je velmi. aby se uchýovoboun Lot.. !! Sodomu |mdvtáceno. 26. Zena Lotova
v sloup Solný se obrátila. 31. Dcery hotovy pod-oly lili k němu: a když \'cšli do domu jeho.
: otto "a'—ho.
mlčlnl hody. &nnpckl chlcbů přesných:
]. I přišli dva amlěló clo bodomy " i jmlli.
večer. a Lot seděl v bráně města. Kte
4. Prvé p'ak než šli spat. muži města

.
'.

32) Abrnluun pm.—ituto u Sodomslé netoliko : útrpnoati nad nokia.—“mýmiobyvateli těmi & pw
Lota příbuzného svého. ale také proto. ze podlé zaslíbení Pánů jen dědicem & vladařem země

té. Jako tedy druhdy. kdy! Cbodorlshomof rtrlmul do zenu“-této. prokázal se být! jejim obrnu
cem . onoboditolen, podobné chov: býti nyní jejim smí:-ccm : záatuponn. jso i porolin býti
prostředníkem pou-hnáni všech národů. — Znam—nejpak, jak mnoho mňa modlitba spravedli
vého. : jak velikou cenu mqií hpmveďliri do nebo. to na přímluvuAbnhnmovu pro duet ipra
redlirých Hospodin Sodomkým odpustiti přislíbil.

'

:

19. 5— 24.
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I

nebo zahladi llos odin město toto. Ale
zdálo se jim. jako€>yžertem' mluvil.
15. A když bylo ráno. nutili ho an
dělé, řkouce: Vstaň. vezmi ženu svou. a
dvě dcery, které máš: aby i ty spolu ne
zahynul v nešlechetnosti města.
16. A když prodléval. chopili ruku
jeho. a ruku žen . i dvou dcer jeho,
proto že odpustil jemu Hospodin.
17. [ vyvedli jej. a
stavili vně za
městem: a tam mluvili poněmu, řkouee:
Zachovej život svů': neohlédej se zpět.
aniž se zastavuj na 'terém místě vši této
krajiny vínkol: ale na hoře se zachovej,

osuli se vúkol domu toho od pacholete
až do starého, všecken lid spolu.
5. [ zavolali Lota. a. řekli jemu: Kde
jsou ti muži, kteříž vešli k tobě v noci?
vyved je sem, at je poznáme.
6. [ vyšel k nim Lot. a zavřevpo sobě
dveře. řekl:
7. Nečinte, prosim, bratři moji. nečiňte
zlého toho.
8. Mám: dvě dcery. kteréž ještě muže
nepoznaly: vyvedut je k vám. a poži—
vejte jich. jak se vám bude libitif toliko
kd ž mužům těmto nie zlého neučinite.
nehet vešli pod stín střechy mě.“
9. Ale oni řekli: ()de'diž tam.“ A opět
i tiyře'l
s olu
nemhynul.
řekli: Všel jsi (sem) j o příchozí; zdali aby16.
Lotk
nim: Pmsínupanemůj,
aby (nás) soudil? Protož tebe samého
] 9. poněvadž nalezl služebník tvůj mi—
lost
před
tebou.
aveliké
jest milosrden
více nežli je trápiti budeme. [ obořili se
násilím naramným na Lota: a již bylo stvi tvé, kteréž jsi učinil se mnou. aby
zachoval duši mou, aniž mohu na hoře
u sameho. žeby b li vylomili dvě-ře.
10. A hle “táhli ruku muži ti.auvedli zachován býti,“ aby snad mne nemchvů
Lota k sobě. a. zavřeli dvéře.
11. A ty. kteříž byli vně. ranili sle

potou. od nejmenšího až do největšího.
tak že dveři na'íti nemohli.
'

12. Řekli p

tílo zlé, & umřclbych:

20. hle tuto jest blizko město malé.
do něhož mohu uteci, a budut zachován
v něm: zdaliž neni maličké, a živa bude

Lomi; Máš-li zde než duše mít?'

koho zsvých? zetě, neb syny. neb dcery.
všecky, kteříž jsou tvoji. v_vvcdz města

tohoto:
13. nebt zahladime misto toto, proto
že se rozmohl křikjejich řed Hospodi
nem. kterýž poslal nás. iii)-chom je za
hubili.
14. Vyšed tedy Lot. mluvil k zetům
svým, kteříž měli pojmouti dcery 'eho.
a řekl: Vstaňte, vyjděte z místa. tohoto:

21. [ řekl k němu: Hle také v tom
přijal' jsem prosby tvé. ab 'chuepodvr. —
til města, o kterómž 'si mluvil.
22. Pospčšiž &zaeliovej se tam: nebot
nebudu moci ničehož učiniti. dokudž tam
nevejdeš. A »rotožnazváno jest jmeno

města toho Segor.'
23. Slunce. vzeházelo nad zemí. když
Lot všel do Sógor.
24. Tedy Hospodin dštil na Sodomu

8) V tísni & ouzkosti postaven jsa Lot. ze dvou llých reci menší vyvoliti myslil. aby svaté právo
pohostinství zrušeno nebylo. K tomu se domýšlel. že ten divoký lid takto ukmcen bude.
(Aug.,l—liem— ") Ve východních krajinách až posud zachovává se pohostinství velmi přísně;
a za velikou ohm-nost se pokládá. dopustiti: aby se ubližilo tomu. kdož pohostinu byl jest
přijat. To měl i Lot na zřeteli.
9) Odeidiž tam — totiž pryč ode drei-i. Jiní kladou: Přistup blíže; pojď sem.
19) t. j. já nebudu moci ujiti na tu horu.

20) t. j. jeho nepatrné jest. méne :htešilo. můžeš tedy lehce je zachovati pro mne. Heh. text zni:
H]e tuto jest město na blízku, aby tam utekl: a neveliké jest (totiž to. na prosim . neb
uteei tam neni nesnadno).
21) t. j. vyidyiel jsem.
22) o j. Malé. je: nloulo prvé Bála.. 1. Moji. 14. z.
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& Gomorrhu sirou & ohněm od Hospo

dina s nebe:

19, 25—81.

i na všecku zemi krajiny tě: &uzřel. ano
pýři vystupuje z země, jako dým z peci.

29. Když pak podvracovalBůh města
25. &podvrůtil ta. města.. ivšecku vů—
kol krajinu. všeckyobyvatele (těch) měst. krajiny té. roz menul se na Ab
i všecko což se zelená. na zemi.'
& svobodil ta z podnícení měst.. v
26. A oblédši se žena jeho za sebe, nic ' byl bydlil.
30. Potom vstoupil Lot z Ségor. a zů—
obrácena jest v sloup solný.'
stal na hoře. dvě také dcery jeho s nim
27. Abraham
vstav
ráno.prvé
(posgšil
or).' a bydlí!
k místu
k tomu.)pak
kdež
byl stál
s o (nebo bál se zůstati v
v jeskyni on, a dvě dcery jeho s nim.
spodinem.
31. I řekla starší ]: mladší: Otec náš
28. pobleděl na Sodomu &Gomorrhu.

25) Mbt těchto podvriccnýcb jcst vlutně ctu-ro: Sodoma, Gomorrbs. Adam-.h . Sebojm (5. Mqíl.
29, 23.). hta-Lito města lekla ' údolí Siddim. Ns miste pak jejich objevilo se později mrtvé
moře. co litý pomník spnvedlnosti Bati & výstrue nipotomnim pokolením.

26) totál ohlíhjíc se nudila se. . zůstsvii :pčt uohvůcensjest zkázou vůkol se můqiicí : soli
ohni.“ jest. jako vůbec coli růkolni hodinu. Byl to trest za neposlušnost. nedůvěru její
&týlu—soji dané. zimni i výsadu všem.kdo! oebezpečemtvíuhynutí mikie na cestě spaní

unikají. obynnoohňhňqčtpophdcilýcbmúoiecbtsmdsenmtvdiňlneůyunli.

(m:.

17. 32.) _

“)Jmmpamvdsúhomrsvůstudílbyhnobhui.nbyitmnóoopodobnůose
mano

jaa Sodomským.

19. 32. -— 20. 16.
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jest již starý. a žádného zmužů nepozů—
stalo na zemi. ježtoby mohl vjíti ]: nám
podlé obyčeje vší země.
32. Pojď, opojme ho vínem, aspěme
s ním. abychom zachovaly z otce svého
símě.
33. Tedy daly otci svému píti vína

noci té: ivšedši starši spala s otcem:
ale on necítil. ani když přilehla dcera.
ani když vstala.
34. Druhého pak dne řekla starší k
mladší: Hle spala jsem včera s otcem
s "m. dejme mu píti vína také této noci
& udeš spáti s ním. abychom zachovaly
símě z otce svého.
35. [ daly také té noci otci svému píti
vína. a všcdši mladší dcera spala s ním:
aaní tehdáž necítil. když s ním ležela.
aneb když ona vstala.
36. Počaly tedy obě dcery Lotovy z
otce svého.
37. [
rodila starší syna. a nazvala
jmeno je o Moab: ont jest otec Moab—
ských až do dnešního dne.
38. ] mladší také porodila syna a na—
zvala jmeno jeho Ammon. to jest. syn
lidu mého: ont jest otcem Ammonských
až do dnes.

Kapitola zo.
Abímeloeh nul manželku Abmhamovu. 9. Víníl Abra—

hama. že ji na sestru vydání. 14. Inne muj! navrátil.

4!

jest: a ona (též) pravila: Bratr můj jest?
V sprostnosti srdce svého. a v čistotě
rukou svých. učinil jsem to.'
6. | řekl k němu Bůh: Ijá, vím. že jsi
sprostným srdcem to učinil: a proto jsem
ostříhal tebe. aby nezhřešil roti mně.

a ned0pustil(jsem,
abyženu
se ji muži
otekl.
7. Nyní te y navrat
jejímu,
nebo prorok jest: a modliti se bude za
tebe a živ budeš; pakli bys jí nechtěl
navrátiti. věz, že smrtí umřeš ty. i všecko.
což tvého jest.
8. A hned v noci vstav Abimelech.
svolal všecky služebníky své: &vypravo—
valjim všecka slova tato, i báli se všichni
ti muži velmi.
9. Povolal pak Abimelech také Abra
hama, a. řekl jemu: Co jsi nam učinil? &
co jsme zhřešili proti tobě, že jsi uvedl
na mne. a na království mé hřích ve—
liký ?Cebojsi neměl učiniti. učinil 'si nám.
10. A Opět domíouvaje. řekl: “osmy
slil. žes to učinil?

ll. OdpovědělAbraham: Myslil jsem
sobě. řka: Snad není bázně Boží na mí
stě tomto; a zabíjí mne pro ženu mou:
12. ale však i v pravdě sestra májest.
dcera otce mého, ale ne.dcera matky mě.
a pojal
za manželku.
13. Rem
dyžji pak
mne vyvedl Bůh :
domu otce mého. řekl jsem k ní: Toto

1. Odšed odtud Abraham do země 0— milosrdenství učiníšse mnou: na každém
lední, bydlil mezi Kádes & Sur: a. yl místě, do kteréhož vejdeme. díš, že bratr

pohostinu v Gerarůcb.
2. I pravil oSářc manželce své: Sestra
ma jest. Tedy poslal Abimelech. král
gerarský. a vzal ji.
3. Ale Bůh přišel k Abimelechovi ve
smích v noci. a řekl jemu: Hle umřeš
pro ženu. kterouž jsi vzal: nebot má muže.
4. Abimelechpak nedotekl sejí.i řekl:
Pane. zdaž také národ nevědoucí a spra
vedlivý zabiješ?
5. Zdaliž mi sám nepravil: Sestra má

tvůj jsem.
14. Vzav tedy Abimelecb ovce ivoly,
a služebníky i děvky. dal je Abrahamo
vi: s navrátil mu Sáru manželku jeho,
15. a řekl: Země před vámi jest. kdež
se koli líbiti bude tobě. přeby'vej.
16. Sářepak řekl: Hle tisíc stříbrných
dal jsem bratru tvému, to bude tobě k
zastření očí 'ede všemi, kteříž s tebou
jsou. a kami. oli půjdeš: a pamatuj. žes

byla postíženaf

5) t. j. nemínil jsem křivdy učiniti zádnémn . jsem zcela nevinný.

16) t. za ty stříbrnént tobě způsobímann! tvůj ústům na 06. t. j. závoj k zahaleni “*ij
to u nás obydejemjat; na znamení všem. Why tě viděli. le vdaná jsi. i na památku. let
byla jednou ji! polapen, by. budoneně ' tahové mbupečanstvi se nevydával...
Nili Cul..

6
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20. 17. — 21, 23.

17. Když pak se modlil Abraham.
uzdravil Bůh Abimeleeha. i ženu. i děvky

tobě di Sára., slyš hlas jeji? nebot v [sá
kovi bude tobě nazváno slměf'
jeho. a porodily:
13. Ale i syna děvky učiním v národ
18. nebo byl zavřel Hospodin každý veliký, roto že símě tvé jest.
život žensky" v domě Abimelecbově pro
14. stal tedy Abraham ráno. a vzav
chléb a láhvici vody. vložil na rameno
Sáru manželku Abrahapiovu.
její, a dal jí paehole. a r ustil ji. Kte

Kapitola 21.
Nuomi. obřadní. i odst-vonihák-. 10. VyhnáníApr.
21 Abmhnmovs smlouva : Abímelecbem.

1. Navštívil pak Hospodin Sáru, jakož
byl mlibil: a naplnil. což mluvil.
2. v[čas.
počala
&%orodila
syna v starosti
své.
kterýž
l předpověděl
jí Bůh.
3. [ nazvalAbraham jmeno syna svého.

jehož mu porodila Sára, Isák;'
4. &obřeml ho osmého dne. jakž mu
byl přikázal Bůh.
5. když byl ve stu letech: v tom za—
jisté věku otcovu narozen jest Isák.
6. [ řekla Sára: Smích mi učinil

rážto když odešla. blblřdřilapo poušti

Bersabé.
15. A když byla vypita voda z láhvi
ce, položila paeholc pod jedním ze stro
mů. kteří tam byli,

.

16. aodšedši sedla naproti pedál, coby
mohl z lučiště dostřeliti. nebo řekla: Ne
mohu se dívati na to dítě. ano umírá; a
pselgkešli
a.naproti pozdvihla hlasu svého a
17. V slyšel pak Bůh hlas pacholete:
a anděl oží s nebo zavolal naAgar. řka:
Co činíš Agnr? Neboj se: nebo vyslyšel
Buh hlas pacholete z místa. na kterěmž

jest.

Bůh: kdožkoli uslyší. bude se smáti
18. Vstaň, vezmi pachole, a drž ruku
spolu se mnou. '
jeho :“ nebo v národ veliký učinim je.
7. A opět řekla: Kdoby byl uvěřil.že
19. A otevřel Bůh oči její: tak že
uslyší Abraham. že Sára kojí syna. kte uzřela studnici vody; i šla a naplnila lá
réhož orodila 'emu již starému?
hvici a dala paeholcti píti.
20. A byl (Bůh) s ním: kteréžto ro—
8.
tlo tecly pachole. a odstaveno
jest; i udělal Abraham veliké hody v stlo a bydlilo na poušti. a byl (z něho)
mládenec
střelec.
den odstavení jeho. Gal. 4. 29.
9. A když uzřcla Sára. že syn
21. Bydlel pak na poušti Fáran. a po—
egyptské pohrává. s lsákem synem je jala mu matka jeho manželku z země
jím.' rekla k Abrahamovi:
egyptské.
22. Téhož času řekl Abimeleeh a Fi—
10. Vyvrz děvku tuto. isyna jejího:
nebot nebude dědicem syn děvky té s kol. kníže vojska jeho, k Abrahamovi:
Bůh s tebou jest ve všech věcech. kte
synem mým hákem.
ll. Těžce to vzal Abraham pro syna réž činíš.
23. Přisáhni mi tedy skrze Boha. že
svého (lsmaele).
12. Ale Bůh řekl mu: Nezde'ž se tobě nebudeš škoditi mně, a tomkůmmým,
to stížné o dítěti, a o děvee tvá: oožkoli a rodu mému: ale p é milosrdenství,

3)t.j.mícb.
6)t.j.ndoctnebptťenímispůsobilBůb.lemidalsynn.akdožkoliowmudyůspoluw
dovttinbudostohosemnou.
9)t.j.lo postívůsejanu.

12)t.j.mbudižtiutělko.vyvéutidívkuslynojqiiho.sbdpovd
Mám—Wej.

vmdinělůkověsvpotomcíobjeho uchovůno . splněno bude zaslíbení Boží tobě učiněné.

18)t.j.vsďjonrukn.

21. 24—34.

_

\\?_—_\%—'ŠÉ
»r“*
"!

jest sedm clmic těchto, kteréž jsi po
stavil obzvlášt?
30. Ale on řekl: Sedm jehnic přijmeš
z ruky mé: aby mi byly na svědectví,
že jsem já kopal stmlnici tuto.
31. Proto nazváno jest to misto Ber
jali služebnicijeho.'
sabé:' že tu obadva přisáhli.
26. [ odpověděl Abimelech: Nevědčlt
32. A (tak) vešli v smlouvu o studnici
jsem. kdoby učinil věc tuto: ale aniž jsi přísahy.
ty mi oznámil. &já neslyšel jsem o tom
33. Povstav pak Abimeleeh. & Fikol.
už dnes.
27. Vzav tedy Abraham ovce &voly. kníže vojska jeho. navrátili se do země
alestinskéf Abraham pak štipil háj v
dal Abimeleebovi: & vešli obadva. v
kteréž jsem učinil s tebou, (i ty že) uči
niš se mnou, i 3 zemí, v kteréž jsi bydlil
pohostinu.
24. [ řekl Abraham: Ját přisálmu.
25. A domlouval Abimclechovi pro
studnici vody. kterouž moci byli mu od—

rsabé. &vzýval tam jmeno H05podina
smlouvu.
28. A ostavil Abraham sedm jehnic Boha věčného.
ze stáda o zvlášt.
34. A byl obyvatelem země palestin
29. Jemuž řekl Abimelech: K čemu ské za mnoho dni.

25) U koaúíeich pntýfů jestit studnice ve východních krajinách. kde! často no mile vody k na—
hud není. vie předůleb'tů.
31) t. j. otudniee pHnby.

aa) jilůk mnam“
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Ay. tut oheň a dříví: kdež jest oběť zá.

Kapitolu ze.
Zkušení Ahrnbom. pří obětovlni Mb.

Mých

22. 1—16.

alná"

15. Potvrzení

slibů. Bodin. Nůcbofova.

8. [ řekl Abraham: Bůh opatří sobě

synu
muj. kteréž
Sli tedy
1. Potom ak. když jsou se tyto věci zápgalnouoběť,
9. a přišli na
místo.
bylspolu:
uka
staly. zkouše Bůh Ábrahama. a řekl k zal jemu Buh. na němž vzdělal oltář, &
němu: Abrahame. Abrahame. A on od dříví srovnal: &svázav Isáka sjna svého.
pověděl: T'u jsem. Žid 11.17.
položil ho na. oltz'u' na hranici dřev.
2. Rekl jemu: Vezmi Syna svébo'je
10. [ vztáhl ruku. a uchopil meč. aby
dnorozeného. kterí—hožmiluješ, lsáka. & obětoval syna svého.'
II.A ay anděl Hospodinův s nebe
jdi do země vidění:' a. obětuj ho v oběť
za nou na jedné hoře. kterouž ukáží zvolal řkm: Abrahame. Abrahame. Kte—

"

3. Tedy Abmham v noci vstav.' ose
dlal osla svého: a vzal s sebou dva mlá
dence," &lsáka syna svého: &nasekav

rýžto odpověděl:'lu sem.
12. I rekl jemu: hevztahuj ruky své
na pachole. aniž mu co číň: nynít jsem

poznal. že se Boha bojíš. &.neodpustil
dříví k oběti zápalné. br.).l se k místu, o jsijednorozenému synu své-mupro mne.

13. lpozdvihl Abraham očí svých. a
kterémž byl přikázal jemu Bůh.
4. Dne pak třetího. pozdvih očí uzřel uzřel za sebou skopce vězíeího v trní za
to místo z daleka:
rohy. kteréhožto vzav. obětoval v oběť zá
5. a řekl k služebn'nkum svým: Poče— palnou místo syna.
14. A nazval meno místa toho: Ho
kejtež tuto s oslem: já &pachole tomto
pospíšíme. a když poklonu učiníme, na apodjn vidí. ()d udž říká se až do dnes:
vrátíme se k vam.“
Na hoře Hospodin viděti bude.'
6. Vzal také dříví k uipalné občti.a
15. Povolal pak anděl H03podinův
vložil je na [sáka syna svého: sám pak Abrahama podruhé 3 nebe. řka:
16. Skrze sebe samého přisáhl jsem,
nesl v rukou oheň a meč. A když (sami)
dva šli spolu.
pravi Hospodin: že jsi učinil tn věc, a
7. řekl lsůk otci svému: Utčc_muj. neodpustil jsi synu svému jednorozenó—
()a pak odpověděl: ('o chceš. synu? Rekl: mu pro mne: Luk. 1. 73. Žid. s. 13.

2) Behr. Morija. — ") Měl totiž Abraham Bohu oběuomti miláčka svého. na jehožto narození
pět a dvacet let očekával. & tím měl ouvčdčiti. že co pohanští národové vůkol. zvláště pak chann
neja'cti modlíun činili, obétuiíee totiž dítky Moloohovi. totéž Nlobli. i více hotov jest uániti
Bohu pravému; & tak měl skutkem dokladu lásky & poslukwsti. zároveň i pevné víry své
vHospodiua. Nepříčí se tomu. že! Bůh jinde oběti člověčí jakožto ohavnou zopovídá (3 llojž.
18. 21; 20, 1—5). Nechtěl zajisté Bůh. aby Abraham nan skutečně zabil, ným-ztoliko žádal.
aby miláčka svého mu bez vší výtninky odevzdal. A protož aby tuto svou hotovost : volnost
jej obětovali bez všeho klamaní sebe osvědčil, žádal, aby ho skutečně obětoval; když pak
Abraham skutečně to učiniti hodlal, nedopustil toho Hospodin. jelikož tak vím poslušnost a
linka. Abrahamova již dosti byla zřejma.

8) Hebr. velmi ráno. —") t. j. služebníky.
5) Abraham totiž pevně měl a to. že. byt i ayna svého bůh obdtoval. Bůh mu ho navratí.
způsobema. jakýmkoli. (August.. am. i Žid. u. n.)
10) Tímto vyzmeilBůh. že sám jediného Syna svého nelituje, ale vydá jej. by žádný. kdo věří
v nebo. nudu—nul. ale měl život věčný. (Jan 3. ne.)
|

14) Přísloví to. jehož užíváno bylo ve věcech nesnadných. znamená tolik co naše: Když jest nouze
největší. jat Bůh . pomocí svou nejbližší. — Na této pak hoře. nuvuné Morija. vystavěn
byl potom chrám jemsak'mský.
'
'
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22. a Kasl-dn. a Anu. Feldasa také i
17. požehnám tobě. & rozmnožlun si—
mě tvé, jako hvězdy nebeské, a jako pi Jecllal'n,
sek. který jest na. břehu mořské-m:.vlá—
23. & Batuclc. :: něhož narozena jest.
dnouti bude slmě tvé branami nepřátel Rebeka: osm těchto porodila Melcha
Náchonpvi, bratru Abrahamovu.
svých.
»,
18. A požehnání budou v semeni tvém
i ! všickni národové země, že jsi uposlechl

hlasu mého.'

|

.

19. [ navrátil se Abraham k služebni—

kům svým. a. odešli spolu do Bembé,

24. Zenina
jmenem
Roma,::
oroclila
Tuhé.pak(Šebo.
& ahama.
a Tahasa.
iůclm.

Kapitola 28.
Sinn Sáry. 3. ] pohřeb její.

!'

& bydlil tam.

Íl
'

]. Živa pak byla Sára. sto &.sedmme
20. Když pak se tyto věci staly, zvě
citma let.
stováno jest Abrahamovi. že Melclm také
2. A umi-ela v městě Arbé, kteréž
porodila syny Náchorovi bratm jeho.
21. Husa prvorozeného. &Buza bra slove Hebron v zemi ehananejské: i při—
šel Abraham. aby kvilil &plakal jí.
tra. jeho, a Kamuele otce Syn—ských.

'

d

18) Tom uni-to vykládá se nn Krista. Spasitele ném. kterýž byl dle člověčennvíohně Abrdílnon
(Shut-k. 3. 25. Galat. 3. 16h ' němlw opravdu vůiokni národové země potebnáni jsou.
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3. A když vstal od služby těla. mrt je. a. takt pochovám mrtvého svého na.
něm.
4. Příchozí jsem & pohostinu u vás:
14. [ odpověděl Efron:
15. Pane muj. slyš mne: země. kteréž
dejte mi právo k hrobu s vámi.“ abych
žádáš, stojí za čtyři sta lotů stříbra: tot
pochovsl mrtvého svého.
5. Odpověděli synové Heth, řkouee: jest cena mezi mnou a tebou: než cojest _
6: Slyš nás pane. kníže Boží jsi u pro to? Pochovej mrtvého svého.
16. Což když uslyšel Abraham, odvé
střed nás : vnejpřednějšíchhrobích našich žil peníze, kterých požádal Efron, an to
pochovĚmrtveho
své aby
o; ažádný
nebude
moci z rúniti tobě.
v hrobě
jeho slyšeli synové Heth, čtyři sta lotů stři
bra dobré mince obecné.
nepochovulmrtvého svého.
17. l utvneno jest pole někdy Efro
7. Povstul puk Abraham, spoklonil se
lidu země té. totiž synum Hcth:
novo. na němž byla jeskyně dvojitá.. le
8. a řekl k nim: Libí—lise vám, bych žící proti Mambre. tak ono, jako jeskyně.
pochoval mrtvého svého. slyšte mne & a všecko stromoví, což ho bylo na něm
i na. všech mczech "eho viikol.
eor:
gfimluvte
se za mne k Efronovi._synu
18. Abrahamovi kvládnnti, předočima
9. at mi dá jeskyni dvojitou. kterouž synů Heth, & všech. kteříž vcházeli do
' má na konci pole svého: za peníze slušné brz'myměsta toho!
at mi 'i dů red vámi k drženi hrobu.'
19. A tak pochoval Abraham Sáru
. ydlifpak Efron u prostřed synů manželku svou v jeskyni toho pole dvo
Heth. A odpověděl Efron Abrahamovi, 'ité. kteráž ležela proti Mambre. to jest
an to všickni slyšeli. kteříž vcházeli do liebron v zemi chansnejské.
20. I utmeno jest“ pole to. i jeskyně.
brány města toho.“ rka.:
ll. Nikoli. tak se nestane. pane můj. kteréž byla na něm. Abrahamovi k
ale ty raději poslyš. což mluvim: pole držení hrobu od synů Heth.

vého! mluvil k synům Beth," řks:

to ijeskyni. kteréž na němjest, odevzdá
Kapitolu ze.
vám tobě u přitomnosti synů lidu svého,
poehovejž mrtvého svého.
Abraham poslal služebního hledat manželky Mod.
12. Poklonil se Abraham před lidem 33. On monamluvilRebeka. 62. Kteroui Izák nm
ielku sobe pojsl
země té.
13. A mluvil k Efronovi řcd obec
]. Byl pak Abraham již starý. 3 dnů
ným lidem vůkol stojícim:
sim, vy mnohých: a. Hospodin požehnal mu ve
slyš mne. Dámt peníze za pole: přijmiž všech věcech.

3) t. j. kdy! byl něj-ký čes potru! u mrtvého tělo ploše o kvile. — ") t. j. & Hethqishým.
kteří obývali krajinu tuto.
4) t. j. dejte mi místo k hrobu u vás, abych měl právo tu mrtvého svého pochovali.

9) t.j. abych v ni mohl míti pohřbištč dědičné. Že psh Abraham v zemi Chan-nejaké sobd
pohřbiitč nekoupil. jat důkazem pevné viry jeho v mlibmi Páně. le totál země toto jednou
od potomků jeho bude obývins. 'N kde jednou potonntvo jeho mělo přebývsti o ponovoti.
tu také měly kosti jeho & choti jeho odpočinu; aby i tímto :působem potomstvu jeho as
400 let přebývání jeho v cizině hroby otcův v umi té jako nějaký pomník připomínaly. le
teto umd má býti jednou dědictvím jejích.

10) U brány obyčejně se soud konán! s omluvy činlvsly.

18) t.. j. smlouve to u přítomnosti všech obyvatelů město amen. jest, a pole to i s jeskyni jako!
i se stromovim os něm . vůkol po mezeoh připodlo Abnhunovi.
20) t. j. odevzdáno jen..

|

24. 2—48.
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2. I řekl k služebníku staršímu domu
svého. kterýž ustanoven byl nade všemi
věcmi. kteréž měl: Vlož ruku svou pod
bedro méf
_
3. abych tě zavázalpřísahou skrze Ho
Spodina. Boha nebe | země, aby nebral
manželky synu mému ze dcer cbana
nejsky'cb. mezi nimiž bydlim :“
4. ale ůjdeš do země mě, a přibu
zenství meho, a odtud vezmeš manželku
synu mému Isákovi.
5. Odpověděl služebník: Kdyby pak
nechtěla. žena ta se mnou 'íti do země
této. zdali zase mám uvésti syna tvého
na místo. z kteréhož jsi ty vyšel?
6. I řekl Abraham: llleď, abys nikdy
neuvodil syna mého tam."
7. Hospodin Bůh nebe. kterýž vzal
mne z domu otce mébo,aze země naro
zeni mého.' kterýž mluvil mi a přisáhl
mi, řka: Semeni tvému dám zemi tuto:
ont
šle anděla svébo před tebou. &
odtugovezmeš manželku synu mému.
8. Pakliby žena ta. nechtěla 'íti s to
bou. nebudeš zavázán tou pří on: to
liko s
mého neuvoď tam zase.
9. edy vložil služebník ruku pod be
dro Abrahama pána svého, a přisůbl
jemu na tu řeč.
10. A vzal deset velbloudů ze stáda
pána svého. a odšel, nesa s sebou ze
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11. A když nechal velbloudů odpoči
nouti před městem u studnice vod ve
čer. času toho. kterébož ženy vycbázl—
vají vážit vody. řekl:
'
12. Hospodine, Bože pána mého Abra
hama. vyjdi, prosím. mně vcestu dnes.“
a učiňmilosrdenství s pánem mým Abra
bamem.
13. l—Ilejá stojím u studnice vod , a

dcery obyvatelů tohoto města vychLeti
budou vážit vody.'
14. Děvečka tedy. kteréž já dím: Na
chyl věderce svého. at se napiji: a ona
odpoví: Pí. též také i velbloudy tvé na
pojím:
jest. kterouž
slu
že níkutai
svému
lsákovi: jsia zpřipravil
toho poroz
umím. žejsi učinil milosrdenství s pá.
nem m "m.'
15.

i ještě v sobě slov byl dokonal,

a hle lWizlmzela
Rebeka. Nůcbora.
dcera Batuele.
syna
elcby. manžel-ky
bratra
Abrahamova. mající vedeme na rameni
svem:
16. (lěvečka velmi sličná. a
na pře
krásná, a od muže nepoznala: sstoupila
pak k studnici a naplnivši věderce. na—
vracovala se.
17. [ běžel proti ní služebník ten, a
řekl: Dej mi píti maličko vody z věderce

svébo.K
18. terůž od věděla: N í se.
e
všeho zboži 'ebo. a bere. se přijel do Me— můj; a rychle si,;žila vědom? na lmt
sopotamie. městu Nácborovu.'
svůj. &dala mu píti.
2) Patňarcbové přisahiwali dotýkáním beder. protože jim bylo zaslíbena, že : beder jejich vyjde
silné, v nemito všichni národové polehnůni budou. (Hiemn.. Amba)
3) Nechtěl Abraham niti manželky synu svómu : cber cbananqiskýob. ne bez příčiny obávaje se.
žeby takovýmto manželstvím lebce ku porušení přijíti mohla víra jeho aneb alespoň potomkův
jeho. jaki se již stalo za časů Noelových. Dal tím také naučení a výstrahu. abychom
v spolek nacházeli s těmi. kde: u věcech svatých & důležitých nejsou s námi jednostejne'ho

smýšlení.
6) a to proto. poněvadž zeme tato jemu a potomstvu jeho zvláštním rozkazem byla na obydlí '
určena. již tedy bez zvláštního rozkazu a povolení Hospodinova opilstiti nesměl.
?) t.. j. vlasti mé.
10) t. j. Etran. kde Nůebor přebýval.
12) t. j. zdal- podnílmutí má.
13) Napájení stád příslušelo !enům. v která“ i dcery domácí se zůčasdovaly.
N) Dojista ne bez vnuknutí Božího ustanovil ai lutebník sten znamení toto. po kterém! i ale
jinak pomstí lze dívku ušlechtilou. a k zdárnému manželství způsobilou. totiž: PHYWM
ochutnat. pracovitost a pohostinnost

Prvni kniha. MojňiBova.. Genesis.
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melamin!

19. A když se on napil, dopověděla:
Ano také i velbloudům tvým navážjm
vody. dokudž se všichni nenapiji.
20. A vylivši z věderce svého do ko
ryt. zase přiběhla k Studnici. ab vážila
vodu: &.naváživši všechněm velb oudúm
dala. (plti).
21. On pak dival se na ni mlče. vě
děti chtěje, zdařil-liHospodin cestu jeho.
čili nic.

*

24. Kteráž odpověděla: Dcera jsem
Batucle, syna Melchy. kteréhož porodila
Náchorovi.
25. A doložila. řkouc: Slámy také &

sena hojně jest u nás &misto prostranné
k zůsu'mi.

26. Tedy skloniv se člověk ten. po
klonu učinil Hospodinu,

27. rka: Poželmaný Hospodin Bůh
pána. mého Abmhama, kterýž neodjal
milosrdenství & pravdy své ode pána.

_

22. Potom pak, když se napili velblou— mého. & přímou cestou mne přivedl do
dové. vyňal muž ten náušnice zlaté, jež domu bratra pána. mého.
vážily dva loty. a také tolik náramnic z
28. I běžela děvečka. & zvěstovala v '
tižl lotů desiti.'
domu matky své všecko. což byla. slyšela..
29. Měla pak Rebeka bratra jmenem
: 23. A řekl ]: ni: Čl jsi dcera? Pověz
mi: 'est-li v domě otce tvého místa k Lábana. kterýž spěšné vyšel k člověku.
zůstanl?
kdež byla studnice.

22) Int. ten. čili sokol. páči se na náš dukát.

24. 30—52.
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42. Přišel jsem tedy dnes k studnici
30. A když uzřel náušnice, &náram
nice v rukou sestry své. &slyšel všecka. vody. ařckl jsem: Hospodine,Bože pána
mého Abrahama. ač zpravil—liscestu

slovajejí. ana praví: Totot jest mi mluvil
člověk ten; — přišel k muži. kterýž stál
při velbloudich. u studnice vody:
31. i řekl k němu: Vejdi požehnaný
Hospodinův: proč stojíš vně? Připravili!
jsem tobě dům. a místo velbloudum.
32. I uvedl ho do hospody': a odse

dlal velbloudy. &dal slámy i sena (vel—

bloudům). i vody k"umytí noh jeho,i
mužů, kteříž byli přišli s ním.

33. A předložen jest mu chléb. Kte
rýž řekl: Nebudu jísti, dokudž nevypm—
vím řečí svých. Odpověděl jemu (Lá
ban): Mluv.
34. Tedy řekl: Služebník Abrahamův

jsem já:
35. &Has—podiu
požehnal
mému&
velmi.
&zve cben jest:
a dalpánu
mu ovce
vol , stříbro a zlato. služebníky &děvky.
velbloudy &osly.
36. A porodila. Sára. manželka pána
mého. pánu mému v starosti své syna..
a dal mu všecky věci. kteréž měl.
37. ] zavázal mne řísahou pán můj,
řka.: Nevezmcš manželky synu mému ze

dcer chdnnnejskýcb, v jejichžto zemi
bydlím:
38. ale do domu otce mého půjdeš. a.
z příbuzenství mého vezmeš manželku
synu mému.
39. Já. pak odpověděl jsem pánu své—
mu: Což nebude—li chtít! žena. se mnou
'íti ?

mou. po níž já jdu.
43. hle. stojim u studnice vody. &
panna. kteráž vyjde vážit vody &.uslyší
ode mne: Dej nu maličko vody k pití z
věderce svého:
44. & řeklaby mi: I ty pí. i velblou
dům tvým navážim: tat jest žena..kte
rouž způsobil Hospodin synu pána mého.
45. A kd ž 'sem toto mlče s sebou
rozjímnl. ukuzaJJase Rebeka přicházející
s vědercem. kteréž nesla. na ramenu: &
sšedši k studnici navážila vody. 1 dím
k ní: Dej mi mlíčko se na ití.
46. Ona pak spěšné složšu včderce s
ramenu.. &řekla mi: Pí. také i velbloudy
tvé napojím. ] pil jsem. &napojila také
velbloudy.
47. I ptal 'sem se ji, a řekl 'sem: Čí
jsi dcera.?
teráž od vědě &: Jsem
dcera Batuelc, syna. háchorova. jehož
mu porodilaMeleha. Protož zavěsiljsem
náušnice k ozdobení tváři její. & náram
m'ce dal jsem na ruce 'ejí.
48. A skloniv se poklonu jsem učinil
Hospodinu, dobrořeče Hospodinu Bohu
pána. mého Abrahama.. kterýž mne vedl
přímou cestou. abych vzal dceru bratra,
pána svého synu jeho.
49. Protož nyni učiníte-li milosrden
ství a. ravdu s pánem mým. oznamte
mi:
li se ale co jiného vám líbí. i to
mi povězte. abych šel na.pravo neb na

40. Řekl: llospodin. před jehožto levo.'

'

* obličejem ehodím,' pošle anděla sve'ho :;
50. l odpověděli Lában &Batuel: Od
tebou. azpraví cestu tvou: &vezmeš man Hospodina. vyšla řeč tato: nemůžeme
želku synu mému z příbuznosti me'. a. z proti vůlijeho nic jiného mluvitis tebou!
domu otce mého.
51. Ai. Rebeka před tebou jest. vezmi
41. Prost budeš od zlořečenstvímého, ji a jdiž. & necht jest manželkou syna.
pána. tvého. jakož mluvil Hospodin.
kdyžbys
daliby topřišel
č. k příbuzným mým &ne
52. Což když uslyšel služebník Abra—
l

32) t. j. do domu svého. aby u něho byl hospodou. či hostem.

40) t. j. jebolto mám ustavičně na očích. jeho: ctím : jemuž se Umím.
49) t. j. abych věděl, co mám činiti; mám-li zde zůstati. čili jinam se obrůtiti.
50) Trefnč podotýká. tuto sv. Ambrož: „Mendl-e očekňvů Rebeka rozhodnutí mdičův; nebo nepřísluší
pmenskému studu valin" lobě muže."
Bitil čuli
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>24.53—68. |

58. A když 'souc povolána přišla.

k zemi.
se: řekla:
Chceš—ijiti
53. A vyňav nádoby stříbrné a zlaté. '| Kali
'tcr'ážto
Půjdu. s mužem timto?
& oděv. dal je Rebeca darem. bratrům
59. Tedy propustili ji. &chovačkujeji,
také jejim. &matce dary dal.
i služebníka Abrahamova stovaryěi jeho,
64. Začavšc hod . jedouce spolu a
60. přejice štěstí sestře své, &řkoucc:

pýice.
zůstali tam.
\ stav mne.
pak ráno.
v'
služebník:
Propustte
at jdumluku
pánu svému.

/

bestro
množiž
se vnepřátel
tisice tisicu.
sirné tvénaše.
vládniž
branami
svých.&
61. TcdyRebekaa. dévcčkyjoji. \'SCdŠe

., ,. );:l'n'!%
;

A..

_ -'\1'\- G

55. [ odpověděli bratři jeji & matka:
Nechnt zůstane děvcčka aspoň deset
dni u n s. & rotom půjde.
56. Rekl: 'ezdržujtc mne. nebot Ilo-

4

r;

5-1

,

4 __

vař-€*

|

na velbloudy. jely za mužem. kterýž ry
chlc se uavracoval ku pánu svému.
62. Toho pak času procházel sc lsák
po cestě. která vede k Studnici, jejižto

spodin zpravil“ cestu mou: propusttež Ěncno jest: Zivého & vidoucího; nebo
mne.
pánu svému.
v zemi iolcdnl:
57. atI jdu
řekli:kuZavolc'mc
děvečky. &ze— ydlil
63. &vyšel
11přem 'šlovánl' na pole,
ptejme se na vůli jeji.
když se byl den již se ýlil: &když po
56) t.. j. zdařil.



68) t. j. & modlení : zbožnánu rozjímání; jelikol tmou jat ph'hodnů mněl k modlenijako: i
k ro:.jimini & přemyšlovůni.

.

1
|
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. ] 24. on.—25. 22.

9. A pochovali ho lsák a Ismael. sy
nové jeho, v jeskyni dvojité, která leží
na poli Efrona, syna Seor Hethejského.
naproti Mambre.
10. kteréž byl koupil Abraham ocl
synů Ileth: tam pochován jest on. i Sára
manželka jeho.
] řekl rychle
jí: Top jest
pán můj.sc.'
11. A po smrti jeho požehnal Bůh
vzavši
ášt. přistřela
66. Služebník pak všecky věci, kte— lsákovi synu jeho. kterýž bydlil u stu
dnice jmenem živého a vidoucího.
réž byl zpusobil. vypravoval lsákovi.
12. Tito pak jsou rodové lsmaele,
67. Kterýžto uvedl ji do stanu Sá
syna Abrahamova, jehož mu porodila
matky své. a vzal ji za.manželku: a
velice ji miloval. že bolesti, která ze Agai- egyptská. děvka Sáry:
13. a tato jmena synů jeho. ve jme
smrti matky jeho se mu přihodila. sobě
umenšil.
ních a rodech svých.“ Prvorozený Isma
elův Nabajoth. potom Cedar, a Adbecl,
Kapitola 26.
a Mabsam,
Synové Abrahamovi ! Cetury. i smrt jeho. ll Ro—
14. Masma také. a Duma. a Massa.
dina hnacím
19. Rodovélaikovi. 20. Bun pro
zdvihl očí. uzřel velbloudy přicházející
zdaleka.
64. Rebeka také uzřevši Isáka. sse—
dla s velblouda.
65. a řekla k služebníku: Kdo 'est
ten muž, kterýž jde po poli vstříc nam?

dal prvorounství.

]. Abraham pak pojal sobějinou man
želku. jmenem Ceturu:
2. kterážto porodila jemu Zamrana. a
Jeksana, a Madana, a Madiána. a Jes—
bokn. a Sue.
3. Jeksan potom zplodil Sábu. a D&
dana. Synove Dádanovi byli: Assurim.
&htusim. a Loomim.
4. Ale z Madiána pošel Efa. a Ofer.
a Henoch. &Abida a Eldaa: všickni ti
synové byli Čctury.
5. I dal Abraham Isákovi všecko
což měl:
6. smům pak ženin svých dal dary,
&oddělil je od Isáka. syna svého, 'eště
za živobytí svého k straně východní.
7. Byli pak dnové života Abrahamova
sto sedmdesáte a pět let.
8. A scházeje umřel v starosti dobré.

15. Hadar. &Thema. &.Jethur. a Na
fis & Cedma.

16. Tit jsou synové lsmaelovi: a ta
jmena po hrádcích a městečkáchjejich,'
dvanáctcro knížat pokolení jejich.
17. 1 bylo života Ismaelova sto tři
ceti &sedm let. a scházeje umřel. a při
ložen jest k lidu svému.
18. Bydlí! pak od Hevilah až do Sur,
jenž leží proti
tu, kudy se vchází
do
Ass'yric: &pře e všemi bratry svými
umřel.

19. Tito také jsou rodové Isáka. syna
Abrahamova: Abraham zplodil Isáka:
20. kterýž kd 'ž byl v čtyřicíti letech,
pojal manželku bcku, dceru Batucle
syrského z Mesopotamie. sestru Lába—
novu.

21. ] modlil se lsák Hospodinu za
manželku svou. proto že byla ne lodni:
kterýžto vyslyšel ho, adal početí bece.
jsa jest
věkuk hojného,
&.plný dnů: a připo—
jen
li u svému.'
22. Ale potiskali se v životě jejím
65) t. j. zahalila se. aby nespotřil tváří její; poněvadž tehdáž ženich a nevěsta neměli se ' tv“
rpntřih', pokud! nebyli skutkem manželským sňatku svého potvrdili. (Vis níže 29. 24.) Jak
podotýló sv. Ambrož. „učit tím Rebeka: že stud před sňatkem má předcházet-i."
8) t. j. odebral se cestou všeho těla na věčnost.. kam! jej byli předešli předkové jeho.
13) t. j. jimiž se jmenuji po rodech svých.
16) t. j. po místech hratelných . nehražcných.
18) t. j. \: přitomnosti všech bratři svých, synů Abrahunových. umřel.
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25. 23. — 26. 4.

maličcí. tak že řekla: Mělo-li se mi tak ' 31. Jemuž řekl Jakob: Prodej
'
díti. co bylo potřebí počíti? [ šla. aby prvorozenství své.“
se otázala Hospodina!
32. On odpověděl: llle ja umírám.
23. Který ž odpovidaje, řekl: Dva ná— k čemuž mi tedy to prvorozenství?
rodové jsou v životě tvem. a dvůj lid : ' 33. Řekl Jakob: Prisáhni tedy mi.
života tvého se rozdělí. a lid přemůže Přisáhl jemu Ezau. a prodal mu prvo— .
lid. a větší sloužiti bude menšímu“
. rozenství.
24. A když již čas porodu přišel. hle. . 34. A tak vzav chléb &krmí z šoco—
blíženci v životě jejím nalezeni jsou.
i více, jedi &pil. &odšel, málo sobě toho
25. Který první šel, ryšavy' byl, a ' váže. že prvorozenství prodal.'
l
všeeken jako kůže c lupatý: a nazváno
'

jest jmeno jeho Esau. Potom hned

Kapitolu zo.

;.

druhý vychazeje. rukou držel bratra za .
Bydleni . příhody linkov; v Ger-ních.
patu: a roto nazvala ho Jakobem.'
26. šedesáti letech byl lsák, když
1. Když pak byl hlad na zemi. po té
se mu narodili ti maličcí.
neourodč, kteráž se byla přihodilo ve
27. Kteřiž když dorostli. učiněn jest ; dnech Abraluunových. odšel lsaík k Abi—
Esau muž lovu umělý, & člověk oráč: ?melechovi. králi palestinskému ,' do
Jakob k muž prost" bydlil v saních!
Gel-ar.
28. sál: miloval au, proto. že z
2. lukázal se mu Hospodin. & řekl:
lovu jeho pokrmů požíval: ale Rebeka Nesstupuj do Egypta. ale pobud' v zemi.
milovala Jakobaf
í kterouž povím tobě.
29. Uvařil pak Jakob krmí: k němuž
3. A buď v ní ohostinu. a budut s
když přišel Esau s pole zemdlený.
, tebou, a »ožehn tobě: nebo tobě a .
30. řekl: Dej mi vaření toho ryšavé- | semeni tvemudíun všecky krajiny t . .
ho. nebo jsem náramně zemdlený. Pro 3 a splním přísahu. kterouž jsem s íbil %
kteroužto příčinu nazváno jest jmeno ' Abrahamovi otci tvému.
jeho Edom.'
4. A rozmnožím símě tvé jako hvězdy
22) Jakým způaobem le Boha táznla a jak jí Bůh odpověděl. nelze určití. Snad vzala útočiště
své k modlitbě aBůh n vnitř osvítilji. a neb snad ve mich či skrz anděla ji poučil. (Sv. Aug.)
23) t. j. porodíš dva syny, a ti budou otcové dvou nirodů. totiž židovského a idumejaluího. n hned
jak:! ne narodí. nijak: spolu se nesrovnqjí. & jeden národ nad druhý bude silnější. a. prvorozený
bude podroben mladšímu t. j. ldumejětí Židům.
25) t. j. který drží druhého za patu, podtrhuje. podraží mu nohu. aby padl.
27) Emu byl rolník : lovec zvěře. Jakob byl pastýř. přebývaje v staníeh.
28) Poněvadž byl Jakob mírnější :. tiché povahy. &poněvadž ze zjevení Božího vedi-ln. že má před
starším bratrem přednost míti.
30) t. j. ryšnvý.
31) t. j. právo prvorozenství, je! zavírnlo vrchní moc soudní n kněžskou v rodině. & dvojnásobní
podíl ze statku otcovo; v rodině pak vyvolené i tu zvláštní výhodu obsahovalo. že! s tímto
právem i všecka zaslíbení Abrahamovi učiněná nn prvorozeného & potomltvo jeho přešla.
34) Oba tn zhřešili: Emu avon neudolaností & lehkovůbiostí, Jakob pak svou úskočnou n lstivou
zištností. Přede ale dělo se to : dopuštění Božího &napomáhalo ]: uskutečnění rad Božích. —
Znamená tuto lv. Jan Zlatoůstý: Slyííieo toto učme se nikdy neunedbůvnti darů něm od Boha
udělených. aniž ztrácetí darů velkých pro věci malé & nepatrné. Neb. rcíž mne. proč mojim:
předložené království nebeské a zboží jeho nevymluvné. tak v Moot bohatství se pohřižujeme
a okamžitě věci . kteréž často ani do veden nepotrmjí. nad věčné a vždy trvající stavíme?
Co mů! býti nad neamynl tento horšího? (Hem. SD.)
]) Jinak iliatínskšsnn. '

;
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nebeské: a dám potomkům tvým všecky
krajiny tyto: a požehnani budou v se
meni tvém všickni národové země:
5. proto že uposlechl Abraham hlasu
mého, a ostříhal nařízení a přikůmní
m_\'ch, i posvátné obyčeje a zákony mé
zachoval.
6. Zůstal tedy Isůk v Gerarůch.
7. Kterýžto jsa táu'm od mužů místa
toho o manželce své. odpověděl: Sestra
mu jest; nebo bal se vyznati, žeb s nim
ojena b
manželstvím, mysly sobě,

aby snad ho nezabili rojeji krasu.
8. A když již po
čas na témž
místě bydlil. vyhlídaje Abimelech král
palestinský oknem, uzřel ho, an pohrává
s Rebekou manželkou svou.

17. Tedy odešed, přišel k potoku“
Gerary. &bydlil tam:
18. opět ko
iné studnice. kteréž
byli vykopali sibiebnici otce jeho Abra
hama. &kteréž po smrti jeho někd) m—

řítili Filistínští: a nazvalje týmižjmeny.
kterýmiž prvé otec byl je nazval.

19. I koPali v oudoli tom. a nalezli vo—
du živou.

20. Ale 1tu povstal svar mezi pastýři
gemrskquiesejest
&pastýři
Isakovými.
kteřížto
voda;
pro kteroužto
věc
jmeno studmce. z toho. co se bylo při—
hodilo. nazval Hanění.

21. Kopali pak 1jinou studnici: ale'|
o tu svářili se. a nazvalji Nepřátelství.
22. Pošed odtud kopal jinou studnici,
o kterouž se nevadili: protožnazvaljme

9. A povolav ho, řekl: Zřejmě cst, že
manželka tvá to jest: pročež jsi lamel. no její Rozšíření, řka: Nyní nás rezšířil
žeby sestra tvá byla? Odpověděl: Bál Hospodin. a učinil růsti na zemi.'
jsem se, abych neumřel pro ni.
23. Vstoupil pak odtud do Bersabé.
10.1 řekl Abimelech: Proc jsi nás ' 24.1 ukazal se mu Hospodin v tu noc.
podvedl? Mohlt někdo z lidu sjíti se s řka:Já' jsem Bůh Abrahamaotcetvéhof
manželkou tvou. &bylbys uvedl na nas neboj se, nebot jí: s tebou jsem:
že
veliký hřich. I přiknžal všemu lidu, řka: hnam tobě, a rozmnožím símě tve pro
ll. Kdoby se dotekl manželky člověka Abrahama, služebníka svého.
tohoto, smrtí umře.
25. Protož vzdělal tu oltář: a vzýval
12. Sel pak Isák v zemi tě, a shledal jmeno Hospodinovo, a rozbil tu stan svůj:
v tom roce stokrát tolik: a požehnal mu a rozkázal služebníkům svým, aby kopali
studnici.
Hospodin.
26. Na. kteréžto místo když přišli z
13. I obohacen jest člověk,a prospíval
vždy více v zrůstu, až i velikým velmi' Gerar, Abimelech. a Ochozath přítel je—
učiněnjest:
110,8 Frkol vůdce vojska (jeho),
14. měl také statku ovcí i skotů, a če
27. mluvil k nim Isak: Co jste přišli
ledi velmi mnoho. Proto závidícejemu ke mně, člověku. jehož jste nenaviděli,
Palestínštl,
a vyhnali jste od sebe?
15. všecky studnice. kteréž byli vy
28. Kteříž od věděli: Shledali'jsme.
in, a protožjsme
kopali služebníci otce jeho Abrahama, že s tebou jest
řekli: Učinme přísa u mezi sebou. a ve
toho času zařitili, zasypavše je prsti:
16. tak velmi. že sám Abimelech řekl jděme v smlouvu,
k laikovi: Odejdi od nás. nebo mnohem
29. že neučiníš nám nic zlého. jakož
jsme i my ničehož. což tvého jest. se
mocnější než my učiněn jsi.
'
17) Jinak: do oudoli.
22) Vůbec spatřiti lze v povaze lsákově dobrotu & tichost mysli. kteroužto křivdy sobě učiněné
mail. A však v tom záleží vlastně vznešenost jeho. jelikož i tím předobmoval Božského
Vykupitele. kterýž o sobě pravil: „Učte se ode mne; neboť jsem tichý & pokomého srdce.“
24) Nazývá se tu Hospodin „Bohem Abrahama'X totiž Bohem, kterýž . Abrahamam smlouvu učinil
sby tudiž lsak smlouvy té pametliv byl.

!
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nedotklih eaniž
coby
urazilo:
v jsrlpe
o" učinili.
ropusnh'
' 'smetebe
tě
obohaceného pdžíhdiinlpm Hospožlina.
30. Tedy učinil jim body: a když po
jedli a se napili:
31. vstavše ráno. zavázali se sobě ve
spolek přísahou: i ropustil je Isák v po
koji na misto je'ich.
32. A hle řlšli toho dne služebníci
Iskkovi. a ozn ' ' mu o studniei, kterouž
byli kopuli. řkouoe: Nalezli jsme vodu.
33. [ nazvalji Hojnostl: ajmeno městu
_dánojest Bersabě. až do dnešního dne.“
34. Esau pak jsa čtyřicetilet' pojal
manželk , Juditu, doeru Beery ethej
ského, &
emnthu dceru Elonovu z té
hož mista:
'
36. kteréž obě nebyly k mysli Isz'tkovi
a.Rebeca“

26. 30. — 27. 13.

3. Vezmi zbraň svou. toul a lučiště, a
vyjdi ven: a když něco ulovlě.
4. uděle' mi z toho krmí. jakož víš.
že já sobě libují, a přines. at pojim: a at
požehná tobě duše má, rvě než umru.'
5. To když uslyšela řťebeka, &on od
šel m1 le. aby rozkázánl otce naplnil,
6. ře a synu svému Jakubovi: Sly
šela jsem otce tvého. sn mluvi s Esau

bratrem tvým. a di jemu:
7. Přínos mi : lovu svého, a nedělej
okrmů. at pojim. a požehnám tobě před
ospodinem. prvé než umru.
8. Nyní tedy, synu můj, povel radám
mým:
9. a jda k stádu. přines mně dva ko
zelce nejlepši. at nedělám z nich pokrmů
otci10.tvérxllltá,
kteréž
jidá: a 01.
a
ž mu 'erádřineseš.
žehná toběy rvě. dežpumře.
p ] po—

ll. Kte žto on od věděl: Viš. že
Esau bratr můj jest ověk chlupatý. a
já hladký:
wem svým v nebozpeůenstvi byl.
12. jestliže mne omaká otec můj, a
]. Sstaral se pak Isák, a pošl byly ucítí. bojim se: ab se nedomnival, že
oči jeho. tak že neviděl: i vola Esau, jsem si z něho ch
posměch udělati, &
syna svého staršího, a ře mu: Synu uvedu na sebe zlořečenstvi misto pože—
hnáni.
můj. Kterýžto odpověděl: Tu jsem.
13. Jemužto odpověděla matka: Na
2. Jemuž otec řekl: Vidlš. že jsem se
sstnral. a nevim dne smrti své.
mne buď to zlořečenstvisynu můj: " toliko

Kapitola 21.

Jnkob : nžvodu Rebeky uehvžliv požehnžni před brr

33) Nazval laik studnini tu Hojností. která! ale prvé od Abrahama nazvána jest.- Studnid přísahy.
odkudž i tomu místu jmeno priilo . zůstalo Bennbé. t. j. studnice přísahy.
35) Behr. text: zkomouu'ly. Nelíbě nesli rodičové Esauovi sňatek ten synův s dvěma mnnželkuno
n to pohanským; & sice zprvu, poněvadž čelil proti původnímu ustanoveni Páně: aby totiž byl
muž jedne ženy manželem. kteréžtopek ustanoveni on první v rodině přestoupil; pak ipojetim
pohnnek za manželky uvodil v nebezpečenstvi viru n mrnv veškeré rodiny. Tím ijlstě osvědčil
Esnn zpohsnštělou již mysl svou n ukázal se býti nehodoým. aby zaslíbení Páně otci učiněné
mů n na potomstvo jeho přešlo. aby byl patriarchou národu vyvoleného.
4) Požehnání rodičův vůbec mů velikou důležitost do sebe. jelikož rodičové u vychováváni dltek
jeou niměetkové Boží :| tudiž žehnnel slovo jejich jooo jako slovo Boží mocně působí. jak dí
moudrý Sinda: „Požehnání otcovo utvrzuje domy synů. zloreěení puk matčino s kořene vyu-so!
základy." (Sir. 3, ll.) Ned to pak v rodině vyvolené sluší i to znamennti. žet s požehnáním otcovým
se také přenáší zaslíbení Bospodinovo. tudíž i požehnaný se stává. zvláštním předmětem vyku
pitelskjeh rod Božích. Abraham požehnini to. jež sám byl obdržel od Hospodina. přenesl na
syna svého letka. . tento nyní dle ustanovení Božího měl je přenésti ns Jakoba. Nežlskk
chtěl jednou dle vůle své a ne dle vůle Boží. ehldie požehnúni ditl Esnuovi; protož phknun
jest úmysl jeho.
.13) t. j. jA doložení toto ban nn sebe. Takto mluvilo. ne žeby chtěla zlořecenstvi na se nvnliti.
ole že nepochyboval. o zduření—seskutku toho s o nutném výsledku jeho; vědouc. že tak
Bůh přislíbil.

Wan.
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uposlechni hlasu mého, a jda přines. co
jsem řekla.
14. Odšel a přinesl. a dal matce. Při
pravila ona pokrmy, jakož znala. že chce
otec jeho.
15. A v ne'lepši šaty Esauovy. kteréž
u sebe měla oma. oblékla ho:
16. a kožkami kozelčimi obvinula ruce
jeho, a obnažení hrdla zakryla.

17. [ dala krmí. i chlebu. kterýchž
byla na ekla. podala (v ruce jeho).
18. teréžto když vnesl. řekl: Otče
můj. On pak odpověděl: Slyším. Kdož
jsi ty synu můj?

19. l di Jakob: Já jsem prvorozený
tvůj Esau': učiniljsem. jakož jsi mi roa
kázal: vstaň. sedni. a jez z lovu mého.
aby mi poželmala duše tvá.
20. A o ět řekl lsák k synu svému:
Ktoraks ta brzo nalezti mohl. synu můj?
Kterýž odpověděl: Vůle Boží byla, aby
se mi brzo nahodilo. co jsem chtěl.
21. [ řekl lsák: Přistup sem. at se

tebe dotknu. synu můj. a zkusim. jsi-li
ty syn muj Esau. či nejsi.
22. Přistoupil tedy k otci. a omakav
ho řekl Isák: Hlas jistě. hlas Jakobův
jest.: ale ruce tyto jsou ruce Esau.

19) Ačkoli tato odpověď Jakobova a ten celý skutek jeho nemate od viny else prohlášen býti. a
však neiedny okoličnmti při něm se naléuji. jen: vinu jeho umeniqji. Jestliže pak které
ohyby mulů. jinak ileohetnýoh a svatých. v Piatních ae přivodí. ty ne ! nhlodovúní. ale buď
k výstraze naii. aneb k pozorováni pmřotedhiosh' Boží. jen! i zlé věci v dobré obnceti umi.
zaznamenány jsou.
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23. A nepoznal ho, nebo chlupaté ruce
ukazovaly podobenství staršího. Zehnaje
tedy 'emu.
24. řekl: Ty-li jsi pak syn můj Esau?
Odpověděl: Ját jsem.
25. A on řekl: Podejž mi krmí z lovu
svého. synu můj. aby požehnala tobě duše
má. A když podaných sobě pojedl, po
dal mu také vina: jehož když se napil,
26. řekl k němu: Přistup ke mně, a
polib mne, synu můj.
27. Přistoupil a políbil ho. A hned.
jakž očil vům rouchajeho. požehnal mu.
řkazglle vůně syna mého jest jako vůně
pole plného. kterémuž požehnal Ho
spodin.
28. Dejž tobě Bůh z rosy nebeské, &
tučnosti zemské. hojnost obilí a vína.
29. A at slouží tobě lidé. a klaněji se
tobě pokolení: budiž pánem bratří svých.
aat se sklánějí před tebou synové matky
tvé. Kdožby zlořečiltobě. budiž ten zlo
řečený: a kdoby dobrořečiltobě. dobro
řočenstvim buď naplněn.“
30. Sotva Isák řeč dokonal: &Jakob
byl ven vyšel. přišel Esau,

27. 23—37.

31. a vařené pokrmy z lovu přinesl
otci řka: Vstan, otče mů'. a jez z lovu
syna svého: atby mi pože nala duše tvá.
32. I řekl jemu Isák: [ kdo jsi ty?
Kterýž odpověděl: Ját jsem syn tvůj
prvorozený Esau.
.
33. Lekl se Isák zděšením náramným:
a vice. než můž věř-enobýti. divě se, řekl:

Kdo pak jest ten, kterýž nedávno z lovu
uhoněného přinesl mi. & 'edl jsem ze
všeho. prvé než jsi ty přiše ? ! požehnal
jsem mu. &budet požehnaným.
34. Usl šcv Esau řeč otcovu. zařval
křikem vehky'm: a zděšen jsa. řekl: Po
žehnej také i mně. otče mů'.
35. Kterýžto řekl: Přišel bratr tvůj
lstivě, &uchvátil ožehnání tvé.
36. Ale on do ožil: Právět nazváno

jest jmeno jeho Jakob: nebo hle již po
druhé podtrhl' mne: prvorozenství mé
prvé odjal, a nyní podruhé uchvátil po—
žehm'mí mé. A opět řekl k otci: Zda
liž jsi nezachoval i mně požehnání?
37. Odpověděl Isák: Pánem tvým
jsem ho ustanovil & všecky bratry jeho
službějeho jsem poddal: obilím s.vínem

23) t. j. hotově se děti jemu poiehnani.
29) Čtvero čísti obsahuje pohhnůní toto. Prvni vztahuje se na zbozi a statky. druhů na vládu.
detí na přednost mezi bratřími, čtvrtá pak na zvláštní opatrování Bolí. jen: ho zvláště chrániti
uloiil. tak že nepřitely jeho povoloval za své nepřitely, a přítely jeho za své prately pokládal,
alibqje oněm zlořečih', těmto pak lebnati.

33) V celé této události jeví se patrně. jak vyšší moc Bolslu'i pořádá a řídí olhovu lidských osudů.
takže ani blud ani phvršcenost lidska nemů! jí zmásti anobrl i k určená-nu cíli napomůhatl
musejí. Izák. Rebeka. Jakob i Ezau. viickni tito pohloudili. a přede se děje co Bůh uložil
v nezpytatedlné nidě své. anobrl i k dosažení toho ač nevědomky i bezděky napomáhají.
I sik proti ustanoveni Božímu (25. 23.) chtěl požehnání dáti Emu. nie nedbqje najeho nehodnost;
a proto! lidi! to Bůh tak. le požehnal tomu. který! dle ustanovení Božího poichnani měl obdr—
leti. totiz Jakobovv': a sám pak požehnání toto ztvrdil. Beau. jemuž od Boha pravo prvorozenství
přiřknuto nebylo ajenl sam práva svého lehkomyslně se vzdal. neměl ani lidského aui Boiského
práva ku prvorozenství a tudil se mu žádní kl'ivda nestala Rebeka ovšem věděla. le Bůh
požehnání mladšímu přít-hnul. a však jsouc malé víry nedůvěl'ovala se v Hospodina. že věc tu
podlé všemocné vůle své pořídí. a proto! útočistd vzala ke lsti. čím: ovšem zhiešila. Jakob
také bezpochyby věděl o zaslíbení Božím a toliko u víře té odvážil se. uchvátiti požehnaní
otcovo. Poněvad! ale vimjebo nebyla dosti pevně, myslil. tet musi Bohu ku pomoci přispěti a
poslechl matky tu. kde neměl poslouchati. Takto přisvojil sobě úskokem a lstí co mu podle
zaslíbení Boiiho příslušelo. V tom ušli—lijeho vina. Ne! ale jakd všichni se byli prohřeiili. rovně!
i všecky zastihla metla Boží. lsaka a Ezau v zápětí následoval trest. jeito překažen jest
úmysl jejich. Rebeka se musila odloučiti od miláčka svého. jeho! pak vice nespatřila. &Jakobovi
u Lábana měřilo se tou! měrou, jakou! měřil on bratru svému. Výstrahy dosti. abychom po
křivýcb cestách nekričeli a na nich nehledali blaženosti! —
36) t. j. podvedl. podskočil.

27. as. —23. 7.
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opatřil jsem ho. což tedy již tobě po tom— li Jakob ženu z národu země této. ne
chci živa býtif'
to více učiniti mohu. synu mů'?

38. Jemužto dí Esau: Zdaliž jedno
toliko požehnání máš. otče? Mně také

Kapitolu zs.

prosim.
aby “požehnal
A když lkánlm Jokob utíkal do Monopotamie. 10. Bůh .. mu ve
velikým plak
.
snich zjevil. 18. Jemu! se Jokob tube-n uvital.
39. hnut jsa lsůk. řekl k němu: V tuč
]. Povolal tedy lsák Jakoba. &pože
nosti země. a v rose nebeské s_bůry
40. bude požehnání tve'.' Ziv budeš hnal jemu.“ a přikázal mu. rka: Nepo—
v meči". &bratru svému sloužiti budeš: jímej manželky zpokolení chananejského.
2. ale jdi & beř se do Mesopotamie
ale přijde čas. že svržeš &sejmeš jho je—
ho s ší'e svět"
syrské ,' do domu Batuele. otce matky
41. otož v nenávisti měl vždycky své. a pojmi sobě odtud manželku ze
Esau Jakoba pro požehnání. jímž pože— dcer Lítbana ujce svého.
hnal mu otec: a řekl v srdci svém: Při—
3. Bůh pak všemohoucí požehnejž to
jdout dnové smutku otce mého. &zabijí bě, &dejž ti zrůst, & rozmnožiž tě, aby
Jakoba bratra svého.
byl v zástupy mnohého lidu.
4. A dejž žehnání Abrahamovo to
42. Oznámenojest to Rebece: kteráž
to poslavši povolala Jakoba syna svého. bě. i semem tvému po tobě: aby vládl
ařekla k němu: Hle, Esau bratrtvůj hro zemí, v níž pohostinu jsi. kterouž zaslí
bil dědu tvemu.
zí, že tě zabije.
5. A když ho propustil lsák, 'da při
43. Protož nyní. synu můj. slechni
hlasu mého. & vstanu utec k
banovi šel do Mesopotamie syrské k banovi,
bratru mému do Háran:
synu Batuele syrského. bratru Rebeky
44. &pobud s ním za nemnoho dnů. matk své.
6. ida pak Esau. že požehnání dal
ažby se upokojila prchlivost bratra tvého.
45. a řestalo rozhněvání jeho. a za— otec jeho Jakobovi. & že odeslal ho do
pomenulby na to, cožs mu učinil: potom Mesopotamie syrské, aby odtud vzal
sobě manželku: a že po požehnání při
lilych
pošli,
&přívodu
tebebýti
odtud
sem;
proč
měla
zbavena
obou
synů
je kázal jemu řka: Nepojmeš ženy ze dcer
dnoho dne'?
chnnanejských ;
46. l řekla.Rebeka k lsákovi: Stýště
7. & žeby
slušen jsa Jakob rodičů
mi se živu býti pro dcery Hetb: vezme svých šel do yrie;
40) t. j. bydleti budeš v zemi úrodné a hojně. kterou! Pán Bůh mnou & deštěm evidovat-i bude.
takže ! úrody její požehnaný budeš. -- ") t. j. ty a potomci tvoji budou bojovní o loupeživí.
— '“) Proroctví toto se vyplnilo. ldumejití. potomci Ezau. byli nirod bojovný a loupeživý &
však ipodrobenillnelakým za času Davida. Šalomouna a jiných králů. a.: pak za čom Jorama
unikli poddanosti tě. (4. Král. 8. 2(l.)
45) Kdyby Eno bratra svého Jakoba byl usmrtil, bylby té! musel usmrcen býti. . tak by Rebeka
od obou synův osiřela.

'

46) Opatrně tuto Rebeka. aby otci vražedný úmysl Esanův „tajila & bo nennnoutila. pře-dodá,
jakoby Jakoba proto ]: Lůbanovi odesloti chtěla. aby tomto modelku sobe pojal; co! také liška
přimělo. že sim Jakoba do Hbrnn poslal. „Učme se." doklidb. tuto sv. Amme „jak pečlivi
býti máme. aby zúžit porn-ty neroznítíla. a pomsta aby ve vraždu se neoblútiln. Nech! přiide
Rebeka t.j. trpelivost.. tato dobri stratitelka nevinnooti. a necht ridi. abychom zlo-ti mista ne
dali. Poučtejme. pokudby duem hořkost le noopokojila . napomenutí na otaku se nedat-ap
vilo." (Lib. 2. do Jan. a. B.)
]) Tímto požehnaním stvrdil ono první potebnioí. aby viru Jakobovu upevnil. (Sv. Aug.)
2) totiž do Biran. kteréžto místo bylo vzdáleno om do! cesty od domova Jnkobova.

um ...-.n.

8
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8. zkusiv také ,' že nelibě patří na
dcery Chanancjské otec jeho:
9. šel k lsmaclovi. &pojal žcuu, mimo
ty. kteréž prvé měl, Mahelctu. dceru ls—
maclc. syna Abrahamova. sestru Nabu

jotovu.'
10. Tedy vyšed Jakob z Bcrsabě. šel
do Hůl—an.

__

11. A když přišel na jedno místo. a
chtěl na němodpočinouti po západu slun

cc, nabral kamenů. kteříž tu leželi, a pod
loživpod hlavu svou. spal na témž místě."
12. ! viděl ve snách řchřik, an stoji
na zemi. jehožto vrch dotýkal se nebo:
anděly také Boží vstupující &sstupujici
po něm.
13. & Hospodina.

an zpolélnl na i'c—

břik.' řkoucibo sobě: Já jsem Hospodin
Bůh Abrahama otce tvého, &Bůh'lsáka.
Zemi, na kteréž spiš, tobět dám i semeni
tvému.

8) t. j. znamenqje také.
9) Chaga—
takto udobřiti rodiče né. kteří dojista ndqji viděli manželku tu ; poComnra Abrahama.
nei ony : dcer ohnout-jakých.
11) Tato neobvyklá saunou: :. opuštěnou. pak i nuúvqiící temnou noční dqiinu mocné působily
naň a. dojímaly ho. Podivná mladou. hne mu na mysli .. tíží jej co kletba. kterou! si sám
způsobil. : budoucnost ntqií před ním zahalená rouchan nepmhledným ; nitidným pupnkem
zaslíbení Bolíllo osvícení. ] |)th mu potřebí nebeské útěchy a. posily: a to tím více. an u—
ubiral do mě. kde! modloslužebnost již ne valně zmohl-.. A této mu poskytnuto v hojné míře.
13) \'idčnl toto vyznamenání r obmu totál. co! pak Bůh :Jemě slovy mu oznámil. Řebrik totál

28. Li.—39. 9.
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14. A bude s'ímětvé jako prach země:
rozšířen budeš na. západ i na. východ.

a na. půlnoc | na poledne: &požehnána

budou v tobě & v semeni tvém všecka.
pokolení země.

15. A budu strážcem t 'm, kamžkoli
půdeš. &přívodu tě zase o země této:
aniž opustím (tebe). leč naplním všecko
coz jsem mluvil.
16. Procítiv pak Jakob ze snu. řekl:
V ravdě Hospodin jest na místě tomto.
a ja jsem nevěděl.
17. A lekaje se řekl: Jak hrozné jest

Kapitola 29.
Jakob pňled do Haran od Lehmanpřijat byl. 18. Slon
i.iv Lábenovi dcery jeho pojal. 3l. lie rodina.

]. Odšed tedy Jakob přišel do země
východni.'
2. I uzřel studnici na poli. a.troje stá—

do ovci. ono se složilo podlé ni: nebo z
ní napájen bj val dobytek. &svrchek'jeji
velikym kamenem se zavíral.
3. A byl obyčej. že. když všecky ovce
sehnali, odvalovali kámen. a když. se na—

pojila stáda. opět (ho) na vrch studnice
kladli.
4. I řekl (Jakob) k pastýřům: Bratři.
místo&brána
toto! \enit
tu jiného. jediné dům odkud jste.? Kteřižto odpověděli: Z Há
Boží
nebeska)
mn.
5. Jichžto táže se. řekl: Znáte-li Lá
18. Vstav tedy Jakob ráno. vzal ká
men, kterýž byl podložil pod hlavu svou, banm syna Náchorova? Rekli: Známe.
6. Di jim: Zdráv—li jest? Pověděli.'
a vyzdvihl jej na znamení(pamatne) po
Zdráv; & a_vtot Ráchel dcera jeho pri
liv ho olejem svrchu.'
clu'uzís stádem s 'm.
19. [ nazvaljmeno městaBéthel'. kte
7.1 řekl Jakob: Ještě mnoho dne po—
réž prvé sloulo Luza..
20. Zavázal se také slibem. rka: Bu— zůstaváf aniz jest čas, aby zase byla
hnána
stáda do chlívů: protož znnpá
de—liBůh se mnou, ubude—li mne ostří—
jejte prvé Ovce, a tak je zase na pastvu
hati na cestě, kterouž já jdu, &(lá—limi žeňte.
chléb ku pokrmu, a. roucho k oděvu,
8. Kteřiž odpověděli: Nemůžeme, do
21. :! nevrátím-li se šťastně do domu
kudž se všecken dobytek nesžene. &do
otce svého: bude mi Hospodin za Boba.. kud neodvalime kamene od swchu stu
22. a kámen tento, kterýž jsem vi dnice, abychom mnpůjeli stáda.
zdvihl na znamení, bude slouti dům Bo
9. Ještě jsou rozmlouvali, & hle Rá—
ží: &ze všech věcí. kteréž mi dáš, de— chel přicházela s ovcemi otce svého: ne—

sátky tobě obětovati budu.'

bo stádo ona prisla.

vyznamenán opatrovaní Boží a pomoc s nebo. již mu Bůh chce prokůznti skrze anděly své;
zároveň pak jest i předobmenini zaslíbení Messmšovs. kterého jako nějaký most mezi nebem
a zemi spojuje Boha v nebi krahuíciho ! kle—slvmpokolenim lidskym na zemi. Že pak Bůh
na lehl-ik zpoleha. vyznamenavn, te hotov jest sestoupiti & hříchem zrušené spojeni :; člově
éenstvim obnoviti, & naznačuje tudiz budoucí vtělení Syna Boiího. při čem.! i andělé Bolí
činní byli.

17) i:. místo. kde! se mi Bůh zvláštním způsobem. jako nebesa otevřen zjevil.

18) Čímž místo toto netoliko značné učiněno, obr! také to místo pozvolné ]; službám Božím po
svěceno bylo. (Viz níž 35. 7.)
19) e. dům Boli.

22) t. j. chci mu netoliko jako posud vnitř i zevnitř poctu vzdavnti. ale izvlaštoim způsobem vy
zdvilenim oltáře . obětováním desitkůbo otiti.

]) t. j. do Meeopotamie. kteri! byla k východu od Palestiny.
7) t. j. ješw daleko do vc.-čen.

r———— _______-______;í
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29. 10—18.

»

_ „:“—(ÍŘEŽ,
10. Kterouž když uzřel Jakob. &zvě—

děl. že jest sestra. jeho ujčená', &ovce
(že jsou) Lábana ujce jeho: odvalil ká
men. kterými se studnice zavítala.
11. A napojiv stádo. políbil ji: a po
zdvih hlasu laknl.
12. a. ozn ' jí. že jest bratr otce
jejiho, &.syn Rebeky: &ona posplcbajle
oznámila to otci svému.
13. Kterýžto když uslyšel. že přišel
J akob, syn sestry jeho. běželvstřícjemu:
&objev ho. a v líbánl se dav. uvedl ho
do domu svého. Vyslyšev pak přlčiny
cesty jeho.“
10)

"LW“ 314"

14. odpověděl: Kost má. jsi. i tělo
mé.' A když se naplnili dnové měsíce
jednoho.
15. řekljemu: Zdali roto, že jsi bratr
můj. darmo mi sloužiti deš? Pověz. co
za mzdu vezmeš?
16. Měl pak dvě d
. 'meňo starši

Lia. mladšípak sloulmc

el.

17. Než Lia byla krhavýcb' oči: Rá
chel (ale) byla krásné tváří. & pěkného '

vzezření.

18..Kterouž miluje Jakob. řekl: Bu
dut sloužiti tobě za Ráchel dceru tvou
mladší sedm let.

ieho sestřenice. dcera \úco jeho.

13) Heh. text ml: „On vypl-"on! libanovi o všech těch vůdcem" totiž co se mu dom přihodilo

.jak

se k němu dost-l.

14) t. j. ty! jsi můj pokrevní příbuzný -— i můlei u mne zůstati.
—17)z. daných. milých.

29. 19—26.
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19. Odpověděl Lábnn: Lépe! jest.
23. Ale u večer Liu dceru svou uvedl
abych ji tobě dal. nežli jinému muži. zn— k němu.

atan u mne.'

24. dav děvka dceři. jmenem chfuf
Ku ktoréžto když podlé obyčeje Jakob
sedm let: a zdálo se mu tojako něco všcl. a ráno přišlo. uzřel Lim"
25. I řekl k testi svému: Cožs mi to
málo dnů ro velikost lásky.
_
21. [ řelĚI (potom) k Lůhanovi: Dejž chtěl učiniti? Zdali jsem za Ráchel ne
mi ženu mon: nebo již_sc čas naplml, sloužil tobě? Proč 'si mne oklamal?
26. Odpověděl 'ban: Není v kraji
abych vše] k ni.
22. Kterýž sezvav mnohé zástupy přín našem obyčej . abychom mladší prvé
vdávali.
tel na body. učinil svadbu'.

20. Sloužil tedy Jakob za mem

19) Ve východních krajinách panoval toho času zvyk. že ženich tobě nevěsty od otce neb od brum
staršího zakoupili munil. Proto:. Jakob nemaje vlastního jmění uvolil na za Rňdnl douliti.
Laban ale zase mol lnu věno dáti. čehož jsa lakomý učiniti opomenul.
24) roznmqj za služebníci. — ") Podvod ten mohl se lehce Lúbanovi podal-ití. jeho nevhty u
zastřeným obličejem k zefúcbům u- pi'ivůděly. A však i patrná jen tuto metla Boli. Jako
má: Jakob oto: svého podvedl, podobným způsobem i sám od Lúbnna podvcdcn jen; a jako
laik polehnini dal Lomu.jemu! ho nechtěl děti. a přede toho pravého uhnul. podobné dental
Jakob za manželku to. které: nežádal : přede byla tato jemu od Boha urdona. Neboť Lia,
ne pak Ráchel byla matkou syna. na néhozto zaslíbení Bolí přešlo. Lépe mimi Jakob no.
mohl býti potmtůn.
'
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27. V ln tejden dnů této svadby':

ituto tail; dám tobě za práci. kterouž
sloužiti mi budeš jiných sedm let.

Genesis.

Knpllolu

29. 27._ 30. 12.

80.

Zeny. i lynovu Jokohovl. 22. Nuaeni Josef..
Smlouvu Jakobovn : Lábnnem.

25.

28. Pi-ivolil žádosti: a kd ?:minul tej

1. Vidouc pak Ráchel. žeby neplodná
byla, záviděla sestře své, a řekla man
želi svému: Dej mi děti, sic jinak umru.
30. A potom došed žádoucí svadby.
2. Na kteroužto rozhněvav se Jakob.
odpověděl:
Zdali já jsem za Boha.“ kte
větši
lásku
měl
k
druhé
nežli
k
první,
slouže u něho ještě sedm let jinýc
rýž tebe zbavil plodu života tvého?
3.
Ale
ona
řekla: Mám děvku Bélu:
31. Vida pak Hospodin. žeby opomi—
tal Liu. otevřel život její, sestry nechav vejdiž k ni. at rodi na kolena má. a mám
z nl syny!
neplodné.
4. [ dala mu Bálu za.manželku: kte
32. Kterážto počavši porodila syna,
& nazvala jmeno jeho Růben.". řkou'c: rážto,
5. když všel k ní muž. počala, a poro
Viděl llospodin snlženl mé: jižt mne
dila syna.
bude milovati muž můj.
6.1 řekla Ráchel: Soudil Hospodin
33. [ počala opět. &porodila syna, a
řekla: Jistě uslyšel Hospodin. že 'sem v při mou. &uslyšel hlas mů'. dav mi syna;
a protož nazvala jmeno je 0 Dan.“
opovržení. protož dal mi také to oto: i
7. A opět Bála počavši porodila dru
.nazvala jmeno jeho Simeon“
hóho,
34. ! počala potřetí. &porodila jiné—
8. při kterómž řeklaRáchel: Srovnalt
ho syna. a řekla: Nyni také spojí se se mne Bůh s sestrou mou. a zmocnilajsem
mnou manžel můj. proto že jsem mu po— se: a nazvala ho Nefthali.'
rodila tři syny: a z té příčiny nazvala
9. Znamenajic Lia, žeby přestala no
jmeno jeho Lé\'i.'
diti, Zelfu. děvku svou, manželi dala.
35. Po čtvrté počala. a porodila syna
10.Kteráž počavši.když porodilasyna,
11. řekla: Stastne. a proto nazvala
a řekla: Nyni chváliti budu Hospodina:
a protož ho nazvala Jůdou:' i přestala jmeno 'eho Gád.'
roditi.
12. orodila také Zelfa druhého syna.

den. pojal Ráchel za manže ku':
29. kteréžto otec dal služebníci Bálu.

27) Svadehni veselí trvalo u starých sedm dní..

28) Vice žen pojiti promijelo se tehdi! pro rozmnožení pokolení lidského: ale na počátku nebylo
tak. a v zákoně novém mnohoženství dokonce se zavrhuje : zakazuje.

32) t. j. syn videni neb opat-rovni Božího.
33) t. j. vyslyšení.
34) t.. j.- spojení.
35) t. j. chvála. dobroi'ečení.
2) t. j. oo! se domnívíú, to jsem ji Bůh. abych : neplodné tebe učinil plodnou? Na něm. ne pak
na mně zadej plodu.

3) Totiž. a! rodi : teho děti. které! bych ji. přijala u své vlastní. berouc je při porodu na ilin
tvůj. Takt zajisté přijímaly neplodné ženy memo.. svých slutelt u tvé. &tím způsobem či
obi-adem přijímaly se vůbec děti cizi za vlastní. Viz kap. podedni. v. 10. 12.
6) t.. j. loudoe.
8) t. ]. bojovník.

Heh. text zní: Silné jsem zápuila se neutron mou (rozuměj za příčinou plod

nooti) . však jm!
ll) tolik co: Mátl.

plemohla.

30. 13—32.
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13. [ řekla Lia: To na mé štěstí: nebo
šťastnou mne nazýy'utibudou ženy: pro
tož nazvala ho Aser.'
14. Vyšed pak Ruben času žni )še
nič-néna pole. nalezl mandragor :* 'te
róž přinesl Lie matce své. lřckla lúchel:
L'dě-l mi z těch man
(tor syna svého.
15. Odpověděla ona: [žilo-li se tobě
zdá, že jsu mi muže pi'edcln'átila, chceš
také manulragory syna mého vzíti? [
řekla Ráchel: Recht spí s tebou této
noci za mandragory syna tvého.
16. Když pak se navrucoval Jakob s
pole k \'ečerou. vyšlu Lia y cestu jemu.
a řekla: Ke mne vejdeš; nebo mzdou
najala jsem tebe za muudmgory syna
sveho. l spal s ní noci té.
17. A vyslyšel Buh prosby její: i po
čala a porodila syna mtého.
18. i řekla: Dal mí buh mzdu. že jsem

dala dcl-vkusvou muzi svi-unu. [ nazvala
jmeno jeho las—uchu."

19. Opět Lía počavši. porodila šesté
ho syna.
20. a řekla: Ubdai-il mue Buh darem
dobrým: také této chvíle se mnou bude
manžel muj. proto že jsem mu porodila
šest synů: a proto nazmla jmeno jeho

Zabulon.'

21. Po kterémžto porodila dceru. jme—

nem Díuuf

22. llorpomcnuv se také Hospodin na
Ráchel. vyslyšel ji. a otevřel život její.
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23. Kteráž počala. a. porodila syna.
řkouc: ()djal Bull pohanční mé:
24. i nazvalajmenojeho Josef“ i'kouc:
Přidejž mi Hospodin syna 'iného.
25. Když pak se narodil Josef, řekl
Jakob testi svému: Propustiž mne. at se
navrátím do vlasti, a do země své.
26. Dej mi ženy a dítky mě. za kte
réž jsem sloužil tobě. ať odejdu: ty znáš
službu. _kteroužjsem sloužil tobě.
27. Rekl jemu Lában: Nechť najdu
milost před tváří tvou: nebo zkušeností
jsem poznal. že mi Buh požehnal pro

tebe:

28. ustauov mzdu svou. kteroužbych
mel dáti tobě.
29. On puk odpověděl: 'l'y víš. jak
jsem sloužil tolnč. a jak veliké v rukou
mych bylo jmění tve!
30. Málo jsi měl prve. než jsem při
šel k tobě. &nyní bohatým učiněn jsi:
&požehnal toluě Hospodin ku příchodu
nné—nul.“
Protož spravedlivé jest. abych
jednou opatřil také dum svuj.
31. [ řekl Liman: Což tobě dám? A
on řekl: Nic' nechci: než učiuíš-li. čc
hož žádám. opět budu pzísti. a ostříhati
dobytka tvého.
32. Obejdiž všecka stáda svá. &odděl

ovce(peřesté.
&vlny
pstrylavé:'
avšecky
cožkoli
bu e hnědého,
&pstrylavého,
& proměnného. tak mezi ovcemi. jako
mezi kozami. bude mzda má."

13) tolik co: šťastný.
14) Bylina. která! slove hebrejsky dudm'm. & kterouž. rollične vykládqjí. Dle domnění mnohých
jest to koření byliny lékařské řečené—
Atropa mandragorn.
mající podobu tělo člověáho.
o ní! se myslilo. ie plodnost působí. Zn tou příčinouji Ráchel tak dychtivě žádosti" byla.
ač nadarmo. neb ještě po tři léta ueplodnou zůstala.
18) tolik co: mu! mzdy neb odplaty.
20) t.j. tolik co bydleni neb přebývání.
21) tolik co soud.
24) tolik co přidaný. přírůstek.
29) t. j. jak velice zrootlo jmění tvé mým přičiněním.
30) t. j. jak mile jsem k tobě nohou kročd.
31) rozuměj: určitého.
32) t. ovce sti—akné. : vlnou kropenntou . nestejné barvy. — ") V hebrejském místo toto ml
určitěji takto: Projdu slu-ze všecko stáda tri dnes. vyměšuje : nich každé dobyté: peha“ .

stnkntéakatdédobwennčemale meziorcunioltnknténpel'estěmm' kmhntnkově

budou mzda mi. -- Lída! tedy Jakob hnedý & pestrobarevný dobytek. který to rodilá bude
u mzdu: bílého pak nechal Lúbonoví.
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33. A ukáže se mi potom s ravedlnost má. když čas smlouvy prij e. i-ed
tebou: &cožkoli nebude proměnné o a
pstrylavěbo &hnědého. tak při ovcich.
a'ko při kozách. : krádeže mne trestati
bude.“
34. ] řekl I.Aban: Za vděk přijímám
to, čehož žádášf'
35. A oddělil v ten den kozy i ovce.
ikozly. i skopce proměnné a pstrylavé:
všecko pak stádo barvy jednostejné. to
jest, bllé &černé vlny. dal v ruce synů

Genesis.

so. 33—42.

! 38. [ kladl je do žlabu. kdež se vylé—
' vala voda: aby, kdyžby přicházela stáda
k pití. před očima měla pruty. a patřioe
na ně počlnalu.
i 39. [ stalo se. že právě v horkosti
sjiti ovce patřily na ty pruty. & rodily
pstrylavó
a proměnné,
a. rozličnou bar
.
' o

vou pokrop eno.
40. Potom rozdělil stádo Jakob.' &
! kladl pruty do žlabů před očima skop
ců:" bylo pak všecko bílé a černé Lu—

svých.'
banovo:"' ostatni pak Jakobovo,když
36. A uložil misto zdáli tří dnů ceaty byla rozdělena mezi sebou stáda.""
;ntšžllalšílhzu'azetěm. ktery: pasl ostatn:
41. A když ranného času' připouštěnl
37. Nabrav tedy Jakob prutů topolo- Žlogfimodbyivťoílámy- Jakpb pruty d?
vých zelených. &mandlových. &javoro— € “ vm " c pr; 0311.35. opon a ovc '
vých. zčástky oblonpal je: akdyž oblou- a y pa ce na n po m y '

pány
byly kůry. nabělost
těch mistech.
kteráž
yla obloupána.
se ukázala:
ta
pak, kteráž celá byla. zelená zůstala:
a tim způsobem barva učiněna jest pro-

42.&početí
když pak
pozdni připouštění
valo.
poslední,“
nekladl jich.bý
_I
uciněny jsou ty. kteréž byly pozdní. Lá—
banovy: & které času ranného. Jako

měnná.

bovy."

83) Hebrejský text zní: Osvědčens bude potom spravedlnost má před tebou. když přijdeš hledět
no mzdu mou. Cožkoli nebude peřentého nebo strakatého mezi kommi : nsčemalého mezi
ovcemi, za. krádež bude mi počtěno. — Jakoby řekl: A! pak přijdeš shlednout mzdy mě. pře
svědčii se. že jsem spravedlivé : tebou jednal & ničeho sobě oepiisvojíl, cošby mi dle smlouvy
nepřiduěelo.
84) Mohlt Liban spokojen býti; nebť ovce tam byly a rodí so dosovide obyčejně &z větší čísti celé
bílé. a. kozy celé černá.

35) Ze čtení hebr. se vyrozumivů. le Líthsn odděliv nejprvá všecko stnkaté & hnědé, jak : ovci
& baronů tak : koz & kozlů: : díle : ovci všecko černé. a. : koz všecko bílé, odevzdtl to
k pocení synům svým :. nechal Jskobovi toliko stáda. celých bílých ovci s betonů. o celých
černých koz . kotlů. aby jen tskcvé rodily.
86) aby totiž stádo jejich se nesbíhsln.. : jednobarevný dobytek palenim na pestrobarevný. po
'

dobnčho neplodil.

39) Scbytnlý skutek tento Jokobův dů se tím omluviti. to od lakotno'ho &zištoo'ho Lábmslui'mě
:; spravedlivé mzdy nebylo se naditi. Zo tou příčnou i také Bůh dopustil. by se mu obmysl
ten „anal. který! sic jinak vždy se nedaří. Chtel pak Bůh i tímto Jakoba k sobě úžeji

připoutati. Lábm

pak za. jeho zištnost poheltati.

40) peřestá jehňata. jichito dosáhl obmyslem svým. odloučil od bílých ovcí Libnnových. — ") &.

beranu. — '") t. j. bílé ovce & cemd kety. — "“) Bob. text zní: Jakob odloučil ijehňats
(jichž obmyslem svým nnbyl) & dobytek stáda Libanon (totiz odděleným bílých ovcí) obrátil
tváři k těm přepůnny'm na nohůoh (t. j. k pelestuým jehňutům svým). &všecko hnědé (viocky
černá kony Lůbanovy) k bílým ovdm Libuovy'm; — by tímto způsobem patroborevných
ovcí a koz došel.

41) L j. vjem.
42) t. j. na podzim. v prosinci. — ") Rsnnejiijohňato byly silnější. pozdnější pak. kterých Jakob
Lkbtnovi ponechal. byly slabší. Dle hebr. textu užíval Jakob obmyllu ného. kdykoli silnější
připouitdny bývaly. tudíž na. podzim po letní pastvě; kdy! pak 11st rám po špatně zimni

„___—_
30. 43. ——
31.

18.
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vezmeš za mzdu: všecka stádu. bílé po
rodila.
9. l odjal Bůh statek otce vašeho, a.
dal ho mně.
!
10. Neb když čas'počlnáui ovci při
šel. pozdvihl jsem oči svých. a viděl jsem
OdchodJakubův od Liban 22. usum
je; honění. ve snách. že samcové vstupuji na samice
inesnúz jejich. “. Oboudvonsmlouva. pokojnoroujiti.
proměnni. &strakati a rozličných barev.
11. [ i'ekl anděl Boži' ke mně ve
]. Potom Pak když uslyšel (Jakob)
slova synu Lubanovýeh. ani pravi: Po— snůch: Jakobe! A 'á odpověděl: Tu jsem.
12. Kterýž řek : Pozdvilmi oči svých
bral .lakob všecko. co bylo otce našeho.
a z jeho statku obohacen jsa. učiněnjest a viz. jak vsickni sauncově vstupuji na.
slavným;
samice. proměnni, strakati. &pokropeni.
2. znamenal také. že tvář Urbanova Nebo viděl jsem všecko. co tobě Lában
nebyla k němu tak jako včera a před dělal.
43. [ zbohuceu riest člověk nad míru.
a měl stáda mnoha. děvky. i služebniky,
velbloudy, i Osly.

včerejškem:'
3. zvlášť když mu řekl [IOSpodim Na
vrat se do země otcúv svých. a k rodině

své.' a budu s tebou:

4. poslal & povolal Ráchel & Liu na

pole. kdež pás! stáda.
5. a řekl jim: Vidim tvář otce vaše
ho, že není ke mně jako včera a před
včerejškem: Buh pak otec mého byl se
mnou.
6. A vy samy vite . že vši svou silou
sloužil jsem otci vašemu.
7. Ale otec váš oklamal mne, a po de
setkrátc změnil mzdu mou: a. však ne
dopustil mu Buh. aby mi uškodil.
8. Jestliže kdy řekl: Peřesté budou
mzda. tvá: všecky ovce rodily peřestý
plod. Když pak zase řekl: Bilé všecky

13. Já jsem Bůh z Bétth'

kdež jsi

pomazal kamene. &kdežs mi slibem se
zavázal. Nyni tedy vstaň, &vyjdi : ze
mě této. navrátí: se do země narozeni
svého.
14. [ odpověděly Ráchel &Lia: Zda—
liž co pozůstaveno máme v statku &dě
dictví domu otce našeho?'
15. Zdaliž jako za cizi neměl nás? i

prodal nás i jedl mzdu naši?'

16. Ale Buh vzal zboži otce našeho.
:: dal je nám, a synům našim: protož
nyni všecko. což přikázal tobě Bůh, učiň.
17. Vstul tedy Jakob, &vsadiv děti i
manželky své na velbloudy. odšel.
18. A vzal všecken statek svůj. istáda.
& čehožkoli v Mesopotamii nabyl. 'da
k lsák0vi otci svému do země channnejslié.

psstve připouštěny bývaly. neuzlvsl ho. Tal: nabyl silného dobytka a Libanovi zanechal
slabého. — Tento zchytmlý skutek Jakobův dá se toliko tim omluviti. že tehdá nebylo
žádného veřejného soudu. aby se byl mohl kdo právo dovolati: hleděl tedy kazdý jak nejlépe
sám mohl. i lsti & uhytrnlosti proti cizi nespnvedluosti se opatřiti; jako! i tuto Jnkob proti
neunnslému s podvodnému \úci LábsnovL V zákoně pak novém. dokonslém. takové zchytnlosti

s podvody naprosto se akutní.
2) t. j. jako vldy jindy. s neb jeko prvé.
3) t. j. k příbuzenství svému.
11) t. j. Hospodin sám v podobě anděla. ktelýl obmysl Jakubův schválil. by mu takto nhhrsdu
proti lahotnómu s podvodnému Lib-nu zjednol.
18) t.. j. který! jsem se ukázal tobě v Bétbel.
14) Jůoby řekly: Myť nemáme zo statku o. dědictví obce našeho žádného podílu více k odohhúni.
i proč bychom se tu maf-koly?

15) t. prodal nás tobe n sluibu. ., jedl ze mzdy nail, jelikoz sobě přivlastnil. cos by svou prod
tobě zasloužil.

llbll čec“
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19. Toho času b 1 odšel Liban, aby
střihlovce;' i
Ráchel modly otce

svého."

Genesis.

3l. lil—39.

31. Odpověděl Jakob: Ze jsem bez
vědomí tvého odešel. bál jsem se, aby
mi mocí neodjal dcer svých.

_

20. Jakob pak nechtěl oznámiti testi
32. Ze pak mne z krádeže tresceš: u
svému. žeby utíkal.
koho by koli nalezl bohy své. at jest za
21. A když odšel tak on. jako všecko. bit před bratřími našimi. Hledej. &což

což k jeho právu příleželo. a přeplaviv
se přes řeku' šel proti hoře Galaad;
22. zvěstováno 'est Lábanovi dne tře—
tího, žeby utíkal akob.
23. Kterýžto pojav bratry své. honil
ho za. dnů sedm. a postihl ho na hoře
Galaad.

koli z svých věcí u mne nalezneš, vezmi.
Toto mluvě. nevěděl. že Ráchel ukradla
modly jeho.
33. Všed ted Lúban do stanu Jako
bova. a Lie, i obou děvek. nic nenašel.
A když vše] do stanu Ráchel,
34. ona spěšné skryla. modly pod na
stlání velbloudí.' a.posadila se na. ně: a

24. I viděl ve smích Boha řkoucího
sobě: Varuj se. ab ničeho odporného
když přehledal veškeren stan, &nic ne—
nemluvil proti Jako vi.
našel,
25. A již byl Jakob rozbil stan na
35. řekla: Nchnévej se pane můj . že
hoře: a, když on dohonil ho s bratřími
před tebou povstati nemohu; nebo ve
svými, na též hoře Galaad rozbil stan.
26. [ řekl k Jakobovi: Proč jsi tak dle běhu ženského nyní mi se přihodilo.
učinil. žes bez vědomí mého odvedl Tak zklamána.jest bedlivost hledajícího.
36. [ osupiv se Jakob s domlouvánim
dcery mě, jako zjímnné mečem?
27. Proč jsi bez vědomí mého chtěl řekl: Jaká jest vina. má. a jaký hřích
můj,
že tak jsi se rozpálil proti mně,“
uteei. aniž jsi mi oznámil, abych tě pro
37. a přehledal jsi veškeren nábytek
vodil s veselím, a. s zpěvy, &s bubny &
s citarami?
muj? Co
nalezl
ze před
všehobratřími
statku
svépak
o? jsiolož
to zde
28. Nedopustils mi. abych políbil sy— domu
nu svých a. dcer: nemoudře jsi jednal: mými i bratřími svými. a. necht soudí
mezi
mnou
&tebou.
a. nyní jistě
29. mohlaby ruka má od latiti se to
38. Proto-liž jsem dvaceti let byl u
bě zlým: než Bůh otce vašeho včem řekl tebe? Ovce tvé ani kozy tvé neb ly ne—
mi: Vamj se. aby nic tvrdého nemluvil plodné. skopců stáda tvého nejed jsem:
proti Jakobovi.
aniž-polapeného
od zvěřijsem
to—
ukazo
, sám jsem škodu
všecku na
30. Butl' tak. že jsi k svým jíti chtěl. bě 39.
a. žádostiv byl domu otce svého: než hražoval: cožkoli krádeží zhynulo. ode
mne jsi vyhledával:
proč jsi ukradl bohy mé?
19) sui: ovcí poskytovalo Jokohovi k útěku mnohých výhod. ježto ovce obou byly odděleny, .
jek býval obyčej, dily se při tom veselí . radovánky. čim! ovšem zřetel láhenův od Jakoba
byl odvrácen. — ") totiž modly. které: otec jeji vedle pravého Boha ctil. Dle Zach. 10. 2.
bylyť jooo to modly. jiohlto na budoucnost bývalo tizino. dle jiných byly to modly neb do
movní hlukové. jimižto ee od zlého ochrňniti domnívali. — Odddls pak modly tyto otci. bezpo
ohyby a tou příčinou. že očkoliv mqjíc známost pravého Boha. nemo dle příklodu rodičů svých
vedle pnvého Bobo jich ctil. . je na cestě k ochraně své míti chtěla. Ostatné pak učinilo tu
Ráchel. jeko mnohé děti. je! Iny-lí. že není tak veliký hřích uhínti rodičům. Ale nemine-li
nikomu cizímu nic bráti; tím méně dovoleno krůtí tvému vlastnímu. . nadto rodičům, největším
dobrodincům !

21) t. Entra. jen! teče okolo Heron s Menopotunie.

“)Lpodplisdeolneheedlovelbloudmnlnčmlseouhu veda.
86) urditóji: u mpiliv se proti mně bool ne :. mnou.

31. to.—32. |.
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40. dnem i nocí vedrem jsem se trá—
pil a zimou. a odcházel sen od očí mých.
41. A tak za dvaceti let v domu tvém
sloužil jsem tobě. čtrnácte let za. dcery
tvé. a šest za stáda tvá: změnil jsi také
mzdu mou po desetkráte.

_ 49. Nechť pohledí &soudí Hospodin
mezi námi. když se rozejdeme od sebe.'

42. Kdyby
Bůh nebyla
otce mého
Abra—
hama.,a
bázeň byl
lsákova
se mnou,'
snad by mne byl nyní nahého ropustil; (ale) na trň cní mě. a na. praci mkou mých vzhlé l Bůh. a potrestal tebe
včera."
43. Odpověděl jemu Lítban: Dcery

51. A
řekla oťět
k Jakobovi:
Hle hromada
tato,
'ámcn,
kterýž jsem
vy _
zdvihl mezi mnou s. tebou,
52. svědkem bude: hromada. pravím.
tato a kámen at jsou na svědectví, buď
žebych já pominul jej. jda k tobě. nebo
ty šelhys mimo. zle o mně mysle.'
53. Bůh Abrahamův. :: Bůh Nacho—
rův at soudí mezi námi. Bůh otce jejich.

mě. a synové tito. a stáda tvá. i všecko.
což vidíš. mét jest: i což mohu učiniti

synům
u.vnukům
44. Protož
pojď.svy'm?
a vcjděme v smlouvu: aby byla na svědectví mezi mnou a
tebou.
45. Tedy wal Jakob kámen. a vyzdvihl jej na znamení:
46. a řekl bratřím svým: Naneste ka—
mení. Kteříž sncsšc udělali hromadu. &
jedli na ní:

50. Budeš-li trápiti dcer mě. a uve
deš-li jiné ženy na ně;' žá ého svědka
řeči naší není kromě Boha. kterýž jsa
přítomen patří (na nás).

Tedy
svého Přisáhl
sáka.. Jakob skrze bázeň otce
54. &obětovav obětí na hoře, ovolaJ
bratři svých. aby jedli chléb.'
teřížto
když pojcdli. zůstali tam (přes noc).
55. Lúban pak v noci“ vstav. Políbil
synů a dcer svých. a požehnal jnch: &
navrátil se na místo své.

47. kterouž nazval Lůban Hromadou _
svědka: & Jakob Hromadou

svědectví,

mm . „„

Kapitola

az,

Boimi _

_ _

.

obadva podlé vlastnosti jazyka svého.'
48. [ řekl Liban: Hromadntato bude
svědkem mezi mnou a tebou dnes: a

dorybk
bntftlysvbnžn
se: Wminv'fia'ůš
:
“M"“ jm" ""*““
1. Jakob také odšel cestou. kterouž

rotohromada
nazvánosvědka.
jest jmeno její Galaad. to
jest

gtioží.
byl počal: i potkali se s ním andělé

42) t. Bůh. kterého: ctil Abraham. děd můj, s. jeho: se bál laik. otec můj. — ") jelikož tě ve
varoval. aby nic tvrdého nemluvil proti mně.
47) Liban mluvil po chaldejsku. & Jakob po hebrejskn.
49) totiž: když se mqideme n nebudeme moci viděti jeden druhého. oni! věděti budeme o sobě.
co kdo deli. ujel: k smlouvě té stojí. Bůh všemu tomu přítomenjsa. jen! srdoei skutky jako
oválný . vysoké vue spatřuje. on to souditi bude. A na památku toho necht jest toto
hromndt kamení. co svědek mii úmluvy.
50) t. qumeň-li jiné manželky mimo ně.
52) t. j. hromada toto kamení má. také býti mezi neb hranicí mezi oběma. které! nemal překročiti
: úmyslem k činění zlého.
54) Obětmi těmito ztvrdlli úmluvu učiněnou. zároveň i Jakob díky činil Bohu a pokqi . smíření
dosazené. prose i za. ochranu na další cestě nů.
55) t. j. velmi ráno neb na unltd.
!) Podle hebr. textu dve nástupy andělů potkaly se s ním. kteráuo lnu Bůh vstříc seslal, aby jqj

'dho

se do vlasti uvítali. zároveň i ubezpedílijej ochranou Boll ptoti moh! Ennui

tžktopříliinéhn
( elm 33. B.) ntnehnllozbevili. TeknetovlendělčBoh' kolu těch.Mluhobqií.

:

2. Kteréžto kdvž uzrel. řekl: Vojsku
Boží 'sou tato.
nazval jmeno místa
toho lahanaim. to jest: Vojska.
3. Poslal pak i posly před sebou k
Esau bratru svému do země Seir, do
\ krajiny Edem:
:
4. a přikázal jim, rka: Tatko mluvte
pánu mému Esau: Totot vzkazuje bratr
tvu' Jakob: [ Lábanu jsem pohostinu
by lil. &byl jsem až do tohoto dne.

13. A když tu byl spal noci té. oddělil
?.toho, což měl. dary Esa“ bratru svému:
14. koz dvě stě, kozlu dvaceti, ovec.
dvě sti-, & skopcu dvaceti,
15. velbloudic po mladých s mladými
jejich třiceti. krav čtyřiceti, a býku dva—
; ceti, oslic dvaceti. &oslátek jejich deset.
! 16. l poslal »o služebnicích svých
každe stádo obzvláštně. a řekl služební
kum svým: Jdete přede mnou: a buď
5. Mám voly i osly. i ovce. i služeb prostranství mezi stádem a stáda-m.“
níky, i děvky: a posýlám nvní poselství
'
17. l poručil přednímu. rka: Potká-li
ku pánu svemu, abych našel milost před . se s tebou bratr mu' Iisnu: &optic-li se
| tebe: Ci jsi? aneb: l)(amjdeš? aneb: (,'í
očima tvý-ma.
6. [ navrátili se poslové k Jakobovi. jest. to (sti'ltloi. 711kterým jdeš?
18. ()dpm'iš: Služel-nika tveho Jako
řkouce: Přišli jsme k Eszui bratru tvé—»[
mu. a hle on pospichá v cestu proti tobě ! ba. (který) dary poslal pánu memu
Esau: sám také za námi jde.
se čtymii sty mužů.
7. [ bál se Jakob velmi: & řcstmšen
19. Podobné pi'ikúznní dul druhému,
jsa. rozdělil lid. kterýž s nim yl. stáda i třetímu. &všechněm. kteříž šli zu stá
také. i ovce. i voly, i velbloudy, na dva dy. i'kn: Týmiž slovy mluvte k Esau.
kdybyste naň trefili.
pluky,
20. A přidáte: Sám také služebnik
8. i-ka: Jestližeby přišel Esau k pluku

tvuj Jakob za námi touž cestou jde; ne

| . jednomu.
&pobilby
pluk druhý.ude.'
kte— bo pruvil: Ukrotím ho durý. snad mi
rýž zadní jest..
(as jej.
ii) zachován
9. [ řeklJakob: ožc otce mého Abra bude milostiv.
hama.. &Bože otce mého lsáka: llospo
21. Předešli tedy darove před ním.
(line, kterýž jsi mi řekl: Navrat se do sám pak zustal noci tě v staních.
země své. a na místo mrazení svého, a
22. A vstav časně. vzal dvě manželky
dobře učinim tobě:
své. a také tolik dčvek s jedenácti syny.
10. menší jsem všech slitování tvých. a přešel přes brod .lz'ibok.
a ravdy tvé. kterouž jsi učinil s slu—
23. A přepruviv všecky věci. kteréž
že níkem svým.' S holí svou přešeljsem k němu příležely.
\

24. zustal samotný: a hle muž zápasil
Jordán tentoz" &nyní se dvěma pluky
&nim až do rána.
zas se meuji.
11. V 'trhni nule z ruky bratra mého
25. Kterýž když viděl. že ho přemoci
Esau. ne ot se ho velmi bojím: aby snad nemůže. dotekl se žíly stehna jeho, a
ihned
uvedla.“
prijdu nepohubil matky a syny.
26. | řekl k němu: Pust mne: nebo
12. Ty jsi řekl. že mi dobře učiníš. &
rozšířiš simě mě, jako pisek mořský,
dennice.
Odpověděl
(Jakob):
kterýž pro množství zečten býti nemůže. lčlžvzcházi
epustím tebe.
leč mi
požehnání
dáš.
8) Nepochybonlt Jakob o Boží pmietedlnmti : ochrane. nel i poručir Bohu centu svou užil
také optrnwti; uče nh. jnk znameni:sv. Augustin. ' Boh. tak se důvěřomí. abychom lidnltó :
pomoci . ochrnhy nennedbdí. co! dojiato bylo by Boh. pokoušeli.

10) :. j. neadoulil jsem takových dobrodiní„

tobě. -

*) e j. u,:

utikqio před pomstou brou-n tvého. neměl jsem než hůl tuto; jn

16)Lj. údoodutůůajdeopodil.
25) totiž aby mu uhnul. “jej

mnie přemoci.

poprvéjsem mu. u.

chudý beze všeho utilit.

27—32.

Prvni kniha. Mojžíšova. Genesis.

27. Rekl tedy: Které jest jmeno tvé?
Odpověděl: Jakob.
28. Ale on řekl: Xikoli nebude slouti
jmeno tvé Jakob, ale Israel? nebo o
nčvadž proti Bohu byl jsi silen. čumí.
více lidi přemužeš?
29. Otázal se ho Jakob: Pověz mi.
které Jmeno máš? Odpověděl: Proč se
ptáš na jmeno mé? [ požehnal jemu na.
témž mlstě.'

30.1 nazval Jakob jmeno mista. toho
Fanuelf řku: Viděl jsem Boha tváří v
tvář. &spasena jest učiněna duše má."
31.1 vzešlo mu hned slunce, když
přešel (misto) Fanuel: sám pak kulhal
na nohu.
32. A z té příčiny nejedi synové

lamelšti žily. která: uvedla. v stehnu
Jakobovu, až do dnesniho dne: proto
že se dotek! žil) stehna jeho. &.zmrtvěla.

28) tolik co bojovník Bolí.

29) Větší čin sv. Otců znam—neli' tom muži nutného Syna Božího. který! ' způnobě lidské : Jacobem
zip-nil. aby ho přesvědčil. že ani o'd Ezaua mi od jiných nepřátel svých přemožen nebude,
poučná! ! proti vyšší moci dosti nilným býti se prokázal.

30) co: io vyklidil: hůř Boh'. —") T. _i. několijoem vidél Boba tvoří v tvář. přec jsem uairoml
život |. neumřel jsem. Měli!—
jsou a to sul-í Otcové. ze kdobykoli Boha m5 v tvů- utřel.
hned na. mine umliti by mana.
r—__——___._
- __..
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Kapitolu 88.
Jakob holi se před bratrem svým Esnu.

ss pokojno rmhissji.

16. Obsdvs

Jakob běh na do Sokotb. .

potom do Salem.

1.Pozdvih pak Jakob oči svých uzřcl,
an Esau jde. a s nim čtyři sta mužu: i
rozdělil syny Lie a Ráchel. a oboudvou
děvek,
2. a postavil obědvě děvky; i syny
jejich napřed: Liu pak s s ny jeji na
druhém misoě: Ráchel p
a Josefa
nejzáze.

3. Aposedm
sámna
nagrdt. až
jdasepoklonil
až
k zemi
přiblížilse
bratr

jeho?

4. Běžc tedy Esau vstříc bratru své
mu. objal ho: & stiskaje šijí jeho. &li

bajep lakal.'
5. Pozdvih pak oči svých a uzřev ženy

a maličkéjejich, řekl: Kdo'jsou tito?a
náležejí-li tobě? Odpověděl: Jsou dítky.
kteréž dal Bůh mně služebniku tvému.
6. A přiblíživše se děvky. i synové
jejich, poklonili se.

3) na znamení pokory. kterou! se snili! plved starším bratrem svým.
4) Ne bez zvláštního působení Božího stalo se. že Esauovo srdce pojednou obměkčeno jen s to
on, jen! posud bratra svélw nenáviděl. si i nepřítelsky proti němu tíhl. nenadále se proměnil,
tak le ho laskavě přijal . jqi jako nejmilqišíbohmm svého uvítal. ! tu patrno. u pravdivé
jest.. co! Duchem svatým nadšený mudřec pověděl.,rka: „le srdce trilovo ' ruce Plně jest,.
. kamkoli bude chuti. nakloní je." (Pl-hl. 21. x.)

Prvni kniha Mojžíšova—Genesis.
18. I přišel do Sálem města Sichem
7. Přistoupila také Lia s dětmi svý
mi: a když podobně se poklonili. nejpo— ských. kteréž jest v zemi Chanan. když
se vratil z MesoPotamie syrské: &bydlil
sleee Josef &Ráchel poklonili se.
8. lřekl Esau: Jaci jsou to houfové. při městě.
19.1 koupil dil pole, na kterémž byl
kteréjsem
potkavnlí
rozbil stany. od synů Hemora otce Si
nelezl milost
před Odpověděl:Abych
nem mým.
chemovu.
za sto beránků.
9. Ale on řekl: %Íům (sám) hojnost.
20. A zdvih tu oltář, v 'val na něm
bratře můj: nech sobě svého.
10.1řekl Jakob: No.-tak.prosim: ale nejsilnějšlho Boha iaraelské 0
jestliže jsem nalezl milost před očima
tvýma., přijmiž ten dárek z rukou mých:

nebo tak jsem uzrel tvůr tvou. jekobych
viděl tvář Boží.' bud' mi milostiv,
11. a přijmi požehnání, kteréž jsem

Kapitola 84.

Poikvrnhi Duny.8.25SmlouvuSichemsky'chi
chichi
jich J!).Zku'enim

]. Vyšla pak Dina, dcera Lie, aby
přinesl tobě. & který mž mne obdařil
Bůh davajíci všecko. Sotva. jsa. přinu— spatřila. ženy krajiny té. "

cen od bratra, to prijav.
12. řekl: Jděme spolu, a. budu tova
ryšem cesty tvé.
13. [řek] Jakob: Víš, pane můj, že
dltky mám outlé, & ovce i krávy březí
s sebou: kteréž uženu-li přes moc.
pomrou jednoho dne všecka stáda.

2. Kteroužto uzřev Sichem. syn He
mora Hevejského. kníže země té. zami

loval ji: i uchvatilji, &spal s ni. násill

učiniv panně.'
3.1 připoils. se duše jeho ]: ni.' a.
smutnou ocůlácholil lahodnými slovy.
4. A šed k Hcmorovi otci svému, řekl:
Vezmi mi děvečku tuto za manželku.
14. Nechť predejde pán m új před slu—
5. Což když uslyšel Jakob, v nepři
žebníkem svym: a ja pozneu hla půjdu
za nim. jakž uhlidám. že postaci dítky tomnosti synu, a při pastvě dobytka. za
mé. až i dojdu ku pánu svému do Seir.' neprázdněny' ch, mlčel. až se navrátili.
15. Odpověděl Esau: Prosim tebe.
6. Když pak vyšel Hemor, otec Si
necht z lidu. kterýž se mnou jest, asPon chemův, aby mluvil k Jakobovi.
někteří pozůstanou s tebou co tov
7. hle synové jeho rim-házelia pole:
cest tvé. Rekl: Neni potřebí: toho je & uslyševše. co se bylpopřihodilo. roz—
diné o toliko potřebuji. abych nalezl hněvali se velmi." proto že hanebnou věc
učinil v Israeli. az nniv dceru Jakobovu,
milost
očima
tvýma..
e “12.33“. věc neslušnou sp?chnl
16. avrůtil
se ted
to odne
cestou. kterouž byl přišel. do Seir.
8. Mluvil tedy Hemor k nim: Sichema.
17. A Jakob přišel do Sokoth: kdežto syna me'hoduše přidržela se dcery vašiz'
vzdělavdům, arozbiv stany. nazvaljmeno dejte mu ji za manželku:
mista. toho Sokoth. to jest. stany.
9. a spojujme se vespolek manželstvím:
10) t. ]. tva phvétivá tvá!- naplnila duů' mou duvěrou takovou. jakobych samu Bolí tvář dohrotivč
k sobě obrnu—nou videl.

14) Tuk mínil Jakob uániti; nel později měnil úmynl "ig :. nešel k Emu do Setr. bezpochyby
obivqje se. leby snad Emu nepřátelsky k němu ne choval.
!) aby totiž spatřil-. ozdobu : šperk deer méeukýeh při slavnosti konané v Siohem. ' '
2) Odtud patrno, jak třeba ješt.. aby rodičové sve' dcerky doma chovali. . nebpoustai jím sem i
tam po vůli jejich se potnloveti.

3)t.j. nhofelláakoukní.

7)Vevýehodnich
qujináehumíapmdnmuzpnnenímeuu'ybntrvíeeunlenjem
nel muželzproneveřením modelky; odtud-e vykládá.onorozpilenl hnul Diu.
B)t.j.nlíhilsobůvdcetinií.
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První kniha Mojžíšova.

dcery své dávejte nám, a dcery naše po
jimejte sobě.
10. A bydlete s námi: země v moci
vaši jest. vzdělávejte ji. obchod veďte a
nsaďte se v ni.
11. Ale ik otci jejímu a k bratřím
jejím řekl Sichem: Necht naleznu milost

Genea—ts.

34.—
“).—35. !.

veliké dobré: budeme—li obřezovati pa—

choliky své. obyčeje lidu následujíce.
' 23. ] statek jejich. i dob ek, i všecko.

což maji. naše bude: toli'o v tom jim
povolme. :: bydlice spolu. lid budeme
jeden.

24. [ povolili všickni. obi-ezavše se
všickni muži.
25. A hle dne třetího. když jest bo
lest ran nejtěžší: uchopivše dva synové
Jakobovi. Simeon &Lévi. bratří Díny.
meče, vpadli do města směle: & pobivše
všecky ohlavi mužského,
26. emora &Sichema rovně též za
pro porušení sestry:
14. Nemůžeme učiniti toho. čehož žá vraždili. vzavše Dínu sestru svou z domu
dáte. aniž můžeme dáti sestry své člověku Sichemovn.
neobřezanému: nebo to neslušné a. ha—
27. A když oui vyšli. obci-ili se na
zbitě i ostatní synové Jakobovi: & vze
nebné jest u nás.
15. Ale v tom budeme se moci smlu brnli město na. pomstu porušené panny.
viti. budete—li chtíti býti podobní nám.
28. Ovce jejich. i skoty. i osly. i vše
&obřezáli se mezi vámi každy mužského cko zhuhivše. rož v domích i na polích
před vámi: &cožkoli uložíte. dám:
12. povyšte věna. &požádejte darů. &
raid dám. zač žádati budete: toliko dejte
mi děvečku tuto za manželku.
13. Odpověděli synové Jakobovi Si—
chemovi ». otci jeho lstivě. rozlítivše se

pohlaví;
16. tehdáž budeme dávati a jímati
vespolek dcery vaše, :: naše: a lihdeme
bydliti s vámi. &budeme lid jeden:
17. pakli se nebudete chtíti obřezati.
vezmeme dceru svou &odejdeme.
18. Zalibil se návrh jejich Homerovi.
&Sichemovi synu jeho:

bylo:
29. dítky také jejich. &ženy odvedli
zjimaué.
30. To když směle učinili, i—eklJakob

k Simeonovi & Levi: Zkormoutili jste
mne. a zošklivili jste mne u chananej
ských & í'erezejských obyvatelu země
této.' My nemnozí jsme: oni zberouce
se
potepou mne & zahlazen budu já. i
19. a neprodléval mládenec-„ihned což
se žádalo. naplniti: nebo miloval děveěku dimi můj.
31. Odpověděli: A což měli jako ne
velmi. aon byl nejvzácnější ze všech v
domu otce svého.
věstky zle užívati sestry naší?
20. [ všedše do brány města. mluvili
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k lidu:
21. Muži tito pokojni jsou. a chtějí
bydliti s námi: necht obchod vedou v
zemi. a dělají 'i. kteráž jsouc prostranm'i

OdchodJůobův do Béthel 9. Bůh se mu anl.

&široká dělní “ů třebuje: dcery jejich
budeme sobě b ti za manželky. a své
budeme dávati jim.
22. Jediné! jest. čím se prodlóvá tak

Vstan &vstup do Bethel. & bydli tam, &
učiň oltář Bohu, kterýž se tobě ukázal.

lmelom

.

ho nazval. 16. Ráchel poradil. Burj-minn.
l9. Smrt Ráchel . laika.

]. Zatim“ mluvil Bůh k Jakohovi:
když jsi utíkal před Esau bratrem svým.

30) Opravdu! jednali synové Jakobovi netoliko lstivě & nespravedlivě. ale také ukrutně s nelidsky.
& to tím ohavnqji, jeuto posvátného ohradu, obrizky. použili !( bezbožné pomstě.

]) t. j. mezi tím, co Jokoh v zórmutkn . ouzkosti byl. obirqje se pomsty Chamejských. jitto
pro zbiti Siohemských očekával. Bůh ale jen vady svým v úzkoutech přítomen. brzy ho strachu
toho spustil & ho potěšil & posilnil. (Sv. Aug.)

\
Prvnl kniha Mojžíšova. Geneds.
2. Jakob pak svolav všecken dům
svůj, řekl: Udvrzte bohy cizi, kteréž
máte mezi sebou.“ &očistte se. &.změňte

roucha svá.
- 3. Vstante. &vstupme do Bethel, aby
chom udělali tam oltař Bohu: kterýž
vyslyšel unie v den souženi mého. &byl

78

houci, rostiž & množ se: národové a.
množství národů z tebe bude. &králové
z beder tvych vyjdou.
12. A zemi. kterouž jsem dal Abra
hamovi & Ísákovi, dám tobě. i semeni

tvému o tobě.'
odšel (Bůh) od něho.'

tovaryšcm cest mě.

14. On pak vyzdvih znameni kamenné
dal: mu všecky bohy cizi. na místě, na. kterémž mluvil jemu Bůh..
kteréž měli. : náušnice! kteréž byly na obětoval na něm oběti mokré, a polil je
uších jejich: on pak zakopalje pod te olejem:
15. a nazvaljmeno mista toho Bethel.
rebintem. kterýzjest za městem Sichem.
16. Vyšed pak odtud, přišel jarního
5. A když šli. strach Boží vpadl na
všecka města vůkol. a nesmeli honiti času do země, kteráž vede do Efraty: v
nižto když ku porodu pracovala. Ráchel,
odcházejících"
6. Prišel tedy Jakob do Limy. kteráž
17. pro těžkost
rodu počala v ne
jest v zemi (bananu. přijmim Béthel: bezpečenstxi býti. líní-ekla' ji bába: Ne
on. i veškeren lid s nim.
boj se, ncb 1 tohoto syna míti budeš.
7. [ \zdčlnl tu oltář. a nazval jmeno
18. Když pak duše jeji vycházela.pro
mista toho Dům Bozi: ' nebo tu se mu bolest.' a již smrt nastavala., nazvala
byl zjevil Bůh, když utíkal před bmtrem
tmeno
Benoni.
jest:Benja
Syn
olesti syna
mé: svého
otec pak
nazvaltoho
svým.
H. 'léhož času umrcla Debora chuva minem. to jest Synem pravice."
chovana
19. Umřela tedy Ráchel. a
Rehek). a poehovanu jest při samé hoře
tě.ta.t
Bethel pod dubem: :! nazumo jest jme jest na.cestě. kteráž vede k
no mista toho: Dub pláče.
jest Betldehem
20.1 V)zdvihl Jakob znameni nad
9. Ukáml se pak opět Buh Jakobovi.
kd ž se byl navrátil z Mesopotamie syr hrobem jejim. Tot jest znamení hrobu
Ráchel. až do dnešního dne.
ske, &požehnnl'jemu.
10. rka: Nebudeš slouti více Jakob.
Vyšed odtud. rozbil stan svůj za
ěži stáda..
ale Israel bude jmeno tvé. l nazval ho V21.
lsraelem.
v22. A když bydlí! v tí: krajině. šel
11. a řekl mu: Já jsem Bůh všemo Růben, a spal s Bz'tlou. ženinou otce

4. 'ledj

2) Modly ty vloudily se do domu Jakobova. jeho Rachel je vzala : sebou : domu otcova: plk
i snad : kořisti Sichemské od slutebniků Jakobovy'ch ph'nešeny byly.
4) Níuúnioe bývaly bohům pohanským zasvěceny. pověra pak držela je za proetredek—proti mám.
5) t. j. Bůh dopustil strach a hrůzu na obyvatele vůkolních mat. kudy se bral Jakob. tak že
Jakoba ze Sídlem se beroucibo a tak rn utíkajícího nestíhali a pohuboní Siohemských na
nich mstíti se neodvážili. Znamenej. dokládá tuto sv. Jan Zlatoůstý. čeho zasluhuje bázeň kika
a Jakoba. jížto se u'un bál Boha. totiž že Bůh jej také učinil nepřátelům jeho hrozným. „Neb
pokud níun Bůh přeje. sprostí nás všeho zlého. Nebo jako npravedlivétnu dal důvěru. podobně
i na ně dopustil “ruch."
7) hebrejsky Bethel.
12) (3me
tuto Bůh zaslíbení již dříve Jakubovi učiněná (k. 28. 31. a 32.). aby se snad ne—
domníval. že jich pro vyhubeni Sichemslq'oh lla-ze syny jeho byl odvolal.
“13) t. j. víditedlny' způsob thomnooti své odjel. čim! se videni to dokonalo.

18) t. j. kdy! již kamrti pracovala— ") Jinak: Syn Mý.

šťume na svět přišel.
21) hebrejsk , Eder. misto hojné na

II.“ tuba.

P" hin ! .

jen! při viemnebezpečemtv'ldosti

asi míli cest! vzdáleno od Betl'“P.

35. 23. — 36. 20.
|_

svého: což ho tajno nebylo. Bylo pak
synů Jakobovyeh dvanácté.
23. Synové Lie: Prvorozený Rnben.

7. Nebo bohatí byli velmi. n spolu
bydliti nemohli: aniž mohla jich snésti
země putování 'ejieh pro nunožstvístád.
&Simeon. & Lévi, &Júdas, & lssachar. :]
8. ! bydlil Éisnu na hoře Seir. (Emu
Zabulon.
pak) ten jest Edom.
24. Synové [Un-hel:Josefa Benjamin.
92 Tito pak jsou rodové Hanu. otee
25. Synové Bély děvky Ráchel: Dan | ldnmejskych. na hoře Seir.
& Neftah.
10. A tuto (jsou) 'menn synu jeho:
26. Synové Zelfy děvky Lie: (řád :: Elilhz. syn Ady. ženy lsml: l'lnhueltakě.
Aser: tit jSon synové Jakobovi. kteříž | syn Basenmthy. ženy 'eho.
mu zrození 'sou v Mesopotamii syrské.
11. | hyli synové hlifažovi : Thenmn.
27. Pi'iše také (Jakob) k lsákovi otei Umar, Sefo. u Gotham. a ( 'encz.
svému do Mambre, do města Arbé, tot
12. 'l'haunna pak byla ženiuu Elifa
jest Hebron: v němž líycllil pohostinn za, syna li.—“zní:kteráž porodila nm Anm—
Abraham &lsůk.
leehu. Ti jsou synové Ady manželky
28. l naplnilo se dnu lsákn sto osm Esan.
desůte let.
13. Synové puk Rahnelovi (tito):
29. A jsa věkem sešly. umrel &přilo—. Nahath. n Zítra. Summa :! ozn. Ti
žen jest k lidu svému. stár jsa. & plny byli synové anemathy. manželky lůsnn.
H. 'l'ito také byli synové ()olibnmy,
dnn: i pochovali ho Esnu & Jakob sy
nové jeho.
dcery .-\n_v.dcery Sebeonovy. manželky
\ Esan. kteréž porodila jemu: Jelms. ::
Kupllolu 80.
lhelon & Koro.
Vyrltoji

oe synovi- n potomci Emu. l3.
královo : toho rodu pci—||.

Kalina |

15. Tato (jsou ) knížat.-ísynu Emu : Sy—

nové l'Šlifnm. prvorozeného Egan: kníže
]. Tito pak jsou rodové lis-an. jenž ; Themnn. kníže Omar, kníže Sefo. kníže
slovo Edom.
; ('(-než.
2. Esau pojal manželky ž deer cha—: 16. kníže Kon-.. kníže Gotham. kníže
nanejskych: Adn, dceru Elona Hethej— Amaleeh. Ti (jsou) synové Elifnžn v
ského. :: ()olibamn. dceru Any. dcery | zemi Edom. &ti synové Ady.
Sebeona Hevejskéhoz'
17. Tito také (jsou) synové Rahnele.
3. Basemathu také dceru lsmaelovn. syna Esau: Kníže Nahath, kníže Zairu.
sestru Naba'otovn.
' kníže Summa. kníže Meza. To (jsou)
4. Porodi & pak Ada, Elifuza: :: Ba knížata z Rahnele v zemi Edom: & ti
semath rodila Rahuele:
(jsou) synové Basemathy manželky Esan.
5. Oo ibama porodila Jchusa. a [he ' 18. Tito pak (jsou) synové Oolibamy
lona. & Koro. Ti jsou synové Esau. ' manželky Esan: Kníže Johns. kníže
kteříž se mu zrodili v zemi chananejské. . Ihelon, kníže Kore. Ta (jsou) knížata
6. Sebral pak Esan manželky své,i z Oolilíamy dcery Any. manželky Esau.
19. Tit jsou synové Esau, &tato kní
syn'y, i dcery, i všelikon duši domu své—.
ho. i statek. i dobytek, i všecko, čehož | žalu jejieh: ont jest Edem.
nabyl v zemi chananejské: &odebral se | 20. Tito jsou synové Soir Horrej
do jiné krajiny. odšed od bratra svého ského. obyvatelé země (té) [.otan, &
Jakoba.
! Sobal. :: Sebeon. a Ana,

2) Svrchu 26. 34. mqji jeho manželky jíní: jmeno. proto n.le nejwn to jiné miky:

nebot často

shit-dino. že některé osoby v Písně sv. více jmen mojí. jako k p. Jakob. jinak [m:—l.
&) a. j. čeleď.

21. a Dison. & Eser. & Dísan. Ta
37. Když. ten také tuni-el, kraloval
místo něho Smil od řeky Rohobothn.
lom. knížata llorrea. synu,Soir," v zemi
amu)
38. A když i ten umřel. přišel poněm
22. Byli pak synové Int.-ma: llori a na království Balanan. syn Aehoborův.
39. Když ten také umřel. kraloval
lleíuan. Byla puk sestra Leninova.
'llhamnn.
místo něho Adar, &jmeno města jeho
23. A tito synové Sohnlovi: Alvan. & Fan: &manželka jeho sloula Meetnbel,
Mannhut.. u l'Šbnl. & b'efo. :: ()nam.
dcera Matrody, dcery Mezaahovy.
24. A tito synové Sebeonovi: Aja &
40. Tato tedy jsou jmena knížat. (po
Ana. To jest ten Anu, kterýž nalezl vody šly'eh z) Esau, po rodinách. & místech
teplé na poušti. když prísl osly Sebeona svých a vedle jmen svých: níže Tha
otec svého:
mna. kníže Alvaqkníže Jetheth,
41. kníže ()olihama. kníže Ela.. kníže
25. a měl syna Disoua, a dceru Uoli—
Finon,
bmnn.
42. kníže ( 'em-7..kníže Themnn, kníže
26. A tito synové Disonovi: Ilmndan,
Mahsar.
& Esebun. &Jethmm, a ('háran.
43. kníže Mngdiel, kníže llírum: tai
27. Tito také synové lšser: Bnlaam
u Zavzun, ;: Aknn.
jsou knížata edomska't, bydlící v zemi
28. Me"-lpak syny Disnn: Husa. & panování svého: tent jest Esan otec
Ammm
ldtnnejskyeh.
29. Tato (jsou) knížata llorrejskyeh:
Kníže Lomu, kníže Sobul, kníže Sebeon,
kníže Ann.
30. kníže Dison, kníže Eset. kníže Sny Jocefovy. nenávidí-m ho od bratři, a uvrženi do
Disam: m (jsou) knížat.-1 llon'ejskyí-h.
kteráž panovala v zemi Seir.
31. Králové pak. kteříž kralovali v
zemi Edom, dříve než meli krále synové

israelští. bylo tito:
32. Béla syn Beornv. u jmeno města
jeho Denalm.
33. Umi-el pak Bélu. :: kraloval místo
něho Johah. syn Záre 7.Bosry.
34. A když umřel Johab. kraloval
místo něho "us.-un ?.země themnnské.
35. Když ten také umi—el. kraloval
místo něho Adnd, syn Bndadúv. kterýž
porazil Madiaínské
kr'njině Monbské:
&jmeno
města jeho vAvi
36. A když umřel Adud. kraloval na
místě jeho benda 7.Masrekn.

studnice. 26. \'ysvobouem jeho. & prodání Mulino“
ým. 34. I'lltč Jakubův.

l. Bydlil pak Jakob v zemi ehananej—
ské, v nížto otec jeho pohostinu byl.“

2. A tito jsou příběhové jeho: Josef,
když byl v šestnncti letech, pásl stádo
s bmti-ími s "mi jsa 'ešte pneholíkem;
&byl 5 syny cíly & '.elfy žen otce své
ho: &obžaloval bratry své u otce ž hří

chu přeohavnéhof
3. lamel pak miloval Josefa nade.vše
eky syny své, proto že již v starosti ho
zplodil: a. udělal mu sukni rozličných

barev.'

4. Vidouee pak bratří jeho. žeby od
otce nade všecky syny více milován byl.

l) totiž nic svého dědičně nemaje. nel toliko k slovu Božímu & u víře v zaslíbení Bolí jemu
ucine-ní ' zemí té bydle.

2) Ne ze zášti, ale že nevinný & útlého citu jsa, nemohl otci zatajiti ohm-nost, kterém jakožto
mladší přetrhnouti nemohl.
3) Sukně proměnných barev. již toliko synové vznešených rodin nosili, byla: zvláštním vyznam-—
nt'mim Jueeh.

] u.
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37. 5—27.

nenáviděli ho. aniž mohli k němu co po
15. i našel ho muž (nějaký ). zmbloudí
kojně mluviti.'
po poli. :: otázal se ho. čeho hledá?
5. Přibodilo se také. že (Josef) sen.
16. On pak odpověděl: Bratří svých
kterýž měl. vypmvoval bratřím svým: hledám. pověz mi, kde pasou stáda?
kterážto věc původem větší nenávisti
17. [ řekl jemu muž: Odešli odtud:
byla.
slyšel pak jsem je, ani praví: Pojďme do
6. Nebo pravil jim: Slyšte sen můj. Dothain. Scl tedy Josef ža bratřimi
kterýž jsem měl:
svým'i. a našel je v Dothain.
7. Zdálo mi se. že jsme vázali snopy
18. Kteřižto jakž bo uzi'eli ž cL'tlcka.
na poli: a jakoby povstal snop muj. &
stál. u vaši snopové vukol stojíce klaněli
se snopu mému.
8. Odpověděli bratřijeho: Zdaliž krá
lem našsím budeš? aneb zdali budem
poddání panství tvému? Ta tedy příčina
snu a řeči. závisti & nenávisti zápalu
přidala.
9. Jiný také sen měl. kterýž vypra
vuje bratřím. řekl: Zdálo se mi ve suáeh,
jakoby slunce a měsíc. a hvězd jeclv
nácte. klančlo se mi.
10. To když otci svému i bmtrum vy
pravoval. domlouval lnu-otec jeho. a řekl:
00 žnmnenati má tento seu. kterýž jsi
měl? Zdaliž já. a matka tvá. i bratři tvoji
budeme se tobě kluněti na zemi?
11. Záviděli mu tedy bratří jeho: ale
otec mlče věc tu rozjimnl.'
12. A kd 'ž bratří jeho, pasouce stáda
otcova. meškali v Sieben).
13. řekl k němu Israel: Bratří tvoji
aaou ovce v Sichem: pojď. pošlu tebe
& nim. Kterýžto opověděl:
14. Tu jsem. ] řekl mu: ldi. & viz.
všecko-li se šťastně děje při bratříeh
tvých. i při dobytku: a pověž mi, co se
dě'e. A Poslán jsa z oudoli Hebron. při—
šel do Sichem:

prvé než k nim došel. uložili ho zabiti:
19. :: mluvili vespolek: llle snář při—
chůzi:
20. pojďtež. zubimc jej. a vržlne ho clo
cisterny staré? &clime: Zvěřlitá sežrala
jej: a tehdáž se ukáže, ro mu prospějí
snové jeho.
21. Uslyšev pak to Ruben, usiloval
vysvobodití ho 7.rukou jejich, :: řikal:
22. Nežnbije'te ho. nniž v_vlévejtekrve:
ale uvržte jej do té cistemy. kteráž jest
na poušti. a ruce své mellovejte bez viny:
to pak pravil. ehtěje ho vytrhnouti z ru
kou jejich. u nnvrátiti otci svému.
23. Protož lmerl. jukž přišel k bratřím
svym, svlékli ho s sukně dlouhé až do
pato n rozličných barev:
24. a spustili jej do cisterny staré, v
níž nebylo vody.
25. A když se usadili. aby jedli chléb.
uzřeli ismaelitske pocestné přicházející
z Galnnd. a velbloudy jejich. nesoucí
vonné věci, &kadidlo. &mirru do Egypta.
26. Rekl tedy Judas bratřím svým:
( 'ož nám prospěje. zabijeme—li bratra
svého. & zatajíme—li krve jeho?

27. Lépet jest. aby prodán byl Ismae
litským. a ruce naše nebyly poškvměny:

4) Že Jakob Josefu nul osami syny své milovnl. dá se onprovedlniti tim. že. jak dokládá nv.
Ambrož. miloval více toho. na nem! větši mnmení ctnosti preduidnl, tok že ne tak jako otec
lyon vyznuneoinl. obr! více jakožto prorok budoucnost znamenal.
ll) Sny tyto. které! Janet"měl, patrné vyznuneninroii budouci povýšeníjebo. oni! se mu zdály bez
zvlůitního rizeni Božího. Že však je vypravoval brou-ím svým. to učinil : détinné zprost-nosti.
sim mi snad netuše vznešeného význunu jejich. Otec však jeho četl-iljich . oliv-„je ae.
aby mod mornomyulnost . vypinovost nevloudila se ' srdce Josefa. kil-ll jej.
20) Byly plk jeou oiaterny hluboké jím! kopané. na dně široké. k ústí však úzké. do kterých,
kdy! pršelo. voda se nachytá..
Když pak vyuchly, neb se voda v_vvůlill. byly prázdné ..
sloužily za talíře.

;

;

' pig-WTA\—u.

nebo bratr náš & tělo naše jest. L'poslechli bratři řečijeho.
28. A když mimo ně šli kupci madíímští. vytáhše ho : cistemy, »rodalí ho lsmaelitským. za dvaceti stři mých? ktcřlžto vedli ho do Egy na"
29. A navn'ttiv se iúben k cistcmč.
nenalezl pacholcte:

30. &roztrh šaty,. jda k bratřím svým,
řekl: Pacholctc není viděti. &jů kam se
podč'i?
31. Vzali pak sukni jeho. a v krvi ko—
zclcc. kterélmž byli zabili. smočili ji:

32. a poslali (některé). aby ji done
sli k otci, a řekli: Tuto jsme nalezlišpo
hlcď. jest-li to sukně syna tvého. čili ne.

28) co: dělá akon-o tolik co našich dem zlotých. Tot byla cena jednoho otroka toho času; po
deji pak vxtoupila na. třicet stříbmých; : a tuto cenu zrozen byl od svého učedníka Kristu.
Pán. jeho! tuto Josef phdobmovnl. — ") Jakožto nejspnnilejšlkvítko rodiny'Jnkobory mělo!
Janet“ vznešené povolání. A však v domě otcovském hrozilo mu mnohé
Proto!
bylo nutné třeba. aby byl vyu-len : nebezpečných poměrů těchto : vyobovůn ve škole. v které!
jediné. co! velikého . vznešeného jest. mů! se zhi-ití. — tout ve škole utrpení . protivonstv-l.

Ze pak právé Egypt. k tomu "olila Bonu pmhtedlnost.. stalo to proto. ze země tato mělo
býti školou celému úrodu vyvoleného. kde! by kjinoiství dospěl . kun tudíž převedeno býti
musila rodina Jnkobom; :. způsobum toho má! býti Josef v povýšeni "ún. čehož aby dosáhl.
.
l'nulil : prvu poníka byti.
30) t. no znamení smutku & truchlivosti. Viz 4. Moji. H. 6. Mot 26. 25.
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33. Kterouž poznav otec. řekl: Sukně
syna mého 'est, zvěř 1m; snědla ho. šel
ma. sežrala osefa.
34. [ roztrh roucha. oblékl se v žlni.'
pláče s 'na svého za dlouhý čas.
' 35. dyž pak se sešly všecky děti
jeho. aby ukojily bolest otcovu, nechtěl
se dáti potěšila, ale řekl: Sstouplm k sy
nu svému pláče do hrobu! A když on
trval v pláči.
36. Madiánštl prodali Josefa v Egyptě
Putifarovi dvořenlnu Famonovu, zprávci
vojska.

Knplloln 88.
Jůdu pojal sobe mnicha. &mol : ni tři syny. 6. Dal
Horovi Thám" za manželku. Her : Onen trestáni
jsou od Bobo miru. IG. Tluimu oklnmaloJůdu. .

porodjlubliieuce. Pneu a Zim.

l. Téhož času' sstupuje J údas od bra
tři svých. uchýlil se k muži odollamit—
skému, jmenem Hiram.
_ _
2. l uzl'el tam dceru člďvěÍa chanu—
nejského, jmenem Sue: &pojav ji za že
nu, všel k ní.

3. Kten'tžto počala a porodila. syna. i
nazvala jmeno jeho Her.
4. A opět počavši plod. narozeného

n. Rekl tety Judas k (hmnovi synu
svému: Vejdi k ženě bratra svého, &spo'
se s ni. aby vzbudil silně bratru svému.
9. Veda on. že se mu synové nenam
(ll.' vcházeje k ženě bratra svého, simě
vypouští—lna zem. aby se děti jmenem

bratra nerodily.
10. A proto zabil ho Hospodin. že věc
ohavnou páchal.
ll. Tedy rekl Judas Thalma: nevěstě
své: Pobud' v domu otce svého vdovou.
dokudž nedoroste Sóla syn muj: nebo
se bál. aby i on neumřel. jako bratři je
ho.“ Kteráž odešla, a bydlila v domu
otce svého.
12. Když. pak přeběhlo mnoho dni.
umřeladcera Suova manželka Judy. kte
rýž po smutku vmv potěšeni,“ vstupoval
k střihačům ovec svých, on aHJ'ras ovčák
stáda odollamitský. do 'l'hamnas.
13. ] oznámeno jest 'l'hámar, že tchán
jeji vstupuje do Thamuus k stříháni ovec.
l-l. Tedy ona složivši s sebe šaty
vdovské. zahalila se v plášt letní: :
změnivši oděv posadila se na rozcestí
té cesty. kteráž vede do Thmnnas: proto
že dorostl Sóla. a nedostala ho za manžela.

15. Kteroužto uzřev Judas. muto měl,
že je nevi-stku: nebo byla zakryla tvář
svou. aby nebyla pozm'ma.
16. l všed k ni. řekl: Dopust mi, ať
se sejdu s tebou: nebo nevěděl. žeby
nevěsta jeho byla. Kteráž když odpově—
7. A byl Her. prvorozený Jůdúv, ne— děla: Co mi dáš. aby užil sňatku mého?
17. Rekl: Pošlu tobě kozelce ze stáda.
šlechctný před obličejem llosnodina: a
A když opět ona řekla: Povolm't budu,
od něho zabit jest.

syna. nazvala ()mm.

5. Třetího také porodila: kteréhož na
zvala Sóla. kteréhožto porodivši, roditi
vice přestala,
6. Dal pak Jůdas manželku Herovi
prvorozenému svému, jmenem Thámar.

34) t.. 5. v roucho smutku tinenó.
35) lépe: do pekel. ' hebrejském text-u „št-ol,“ t. j. do předpellli. kdezto arcioteové . duše
Mýdl
nového zákona příští Vykupitele bez bolesti & však : touiebnooti očekávali.
]) tomi! brzo potom. kdy! Josef byl prodán.
8) Byl obyčej průvan uvedený. aby nejbliljí příbuuny' nebouiku, jen! bezdčuk umrel. pojal sobě
pozůstslou vdovu . dítky | ni zplodil. : nichito prvorozený :. nyna zesnulého u považoval.
Nechtělliby ten toho učiniti. tedy měl jiný podlé příbuzenství na to misto moupiti.
(Vir.
Ruth 4. 4.)
9) tuti! věděl. le ten. jen! prvé se z něho navodí, prvorozený. uebude za syn. jeho počtu:.
uk.-br! le n lyon bratra jeho zesnulého pokládán bude.
ll) chnqje Juda. hříchů synův svých. příčinu snu-ti jejich ne jim Ale Thamur nespravedlivě přidtol.
12) t. j. kdy! vyšel dns unutku po smrti munidánč. opět na potěšil.

Prvni kniha Mojžíšova. Genesis.
čemu chceš. dáš—limi základ. dokudž
nepošleš. co slibnješ:
18. řekl J ůdas: Co chceš. aby ti bylo
dáno v základ? Odpověděla: Prsten
tvuj.' &halži. & hill. kterou v ruce držíš.
Tedy po jediném sjití žena očalu.
19. a vstavši odešla: a s oživši oděv,
kterýž byla vzala, oblékla se v šaty
vdovské.
20. Poslal pak Jndas kozelce po pa—
stýři svém odollmuitském. aby vzal zase
základ. kterýž byl dal ženě. Kteryžto

nenašed ji.
21. tím-il se lidi místa toho: Kde jest
ženu, ktoraž seděla na rozcestí? Když
odpověděli všickni: Nebylotě na místě
tomto nevěstky;
22. navrátil se k Jndovi. :: rekl jemu:
Nenalezl jsem jí: ale i lidé místa toho
pravili mi. že tam nikdy nesedéla ne
věstka._

23. Rekl Judas: Nechť sobě to má.
jiste 7.klamu nás tres-tuti nennižez' 'a'it
jsem poslal kozelce. kteréhož jsem slí 'l.
&tys jí nenalezl.
24. llle pak po třech měsících ozm'i
mili Júdovi, řkoucc: Smilnila Thzímar
nevěsta t'vá. a zdá se. že jí život roste.

19

dal Sélovi synu svému.' Však ale více
jí nepoznal.

27. Když pak přišel čas porodu. uká
zali se blíženci v životě jejím: &když se
již nemluvňátka rodila, jeden vyskytl
ruku, na kteréž bába nvnzála červenou
nitku. i-kouc:
28. Tento vyjde prvé.
29. Když pak vtáhl zase ruku svou.
vyšel druhý: i řekla žena: Proč se roz—
dělila mázdřiee pro tebe?“ A z té pří

l___ _4_

činy nazvalajmeno jeho Fáresf"
30. Potom vyšel bratr jeho. na je
hožto mce byla červená nitkn: kteréhož
mizvala Záru.'

[. Por. 3. 4.

Kapitola 89.
Putifnr konpiv Josefa učinil jej zprávL-emsvých statků.

7. Ten pokušení měl. 13. Byl obžalován, . do |).th

vmn

Bůh : nim byl všudy.

]. Tedy Josef veden jest do Egpta,
i koupil ho Putifur. dvořenín Faraonův.
z ruky [snmelitských. od kterýchž byl
přiveden.
2. l byl Hospodin s ním. a byl ve
všem šťastný? & bydlil v domu pána
svého.
3. kterýžto výborně věděl. že Hospo—

I řekl Judas: \'yved'tež ji. aby byla din jest s ním, a že všecko, což činí. od
upálenaf
něho se z rovu'e v ruce jeho.
4. l na cz| osef milost před pánem
25. Když pak vedena byla k trestání,

oslala k tchauu svému řkouc: Z muže.
jehož tyto věcijsou. počala jsem: po—
znejž.. čí jest prsten. a hnlže. a hill.
26. Kterýž. poznav dary řekl: Spra
vedlivějšíjest. nežli já: nebo jsem ji ne

svym. &sloužil mu. od něhož ustanoven
jsa nad věcmi všemi. zpravoval sobě svě
řený dům. i všecky věci. kteréž mu po
ručen byly.

5.

požehnal'Hospodin domu Egypt

18) rozuměj : pečetní.
23) heb. text zní v ten rozum: Necht sobe to má. totiž prsten. není & hůl mou. nebudu se více
po ní ptáti. aby se to nerozneslo. : my abychom neuvedli se v lehkost.
24) Byla! již Sélovi zasnoubena : tudíž přestupek její pokládal se :. cizoložstvo. co! smrtí se
tra-stalo.

26) Jakoby I'ekl: 'l'bi'inmr slušneji & sprnvedlivéjijednsla se mnou než já s ní. vyřknnv ortel smrti
nad ní. Nebo nodu ji Sčlori synu svému. sám jsem ji taki-kn donut-iL aby skutek ten učinila..
29) t.. j. proč jsi protrhl drive mhdřici. & tak jsi bratru svému prvorozenství odňal? — ") Col
se vyklidit' rozdělení neb proti-uni. Ten tedy se stal prvomeným. o praotcem Davide i
samého Krůta.. Zo tou! příčinou se i tuto rod Judy obšírně vypiluje.
30) tolik co východ. poněvadž prvé Ee okinl.
2) t. j. Hospodin zprovonl činy jeho & žehnol' mu. tak to le mu všecko dobre dai-ilo.

__r—
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39. 6. — 40. 4.

17. a řekla: Všel ke mně služebnlk
ského pro Josefa. &rozmnožil tak doma..
hebrejský. kteréhož jsi přivedl. aby mi
jak na poli všeoken jeho statek:
6. amž o čem "ném věděl. jediné o posměch učinil :“
chlebě. kterýž je .' Byl pak Josef krá
18. a když slyšel, že jsem křičela. ne—
sné tváři, & sličného vzezření.
chal pláště. kterýž jsem držela, a utekl
7. Protož po mnohých dnech vrhla. ven.
19. To uslyšev pán. a. příliš Věřeslo
ani jeho očima svýma na Josefa. &ře
la: &: i se mnou!
vům manželky, rozhněval se velmi:
8. lgterýž nikoli nepřivoliv k skutku
20. a dal Josefa do žaláře, kdež vě—
nešlecbetnému. řekl k ni: Hle pán můj, zňové královští ostříhání bývali. & byl
všecky věci mně odevzdav, neví, co má tam navi-inf
v domu svém:
21. Byl pak Hospodin s Josefem. ».
9. aniž co jest, cožby nebylo v mé slitovav se mul nim. clul mu milost u
moci. &neb čeho by mně byl neporučil.

kromě tebe. jenž manželka jeho jsi: kte
rak bych tedy mohl takovou nešlecbet
nost učiniti. a.hřešiti pnoti Bohu svemu?
10. Takovými slovy den po dni. i žena
obtlžna byla mládenci. i on odpíral ci—
zoložstvu.
11. Přihodilo se pak jednoho dne. že
vše] Josef do domu, &.dllo nějaké bez
přitomnosti jiných dělal:
12. a ona chopivši se podolku roucha
jeho. řekla: Sp! se mnou. On pak ne—
chav pláště v ruce jeji. utekl, & vyšel

vládní-e nad žalářem.

22. Kterýžto dal v ruku' jeho všecky
vězně, kteříž u vězenl byli držáni: &.což

koli se dělo, pod ním bylo.
23. aniž o čem věděl ,' svěí-iv jemu
všecko: nebo Hospodin byl s nim. a.
všecky škutky jeho zpravoval.

Kapitolu 40.
Fanonův čišnik . pekař dání jsou do žaláře. Joal
jim jejich sny vyložil. : podlé jeho výhledu oběma se
tak pruhodllo.

ven..

1. Když se tyto věci dály. přihodilo
13. A když viděla žena roucho v ru se. že provinili dva oui-ednlci. člšnlk
kou svých. a. že jest potupena.
egyptského. & pekař. proti pánu
14. svolala k sobě domáci své. a řekla krále
svemu.
k nim: Hle, uvedl muže hebrejského.
2. I rozhněvav se na ně Farao (neb
aby nám posměch učinil: všel ke mně.
aby ležel se mnou: a když jsem já jeden vládl nad čišnlky. a druhý nad
zkřikla..

Pekař-i),

15. a on slyšel hlas můj . nechal plá
ště. kte "žjsem držela. &.utekl ven.
16. edy k důvodu viry zadržený
plášt ukázala manželovi. když se domů
navrseoval,

3. vsadil je do žaláře knížete vojska,
v němž i Josef vězněm byl.
4. Ale strážný žaláře poručil je Jose
fovi, kterýž i přisluhoval jim. Něco času
bylo přeběhlo. a oni u vězení držími byli.

6) t. j. Putifnr všecko svěřil vůl-nému Josefovi, zcela tak. že se nám o nic nestor-d; jen toliko

pumpu.

12) Krt-ně tuto doklbdů sv. Augustín: Josef aby se neeudnó pani vyhnul. utekl: ty tedy proti
útokům ehllpoosti chep se útěku. ehoeůli dojíti vítězství; aniž se máš ostýchntl uteci. “Mili
obdrteti palmu čistoty.
17) t.j. aby mi úsilí učinil & tak ' lehkost Inne uvedl.

20)ulůltennoleznl|evdom6Puti&rově.
22) t.. j. dcl v moo.neh svěřil zprivč jeho.
23) t. j. vo viem u zpodepl'el na .la-eh.

5. [ mí.-lisen obadva noci jedné, podlé

výkladu příslušnéhojimz'
. 6. když pak k nim všel Josef ráno, a.
uzřel je smutné.
7. tííml se 'ich, řka: Proč jest smut
nější dnes tvař vaše nad obyčej?
8. Kteřížto odpověděli: Sen jsme
měli. a není, kdoby nám (3)vyložil.'
řekl k nim Josef: Zdaliž Iloží není vy
kládání? Povězte mi, co se vám zdalo."
9. Vypravoval první. ouředník číšni—

hebrejské. &zde bez viny do žaláře jsem
vsazen.
16. Vida zprávee nad pekaři, že mou
dře sen vyložil, řekl: [ mně se zdálo, že
jsem měl tři koše mouky na hlavě své:
17. a v jednom koši, kterýž byl na
vrchu. nesl jsem všelijaké pokrmy, kteříž
se stroji řemeslem pekařským. &.ptáci

jedli : něho.
18. Odpověděl Josef: Tentot jest vy—

klad snu: I'n košovájsou třiešte dnové:

ků. sen svůj: Viděljsem (ve snách) před
19. po nichž odejme tobě arao hlavu
tvou, & oběsí tebe na kříži,' a budou
sebou vinn)' kmen.
10. na. němž byly tři ratolesti, & ty trhati ptáci maso tvé.
20. Potom dne třetího b 1 den po.
rostly poznenahlu v pupeuee, &po květu
mátný narození Faraonova: kterýž uči
hrozny dozrávaly:
niv
veliké hody služebníkůms m. roz
11. a.měl jsem koíiík[araonův v ruce
vce nad
své: tedy vzal sem ty hrozny. &vytlačil pomenul se při hodování na
jse'mje do koíliku,kterýž)sem držel. n číšník). &na vládaře pekař-ů.
21. [ navrátil ednoho na.místo jeho,
podal)sem koflíkuFamonoví

1'2.OdpovědelJ osef I' ento )est V)'klad | aby22.
22podával
mu pak
lcoflíku:
druhého
oběsil na. šibenici.
snu: Tyotři ratolestí )sou ještě třidnové: aby se pravda vykladače dokázala!
13. okterých nezpomene se Farao
23. Avšak ouředník nad čišníky. když
na služ tvou, &navrátí tebe k ouřadu
se mu šťastně vedlo, zapomenul na vy
Eředešlému:
& budeš
mu jakož
podavati
ko
íku podlé oui-aulu
svého,
jsi pné
obyčej měl činiti.
14. Toliko pamatuj na. mne. když se
tobě dobře povede, &učiň se mnou mi

kladače svého.

Kapitola 41.
Snové Fuunoví.
25. Které vyloživ .local“učiněn jest
nejvyiiím po králi v Egypt:. 47. opatřil potnvu no
sedm neourodnýeblot.

losrdenstvzí abys vnukl Faraonovi, aby
1. Po dvou letech měl Farao sen.
vyvedl mne z tohoto žaláře:
15. nebo knulmo jsem vzat z země Zdálo mu se, že stojí nad řekou.'

5) t. j. každý měl seu rozdílného výmamu.
8) Mezi všemi národy stareho veku Egyptští nejvíce na sn)- vel-ili. Tyto ovšem, jsouce takřlu
hříčky neopnnovnnébo ústrojí duševního. samy v sobě nemají významu; . však od Boha.
vnuknuty býti » k uskutečnění nad jeho nnpomílntí mobou. Pak ovšem mqjl význam. který!
ale toliko vševédoueímu Bohu a konzul On jej zjeví. :nůmý jest; vykludání snů tudll jest zvláštní

dur Bolí. Ostatné pak. že sny dvou techto úředníků : výklady jejich k Josefem vyproštění ze
žaláře měly cestu klestítí. jest patrno: za ten příčinou & no bez řízeni Božího byli obo na
své sny pozorní » výkladu toužebně hledali. — ") t. vyklidini snů jest du M
: Bůh mi
dá tu milost. abych vaše sny vyloliti mohl. — Snů vykhdnčí podlé qjevení Božího byli Josef
a Daniel. Jinak ale tázati se hmatů. : beti-ití snů npovědino bylo v 5. kn. Mqii. IB, 10.
9)Egyptští jako: íjiní ztorotítuí národové stínalí rprvu zločince. pak jejich truple nn. kůly

!

povčiovnli.
22) t. j. tak že se skutkem dokázalo, ze Josef práve jím ony vyložil.
]) totiž Nil točenou. kterážto řeka kddoročně celou zemí mplaiqie.nn
kterůnito suploval
úrodnost země této zavisí ježto po sobe zůstnvqje mrvu & takřka. země pohnqiujo. Proto! Jím
dále : výše Nil vystupuje. tím větší následuje úrodnost. Tudíž. jak to ník vypnmje. vida

i

líh" duki.

!

Prvni kniha Mojžíšova.. Genesis.
2. z kteréž vystupovalo „sedm krav,

pěkných a přiliš tlustých: a pásly se na
mokřinách.
3. Jiných také sedm vycházelo z-řeky,
šercdných a hubených: a pásly se na
samém [li-elmřeky na mistech zelených:
4. i sežraly ty. 'iehžto divné krása &
tlustost těl byla.
itiv Furan.
6. opět usnul. a měl dmhý sen: Sedm
klasů vyrostlo ze stébla jednoho plných
a pěkných :“

_

6. jiných také tolikéž klasů tenkých
a rzi zkažených“ vycházelo.
7. zžlrajlelch všvíku krasu prvnich.
Procltiv Far-ao po odpočinutí.
8. a když bylo rímo. přestrašeu jsa.
slal ke všem hadačm.. yptským a
£: všem mudrcům: & p-ovoav jich vy
pravoval sen. a nebylo žádného. kdoby

jej vyložil.'

41. :—27.

15. Jemužto on řekl: Měl jsem sny.
a není. kdoby mi je vyložil: slyšel pak
'sem, že ty je umíš velmi moudře v_v—

ládati.
16. Odpověděl Josef: Beze mne! Buh
odpoví šťastné věci Faraonovif

17. Vypravoval tedy Farao. což vidi—l:

Zdálo mi se. že jsem stál na břehu řeky.
18. a sedm krav z řeky vystupovalo
pěkných příliš a tlustého těla: kteréž
pasouce se na mokřinách zelenou trávu
škubaly.
19. A hle po nich vystupovalo jin "ch
sedm krav, tak velmi šercdnýrh a llu
benych. že jsem nikdy takových neviděl
v zemi egyptské:
20. kteréžto sežravšc &stri'ivivše(ony)
prvni—jší. (pi-ode)

21. žádného znameni sytosti neuka—
zovaly: ale touž hubenosti a šerednosti

9. Tehdá teprv rozpomenuv se oui-cd— ncduživčly. Proeitiv. & opět spaním
nlk nad člšnlky. řekl: Vv'mávám hřlch obtižcn,
svůí
22. měl '. *m sen: Sedm klanu vyro
110.Rozhnévav se král na 'služclmlky stlo ze sté la jednoho plných a velmi
své. mne a zprávce pekař-n':vsaditi roz pěkných.
23. Jiny'eh také sedm tenkých a rzi
kázal do žaláře knlžete voj.—ku.
11. kdežto jedné noci ohadva měli zkažených vycházelo ze stébla:
24. kteřlžto krásu prvnich sežraly.
jsme sen, znamenající budouci věci.

12. Byl pak tam mládenec hebrejský.
téhož vůdce vojska služebník: jemužto
my vypravivše sny.
13. slyšeli jsme. což jest se potom v
skutku stalo: nebo já navrácen jsem k
ouřadu svému: a on oběšen jest na kříži.
14.1 hned k rozkázani královskému
vyvedše z žaláře Josefa oholili jej: a
davše mu roucho jiné. postavili (ho) před
nim (králem).

Vypravoval
jsem'e'hadačum
m ného, kdob
vyložil. sen. a neni
25. Odpověděljosef: Seu králův jed
uostejný jest; což Buh chce učiniti, uká
7al Faraonovi.
26. Sedm krav pěkných, a sedm klnsů
plných: sedm let ourody jest: a jedno—
stejnou moc snu ohaahujl.'
27. Sedm také krav tenkých a hube
ných, kteréž vystupovaly po nich. a

'
l

'l

__..
Fam

. 5)
6)
8)
16)

26)

[ni-elm em! vyznačovalo malé uplnvoni Nilem. násle
idčl tučné krávy pěsti se na mokřinách od
dovně i nkmvne' pastvy toliko při řece; nacpu
blehu vzdálených. čim! ae vyznačovalo hojné Linou-ení & tudiž úroda..
V Egpw až ponud. neni—linároda, : každého ,Čébla více klanů vyňaté.
t. j. větrem východním Chlumín řečeným usvldlýeh'
Ze hůl výkladu těchto snů tak velice Mdostiv byl, a to hadaci. obávajice ne. aby budoucnost
jich ze lži nestíhala . oni v ponutu krále neuthli. neumělost zvou. any tyto vyložiti. vyznnli.
uhloť ae zvlištnim řízením Božím, který takto Josefa povy'iih' uložil.
t. j. Ne jů svou přirozenou moudrou! a včdomootí. alebrž' Bůh vám ukl-že mne vyloží tobě
my (.
t. jednwtqiný význam a umyul lnové maji.

.—

hubené krivy

l

pristi se na mém
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' sedm klusu tenkých & rzi zkažených: zení. zet se (jiste) stane řeč Boží, a tím
[ jest sedm let budoucího hladu.
že spíše se \'\ plni.'
28.1(tcn'lzlěta tímto pořádkem Sc
33 N)"l tedy ať opatří kral muže
moudrého & opatrného, o, ustanoví ho
\yplui.
nad
zemí egy:ptskou
,
29. Hle sedm let přijde ourody veliké
34. teu at ustanoví ouředníky po všech
ve vší zemi egyptské:
krajinách: &pátý díl užitků po sedm let
'
3.0 po kterýchito pnde sedm let ji ourody.
ných tak \eliké neourolžl'. že v mpome
35. která již hned nastanou. a: shro
nutí pride všecka prvni hojnost: nebo máždí do stodol: & všecko obilí at pod
[ zhubí b

vsecku zemi,

mocí Faraonovou se Skláda, & chová v

31. a velikost hojnosti zkažena bude města-.h
velikosti nedostatku.“
36. A at se eb) stá k sedmi letům bu—
32. Že jsi pak \iclěl podruhé k též l doucího hladu. kterýž má soužití
pt.
věci príslušející sen: znameni jest utvr—| aby nebyla zkažena země nedosta
___—___? __ __
—W_
___4__
.
31) totii taková po sedmi letech bude ueůroda. že se o předešlé úrodě nic v není věděti nebude,
jelikož hlad všechy úlohy otráví.

l

32) t.j. tej.: po dnb-úte měl seu jednoho & tého! významu. stalo se. a_byvěděl. let co na,
tyto vyznamenúvqií.se jitotně atom. . to to brzy bude.

\

==

.

37. Zlibila se rada tu Faraonovi. i ; 41. [ řekl opět Farao kJosefovi: lilo.
všechněm služebnikum jeho:
*ustanovil jsemtě nadevši zemiegyptskou.
3? i mluvil k nim: Žíduliž budeme
42_A sňav prsten' s ruky své. daljej
moon takoveho "“Už" najít:. ktery lb? na ruku jeho: a oblekl bo vroucbo kmen—
ducha Božího pln byl?
..
,_. _
.
39. Protož řekl k Josefovi: Poněvadž tové. a vlozulzlat) "mě“ na hrdlo (Who)
ukázal Bůh tobě všecko, co jsi mluvil
43. A kázal mu vstoupiti na svůj vůz
zdaliž moudřejšiho. :: podobného tobě druhý. a služebnlku volati, ab) všichni
budu moci najitl?
pred nim koleno klouili, a. znali. že jest
40_ Ty budeš nad domem mým. & ustanoven nade vši zemi egyptskou.
k rozkazu úst tvých všecken lid poslou- | 44. Řekl také král k Josefovi: Já jsem
chuti bude: samou toliko královskou »Farao: bez tvého rozkázani nehne žádný
stolici tebe převyšovati budu.
i rukou ani nohou ve vši zemi egyptské.'
42) V pntenu bylo pečet ae jmenem královým. Měl-li kdo tento prsten : pečeti. mohl ve jmenu
krůle rozkazy vydivoti.
44) t. j. ji toliko uneohůvům tobě důstojnosti krilovsluž. tobě pnl: tukovou moc divim. aby bez
- tvé vůle . rody nic to nedělo vo viem království.
|i__-_

41. 45. — 42. 10.

Prvni kniha
_Mojžtšova. Gonods.

45.1 změnil jmeno jeho, a nazval ho
jazykem egyptským. Spasitelem světa.'

doly.
byl
svíigi-udával
hlad. Egyptským: nebo ! je

A dal mu Aseneth. dceru Putifara.. kněze

heliopolitánského. za manželku.“ Vyšel
tedy Josef na zemi egyptskou,
46. (v třiceti pak letech byl. když stál
před králem Faraonem,) a objel všecky
krajiny egyptské.
47. ] přišla ouroda po sedm let: &
obilí v snopy svázané shromážděno jest
do stodol egyptských.
48. Všecka také hojnost obilí v je
dnomkaždém meste složena jest.
49. A byla tak veliká hojnost obilí.
že se písku morskému prirovnávala.a
množstvím míru převyšovala.
50. Narodili se pak Josefovi s nově

57. A všecky krajiny Eri—jnházelydo
Žíly-pta,
aby kupovaly
po ukrotily.
y. & zlého
nedostatku
ponekud

Kapitola 42.
Jooefoví hmm ili do Egypta pro obilí. 7. Příhody je

jich v Egyptě. a

Kuréž zvedav Jakob. rmoutil se.

1. Lslyšev pak Jakob. žeby se potra—
va prodávala v Egy ptě. řeklsynům svým:
Proč lil-mincí"
2. Slyšel jsem. že se obilí prodává v

Egyptě:
astugte,
a nakupte
mím
potře
bn
'ch věcí,
_vchom'
zivi byli
a nezby
nuli nedostatkem.
3. Sstoupivšc tedy deset bratru Jo
sefových. aby nakoupili obilí v Egyptě.
dva prvé nezli nřišel hlad: ktenež mu
4. (Benjamina pak zdržel Jakob doma.
)rodila Ascuet . dcera Putifaril. kněze nebo byl řekl bratnim jeho: Aby snad
hblíopolitáuského.
na cestě něco zlého se mu ne řihodilo: )
5. vešli do země cgyptske s jinými,
51. l nazvaljmeno prvorozeného Ma
nasses. řka: Zpusobil to Buh. abych za kteříž jeli na kupování. Nebo byl hlad
pomenul navšeeky těžkosti své i na dům v zemi harman.
otce svého.
6. A Josef byl knížetem v zemi egy t
52. Jmeno ' druhého nazval Efraim. aké, a s jeho povolením obilí se lidu
řka: Učinil ůh, abych mstí v zemi
rodňvalo. A když mu poklonu učinili
chudob ' své.
ratři jeho.
7 a je poznal. jako k cizím tvrději
5.3 edy když pominulo sedm let hoj
mluvil. táže se jich: Odkud jste přišli?
nosti. jenž byly v
tě:
Lpočalo přicházeti sedm let nedo— Kteříž odpověděli: Z země Chanaan.
statku, kteréž byl předpovědělJosef: a abychom nakoupili potravy.
8. A však on poznav bratří. nebyl po.
po všem světě rozmohl se hlad1 ale po
znán od nich.
vší zemi egyptské byl chléb.
355. Když pak (i tam) lačněla. volal
9. I rozpomenuv se na sny. kteréž byl
lid k Faraonovi. žádaje pokrmů Jimž někdy měl. řekl k nim: Vyzvědači jste.
on odpověděl: Jděte kJJosefovi: a cokoli přišlijste. abyste shlédli nepevná místa
země.
on vám řekne, učiňte.
56. Rozmáhal se pak každodenně hlad
10. Kteřížto řekli: Nikoli, pane. ale slu
po vší zemi: i otevřel Josef všecky sto— žebníei tvoji přišli.aby nakoupili pokrmů.
45) “font-panenku L j. uchovat-elem zeme. jinak zjevítelem. neb zpyutelem skrytých věd. —
“) Znamenej. jak hojně odměnil Pin Josefovi. cožkoli byl pro něho upa . obětoval. Zn
nenávist brna—ívlatních dentala se mu milost. a linka Fmonova; ze to. to byl poníka . prodán

: vlasti, povýšenjen. v Kapu;

za okovy.ktuými! upoután byl v talíři. ozdobenjest. Wm

zlatým; a to. že spolůvemům sloužil. učiněn jest. nejvyšším knížetem po bili;

“NNN

talíř, vněm! "děl.ponuenjeotdo královského
vozu;autmlepovfhlázolohídataanou
I

i 

rozkoší. dane jat lnu vysoce urozena mantdka.
]) beh. zanedbávito?

Těš—" _ __, mimiku—lhs

Moja—sova. Genesis.

42. 11—29.

ll. Všichni my synové jednoho muže
jsme: pokojní přišlijsme. aniž čeho slu
žebníci tvoji ukládají zleho.
12. Kterýmž on odpověděl: Jináčet
jest: přišlijste, abyste shlédli neohra
žená místa země této.
13. Ale oni řekli: Dvam'tcte jest nás
bratrů. služebníkú tvých, synů muže je
dnoho v zemi chnnanejske': nejmladší
s otcem naším jest (doma), jednoho není

vašich. a abyste nezemřeli. Učinili. jakž
byl řekl:
21. & mluvili vespolek: Hodně toto
trplme, nebo jsme provinili proti bratru
svému. vidouce soužení duše jeho. když
nás prosil, & nevyslyšeli jsme ho: pro—
tož přišlo na nás souženl toto.'
22. Z niehžtojcden, Ruben. řekl: Zda:
liž 'sem vám nepravil: Nehřešte proti ,
pae oleti: uneposlechli jste mne.? Hle |
vice.
_
krve jeho vyhledává se.
"
14. Rekl: Tot jest.. co jsem mluvil:
_23. Nevěděli pak. žeby rozuměl .lo
Vyzvědači jste.
sef : proto že skrze tlmnače mluvil k nim.
15. Již nyní zkusím vás: Skrze zdraví
24. [ odvrátil se maličko. :! plakal: ,
Faraonovo (přísahám, žet) nevyjdete od
a navrátiv se mluvil k nim.
.
sud, dokudž nepřijdebratr vášnejmladší.
2.3. Pula vzav Simeona. &svámv ho před
16. Pošlete z sebe jednoho. at přivede
ho: vy pak budete u vězení. dokudž se očima jejich. rozkázal služebnlkům. aby
nezkusí to, což 'ste pravili, pravé—lijest, naplnili jejich pytle obilím, a zase vlo
čili křivé: sic jinak skrze zdravi Farao Žlll peníze jednohokaždého do pytllků
jejich. a nad to (aby) jim dali potravy
novo-( řisaln'tm. že) vyzvědači jste.
17.
je tedy do žaláře za tři dni.' na cestu: kteřížto učinili tak.
18. Due pak třetího. když jsou v_vve
26. A oni vloživše obilí na osly své.
deni 7.žaláře. řekl: l'činte, co jsem po— brali se odtud.
věděl. abyste živi byli: neboť se Boha
27. [ rozviww jeden (z nich) pytel.
aby dal obroku liovadu v hospodě, auzřev
bojim.
] 9. J ste-li pokojní.necht zustane bratr peníze na vrchu pytliku,
28. řekl bratřím svým: Nayrůceny
váš jeden svázán v žaláři: v_vpak o-le—
jděte. &doneste obilí, kteréž jste koupili. jsou mi peníze. hle leží v pytli. Tedy
do domů svých.
,
užasli se. & předěšeni 'souce. vespolek
20. a bratra svého nejmladšlho ke řekli: ('ož nám to učinil Bůh?
29. l přišli k Jakobovi otci svému do \
mně přived'te, abych mohl zkusiti řečí

.

!

:

15) Josef posud nedar. se bratřím ppzuati a stav:;—ne býti lígyptským,

|

.
1;
' ,
:
l
]

mluví a přísahá tudiz! podlé

způsobů Egypt.—kwh. kterí phsahali „skrze zdraví Famonow:“ jakoby říkajíoe: „A! není
zdráv neb liv Farna. jestlize etc.“
,
17) Tvrdé toto nakládání Josefa s bratry jeho nepochodi ze auty neb hořkosti. ktemuiby choval
proti ním: ale příčinu má v tom. to chtěl jich zkusiti. jak se nyní zachovají k otci lve'mu. pak
i je ku poznání a k upravení viny jejich prirodni. l'i'ed dvadoeti lety totiz prokázali se býti
dosti tvrdými a surovými. prodavše jej a zarmoutivsc otec a! k smrti. .\'a místo Josefa vstoupil
nyní Benjamin. Musilot tedy nyní ukázati se. zdali! i nyní jako lllt'č budou s to. aby pro
vlastní prospech ialost a zármutek na otce uvalili a Benjamina vinne vydali jako prvé Jou-fa.
Protož Mil, aby Benjamina s sebou přivedli. Že pak tím starého otce zarmoutiti musil.
bylo mu oviemt dosti tetko: než prospěch celé rodiny. který na této zkoužee dili-tel. více na
na srdci leteti musil. ne! několik téhoduů zármutku. je!. ovšem pak otci svému v hojné mlh
vyuahradil.

'

21) Znamenej tu se sv. Janem Zlatoůntýln. kterak zlé "odolní člověka trapi. připomínajic mu přo
deilé hříchy. jak mile Bůh hříšníka podina trestnti. Nebylo tu zaji-td “dně zmínky o Jo
sefovi. a však vzpominka nad a na křivdu pred tři a dvaceti lety jemu učiněnou ihned
viem na mysl pricin. tak le soudili. ze pro hřích ten ouzkost tato na ne přišla V pravdě
svědomí jen. za tic-ic svědků! —

[

*|_„

42. 30. — 43, I2.

Prvni kniha Mojžíšova.. Genesis.

země chauanejské. a vypravovali jemu
všecko. co se jim přihodilo. i'kouce:
30. Pán země té mluvil k nám tvrdé.
a měl nás za vyzvědače kra'iny.
31. Jemuž jsme odpověděli: Pokojní
jsme. aniž kterých oukladů strojíme.

2. A kd ž vytravili pokrmy. kteréž
přinesli z rypta. řekl Jakob k synům
svým: Jděte zase. &nakupte nám něco

potravy.'

3. Odpověděl Jůdas: Přísně mím roz
kázal muž ten přísahou se zavůmv, řka:
Neuzříte tváři mé, leč bratra svého nej
noho otce zplozených :jednoho není více. mladšího přivedcte s sebou.
nejmladší jest s otcem našim v zemi
4. Chceš-li tedy
slatí ho s námi.
Chanaan.
půjdeme spolu, a na oupíme tobě po
33. Kterýžto řekl mim: Takto poznám, třebných věcí:

32. Dvanáete jest nás bratrů od jed

že pokojní jste: jednoho bratra svého
zanechte u mne. a potrav potřebných
do domů svých nabeřte. a odejděte.
34. &přiveďte bratra svého nejmlad
šího ke mně, abych poznal. že nejste
vyzvčdači: a toho. kterýž se ve vazbě
drží, abyste zase pojiti a potom co chce
te, svobodně kupovati mohli.
35. To pověděvše když obilí vysejpali,
jedenkaždý nalezl při vrchu pytlů zavaza
né peníze: akdyž se všickni spolu ulekli,
36. řekl otec Jakob: Z ůsobili jste,
abych bez synů byl; Josef;: není na ži
vě, Simeon sedí ve vězení. a Ben'amina
vezmete: na mnet se tyto všec y zlě

5. pakli nechceš. nepůjdeme: nebo
muž ten. jak jsme často pravili. nám
oznámil. řka: Neuzříte tváři mé bez bm
tra svého nejmladšího.
s. Řekl jim Israel: K mé žalosti jste
to učinili. že jste mu oznámili. že máte
ještě bratra.
7. Ale oni odpověděli: Vyptával se
nás muž ten po pořádku na náš rod:
jest—li živ otec: máme-li bratra: a. my

jsme odpověděli jemu týmž pořádkem
podlé toho. jakž se byl tázal. Zdaliž
'sme to věděti mohli. že dí: Přiveďte
ratra svého s sebou?
8. Judas také řekl otci svému: Pošli
věci svalily.
37. Jemuž odpověděl Růben: Dva paehole se mnou. at jdeme. abychom

syny m6 zabí. nepřivedu—liho zase tobě:

poruč ho v ruce mě. a jat bo tobě na
vrátím.
38. Ale on řekl: Nesstoupít syn můj
s vámi: bratr 'eho umřel. a on sám

živi b li: a nezemřeli m i maličcí naši.
9. &přijímám paehoez' z ruky mě

vyhledávej ho. Nepřivedu—li ho zase &

nenavrátím-li bo tobě. vinen budu hří

o— chem proti tobě každého času."

zůstal :' přihodilo-“by se mu něco zleho
10. Kdyby nebylo odkládání tohoto.
v zemi. do kteréž jdete. uvedli byste še— jižbychom se byli podruhé navrátili.
ll. Tedy Israel otec jejich řeklk nim:
diny mě s bolestí do hrobu.
Jestližet tak býti musí. učiňte. co chcete:
Kapitola 48.
nabeřte 7.nejlepších užjtků země do ná
dob svých. &doneste muži (tomu) dary.
Jakob
podruhé : poslal
své do
Kdeito
se vymlourlll
stran)“syny
penez.
%. l-Ifypu.
eset je ID.
přátelsky
něco kadidla. amedu, a storaxu.' mirry.
přijal.
.
a terebintu, a mandlí.
1. Zatím pak hlad po vší zemi převe
12. Peníze také dvoje vezměte s se—
likou zádavu činil.
bou: ity, kteréž jste našli v pytlících.,
___—

38) rozuměj ze synů. které! mu Ridlel porodila. toti! JM

2) mm

. Benjamina.

tom. to mu ještě po pět m mu bude.

9) t. i. já stojím u pachole. ——") t.. j. pokud liv budu. na hřích mně to pl'iátej . mne treúqi.

ll) t..j. mori

prylkýl'iee.

__ _

ÍÍ_—_
ti

HP:-vníkniha—Mojítěova:
dam

43. 13—38.

zase doneste. aby snad omylem se to
bylo nestalo:
13. ale i bratra svého vezměte. a jděte
k muži tomu.

dal vám poklad do pytlů vašich: nebo
peníze, kteréž jste mi dali, já přijal. ]
vyvedl k nim Simeona.
24. A uved je do domu. přinesl vody.
—14.Bůh pak můj všemohoucí učiniž i umyli nohy své. a dal obrok oslům
ho vám dobrotivého: &at propustí s vá jejich.
mi bratra vašeho. kteréhož drží (u vě
26. Oni
chystali dary. než přišel
zení), itohoto Benjamina: já pak jako Josef 0 po edni: nebo slyšeli. že y tu
osiřalý bez dětí budu.
“
15. Tedy vzali muži ti_dary, a

níze

dvoje. aBenjamina: a sstoupili do

'p

měli jisti chléb.'
26. Tedy všel Josef do domu svého.

i obětovali mu dary. držíce je v rukou
ta, &postavili se před Josefem.
svých: &poklonu mu činili sklonivse se
16. Kteréž když on uzřel, a Benja až k semi.
mina s nimi. rozkázal zprávci domu své—
27. A on. laskavě pozdraviv jich zase.
ho. řka: Uveď tyto muže do domu. a
nabi hovad, a přistmj hody: nebot se tázal se jich, 'rka: Zdráv-li jest otec váš
starý. o němž jste mi byli pravili? Jeětě
mnou 'ísti budou o poledni.
17. Tčinilon. což mu bylo přikázáno. li jest živ?
28. Kteřižto odpověděli: Zdráv jest
a uvedl muže ty do domu.
18. Tu pak ulekše se. řekli mezi se služebník tvůj. otec nás. a ještě jest živ.
A
sklonivše
se, poklouu mu činili.
bou: Pro peníze. které jsme prvé odne
sli v pytlích svych, sem uvedeni jsme:
29. Pozdvih pak Josef očí svých, uzřel
aby uvalil na nás lživou vinu, a mocí Benjamina, bratra svého vlastního, a
' k službě i nás, i osly naše.
jest bratrA váš
19. A z té příčiny hned ve dveřích řekl:
němž Tento—li
jste mi pravili?
opětmaličký;
řekl: ůho
se smiluj nad tebou, s_vuumůj.
přistoupivše k 2 rávci domu,
20. mluvili: rosíme pane. aby slyšel
30. [ pospisil. nebo se pohnula stře
nás. 'Již prvé jsme byli přišli, nak'oupit va' jeho nad bratrem jeho. a vyrážely
trav:
se slzy: i všed do pokoje, plakal.
21. kterýchž nakoupivše. když jsme
31. Potom umyv tvář svou vyšel opět.
přišli do hospody. rozvázali jsme pytle a zdržel se. a řekl: Klaďte chleby.'

32. I kladli je. Josefovi zvláštěf &
bratřím zvláště. Egyptským také. kteříž
s lu jedli. obzvlášt (nebo neslušné jest
tským jisti s Hebrejskými. a za
abychom
na oupili,
čehož
nam
jest:
nevimet.
do je
vložil
do potřebí
měšců věc ohavnou mají takové body)."
našich.
33. A seděli před ním, prvorozený po
23. Ale on odpověděl: Pokoj s vámi. dlé prvorozenství svého. a nejmladší po
Nebojte se: Bůh váš, a Bůh otce vašeho dlé věku svého.“ [ divili se náramně.
své. a našli jsme peníze na vrchu pytlů:
kteréž u ní v též vaze zase jsme přinesli.
22. e i 'iného jsme přinesli stříbra.

25) c. obědval-i.
29) :. nejmladší.
30) t. vnitřnmti či srdce.

31) t. noste jídla.

32) kterýho nodu se jim ještě pousti. jakolto vladař zeme zvláštní misto míti musil, poučná!
. vznešeně osoby “lišt jídali. — "') Ponorná! totiz Hebrqiňtí pour-li
v Egyptě kulové
'
masa hovad. je! Egptští za bohy měli. jako! jsou: voli. krávy. telata. ovce a t.. d.

33) o. j. Josefu..: 5. Mei

podléstaří.

43. 34. — 44. 18.
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34. vzavše dily. kteréž od něho byli abychom ukradli z domu pána tvého
přijali: & vetší díl přišel na Benjamina, zlato nebo stribro?
tak že ětkrát jiné převyšoval! ! pili,
9. U kteréhožkoli z služebníků tvých
nalezeno bude. čehož hledáš. at umi-e. a
a opoj' i se s ním."
my také budeme služebníci pána našeho.
Kapllolnu.
10. Kterýž lék! jim: Staniž se podlé
vašeho rozsouzeni: u kohokoli se nale
Koůik tejné do pytle Benjamina" vložen, 12. i na
lezen. Navn'ceni bran“-| Josefových do města. 13. \'i— zne. ten budiž služebníkem mým, vy pak
neni jich. i odprošorini.
budete bez viny.
11. Protož spěšně složivše na zem
]. Rozkázal pak Josef zprává domu
svého, i-ka: Napln pytle jejich obilím. pytle. každý rozvázal (svůj).
12. Kteréž přehledavaje. počav od
což do nich může vjíti: a polož peníze
jednohokaždého na vrch pytle.
staršího. až do nejmladšího, našel kofllk
2. Kotlík pak muj stříbrný. i penize. v pytli Benjaminovu.
13. Tedy oni roztrhše roucha svá. a
kteréž dal za obilí, vlož na vrch do pytle
nejmladšího. [ stalo se tak.
vloživše opět břemena na osly. navrátili
3. A když bylo ráno, propuštěni jsou se zase do města.
s 0st svými.
14. A první Judas s bratřími' všcl
4. A již byli z města v šli. a nedaleko k Josefovi (nebo byl 'eště z mista ne—
odšcl):
a všickni spo cm před ním na
odešli: tehdy Josef povolhv zprávce do
mu. řekl: \ stan, &hoň muže ty: a do zemi padli.
honč jich rei: Proč jste se odplatili zlým
15. Jimi. ou řekl: Proč jste tak uči
za dobré?
nili? Zdaliž nevíte, že není mně rovného
v
umění
hádání?
5. Koflik, který jste ukradli, ten: jest.
: kterého pije pán muj. a na němž oby
16. Jcmuž Judas řekl: Což odpovíme
čcj má hůdati:' velmi zlou věc jste pánu mému? neb co mluviti budeme.
učinili.
aneb čím spravedlivě budeme se moci
6. Učinil on jakož mu rozkázal. A ohraditi? Buh jest našel nepravost slu—
dostih jich pořádkem mluvil (jim slova žebníků tvých: hle. všickni jsme slu
t a).
žebnlci pána mého. i my. i ten. u něhož
7. Kteřížto odpověděli: Proč tak mluví jest nalezen kotlík.
pan náš, jakoby služebníci tvoji takovou
17. Odpověděl Josef: Odstup ode
nešlechetnost spáchali?
' mne. abych tak učinil: kdo ukradl ko—
8. Peníze, které “sme našli na vrchu flík. ten at jest služebníkem mym: vy
p tlů, zase jsme přinesli k tobě z země pak odejděte svobodně k otci svému.
c nanejské: i kterakžby to mohlo býti.
18. Přistoupiv pak Jůdas blíže. směle

34) Tímto způsobem chtěl Jou—fpodlé tehdejšího obyčeje Benjamina zvlište vyznamenati. A ne
bez přít-iny. Benjamin zajisté v mdiné Jakobově zaujal mezi bratllrni místo Josefovo; nyni
pak se mělo ukázati. zdali tito jsou naň nelaskavi a u'iviami. jako byli druhdy na Josefa.
Prom. jako! prvé otec dada Josefovi sukni proměnných barev nad ostatní bratry ho vyzna—
menal. podobně i Josef vyznamenal Benjamina dada mu pětkrát větši díl ne! ostatnim bratřím.
— ") To znamená ' Piamě. že se napili do sytosti. Žalm 64. 10. Jan 2. 10.
5) Toto nemá se tak bráti. jakoby Josef a hidanim měl co činiti. Josef mluvi tu podle
způsobu Egypťanů. u kterých hadími obecné bylo a kteří ho za hadade měli (Aug.) Čteme ,
0 mnohých starých národech. to měli nádoby. o nich! se domýšleli. žeby na jich dně, kdy!
byly naplněny. budoucí tqjemstvi uhodnouti se mohla.

") :. j. v čele bratří svých.
N) t. j. Bůh na- trace aa nepravou, které jsme se dopustili na bratru svém Joaefovi.
lell tell—i

|?

-___—.——_.

Prvniknihanqišž—ova. Genesis.

44. IQ. — 45. !.

' řekl: Prosim pane můj, nechat pro

27.l\'ačež on odpověděl :Vy vite. že dva
mluvl služebník tvůj slovo v uši tvé. a. (toliko) syny porodila mi mzmžellgamá.
nehněvej se na. služebnlka svého: nebo
28. Vyšel jeden. &pravili jste: Selma
ty jsi po Faraonovi
sežrala ho. a až dozavád se neukazuje.
29. Vezmete-li itohoto, &něco se mu
- 19. pán můj. Tázal jsi se rvé slu
žebnlků svých: Máte—liotce, ne bratra? na cestě přihodí. přivedetc šediny mě s
žalosti
do hrobu.
20. A my jsme odpověděli tobě pánu
30. Protož přijdu-li k služebniku tvé
mému: Máme otce starého. & pachole
maličké. jež v starosti jeho se narodilo; mu, otci našemu, & paeholete nebude
jehož vlastni bratr umi-el: &jej samého (poněvadž duše jeho spojena jest a duši
má mátei- jeho,“ otec pak z srdce mi tohoto').
31 . & uzři—li,že ho s námi neni. umře,
luje ho.
21. l řekl jsi služebniltům s "m: Při a uvedou služebníci tvoji šediny jeho 8
veďte ho ke mně, &položim oči své' na bolesti do hrobu.
něho.
32. Já vlastně necht jsem služebni—
22. Napověděli jsme pánu mému: kem tvým. kterýž jsem ho k své vlře
Nemůže pachole opustiti otce svého:
přijal,“
slíbil 'sem.
řka: Nepřivedu—li
neb opusti-li ho, on umře.
o zase,a vinen
udu hříchem
proti otci
23. [ řekl jsi služebnlltům svým: Ne svému každého času.
přijde-li bratr váš nejmladší s vámi. ne—
33. Protož zůstanu 'á. služebnlk tvůj.
uzřlte vlee tváři mě.“
misto pacholete v služ ě pána mého, a
24. Protož když jsme vstoupili k slu 'pachole at vstupuje s bratry svými.
34. Neboť nemohu se navrátiti k otci
žebniku tvému. otci našemu:
revo—
vali jsme jemu všecko, což mluvil pán svému bez pacholete, abych nebyl svěd
kem bídy, kteráž zachvátl otce mého.'
můj.
'
25. [ řekl otec náš: Navratte se zase
Kapitola 45.
&naku te nám něco obilí.
'

26. emuž jsme řekli: Nemůžemejlti;
leč půjde—lis námi bratr náš nejmladšl.

Josef ozn-'mil se bntiim.

půjdeme spolu: sic jinak bez něho ne
smlme viděti tváři muže toho.

]. Nemohl se déle zdržeti Josef pred
mnohými přistojicimi: protož rozkázal.

". Obduroul je. s pro otce

svého poslal. 25. Radost Jakubov-.

20) Rozumej: : mužete jeho. Dle hebr.: On sám zůstal po metr-ři uve. Miner Ráchel umřel:
již při porodu Benjamina.
21) t. j. o! pohledim.
23) t. nechoďte mi více na oči.
80) !. otec ho jako duši svou miluje: nemůže bez nebo býti.

82) t. j. se nn zaručil & nn etui přislíbil.
34) Chování se toto bratři Josefových zvláště pnl Jůdovo, když nalezen jest koňilt v pytli Ben
jnminove. dosti svědčí o úplném nnprnveni mysli jejich. V skutku kdyby posud nqjake' ne
brntrlke' sobectví bylo v srdci jejich. bylo! tuto dosti pi'ičin k vzbuzeni jeho a k oviklňnl
přibulnoeti & lásky k Beqiuninovi. Bylté v domě otcovnke'm ned ně vyznamenán, otec lpel
na. něm. podobne vyznamenán jest i od Josek: a hle. když se domnívali. že všecko přestáli,
uvrhl je mladík ten v nebezpečí. jehož konec se nedá ani predvidnti. žhnnobiv domnělou
krčdežl sebe. je a celý dům otcovlky'. Dojistn měli tu příčin dosti. aby jej zůstavili osudu
z.le'mu. sebe pak uchovali bee počin-ny. . to tím spíše, na je Josef pmpouitél. Než že
nechteji býti svobodnými. nn bratr n miláček otcův me býti v otroctví; že vědomí obecně
viny . lůzu k otci i k bntru je pudi. aby nečinili rozdílu mezi vinným & bezvinny'm. že
chteji býti viiekni služebníky Josefuvy'mi; žvlůite pú. že jedno toliko mají na zřeteli. neu
nnneovnti otec. — to! důkazem. že čteme platili tuhou zkoušku. žet pokání & upravení

jejich jen: opnvdíré.
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5. Nelekejte se. ani sobě ztěžu e to
abš v'šickni vyšli ven. a žádného ciziho ho, ze jste mne rodalido těchto ra in:
ne 2)rlo
při
jejich
llroločném
poznání.
2.1pozdvihl
osu svého s pláčem: nebo pro zachovani vaše poslal mne ůh

kterýž slyšeli Egyptští. i všecek dům
Faraonův.
3. A rekl bratřím svým: Jů ' sem Jo
sef: ještě-li živjest otec můj?? nemohli
odpověditi bratři, přílišným strachem
jsouce )řestrašeni.
4.
nimžto on laskavě řekl: Při
stupte ke mně. A když přistoupili blíže.

před vámi do Egylna?
6. Nebo dvě létě jsou. jakž počal hlad
l))'ti v zemi: a ještě pět let pozůstáva.
v nichžto se ani orati ani žlt'Lmocibude.
7.1 předeslal mne Bůh, abyste za—
chovani b)li na zemi, a pokrmy k živ

nosti míti mohli.
.
8. Ne z vaší rady sem poslán jsem.
řekl: Já' jsem Josef bratr váš. kterélnož ale z vůle Božk kterýž učinil mne jako
jste prodal do Egypta.
otcem Faraonovým. &pánem všeho do
5) Josef nepatří tak no bývalý zlý úmysl bnt H. jako více. jů

. tím wu palebných brou-í; nmhnluje
dopustil. aby jej k dobrému cíli přivodil.

Bůh činjejich k dobrému obrům.
vinit skutku jejich. kterého! Bůh nežádá ale toliko

Prvni kniha Mojzisove.. Genesis.
mu 'eho. s. knížetem po vši zemi egypt
ské *
9. Pospěšte. a vstupte k otci mému.
a. rcete 'emu: Totot vzkazuje syn tvůj
Josef: ůh učinil mne pánem vši země
také: sstu ke mně. ne rodléve'.
egyl'p).a budešpbydliti v zeiiii Gessgn?
&budeš při mně ty. i synové tvoji. i sy
nové synů tvých. ovce tvé. i skoty tve'.
i cožkoli máš.
11. A tam tebe krmiti budu (nebo

45.

9——27.

dám všecky dobré věci Egypta, abyste
jedli tuk země.
19. Přikaž také, aby vzali vozy z země

egyptské,
ditek
že
e : a rci:k vezeni
Vezměte
otcesvých,
svého.i amu
po
spěšte. abyste co nejdříve přišli.
20. Aniž (tam) čeho nechávejte z ná
bytku svého:' nebo všecka zboží egypt—
ská vaše budou.
21. [ učinili tak synové Israelovi. jakž
jim bylo přikázáno. A dal jim Josef
vozy. podlé rozkazu Faraonova: i po—

ještě
hlad tvůj,
byti amá).
abymáš.
neza krmy na cestu.
ynulpět
i ty.leti dům
cožkoli
22. Jednomukaždému také rozkázal
12. Hle oči vaše, a oči bratra mého
Benjamina vidí, že ústa má mluvi k přinesti dvoje roucho: Bcnjaminovi pak

vám?

dal tři sta stříbrných & pateré roucho
13. Povězte otci mému o všl slávě nejlepši:
mě, i o všem. což 'ste viděli v Egyptě:
23. tolikéž peněz i šatu poslal otci
pospěštež. a přiv te ho ke mně.
svému. přidav 1 oslu deset. kteřižby ve
14. A když objímaje bratra svého zli ze všeho zboži egyptského, a tolikéž
Benjamin.-\ padl na šíji (jeho), lakal: oslic, obilí a chleby na cestu nesoucich.
on také podobně plakal na šijí jeho.
24. Propustil tedy bratry své. a když
'
15. l políbil Josef všech bratři svých. šli. řekl: Nevaďte se na. cestě.
;: plakal nad každým; a potom smělost
25. Kteřiž vstoupivše z Egypta. přišli
vzali sobě mlnviti k němu.
do země chananejské k Jakobovi otci
16. [ slyšáno jest. a slavnou řeči hlá— svému.
sáno na dvoře královském: Přišli bratři
26. A zvěstovali jemu, řkouce: Josef
Josefovi: izradoval se Farao. i všecka syn tvůj živ jest: a on panuje ve všl ze—
čeleď jeho.
_
mi egyptské. To uslyšev Jakob, jako z
17. A řekl k Josefovi, aby řikázal těžkého sna procltiv. však nevěřil jim.
bratrům svým, řka: Naložice na ovada,
27. Oni zase vypravovali všecek
jděte do země chananejské.
řádek věci (které se dál ). A když nzřel
18. a vezměte odtud otce svého. iro vozy. ivšecko, což by poslal (Josef),
dinn svou. a přijďte ke mně: a já vám okřůl duch jeho,
'

8) Krásné di tuto sv. Jan Zlatoůstý v osobě Josefově: ..Onnno podrobenost zjednala mi panování.
onono prodiní na takovou slávu mne povýšilo. onono souzení bylo příčinou mé pocty, enano
zášť tuto slávu mně způsobila.“ A dokladů: „Toto netoliko slyitme. ale i toho následujme. a
tak těůme těch. kteří nás utiskovali. neph'čitajíce jim, čeho se proti nám dopustili. & všecko
:; velikou dobrotivostl snůšejiee, jako onen podivo hodný." (Horn. GL)
10) Geuen neb Guten byla_ krajina hraniční neju'ue na východu Egypta. ohrazena k východu
poušti arabskou. k západu východními rameny řeky Nil. ostatně nebyla daleko vzdálena od
rudého moře a Palestiny. Co do úrodnosti byla rovnez hojná v pastvinách. majic i úrodnou
půdu. Nilem svlaiovanou: ai potud čítá se mezi nejourodneiší. Byla tudiž zcela přiměl-ena
k přebývání Izraele. ježto jako od Egyptských odloučena jsouc i potřebné pastvy poskytovala
stůdňm jejich i k orbě & rolnictvi je vyzývala, čemuž se jim bylo toto piíučiti.
12) &. na již skrze tlumnče. nýbrž vlastními ústy. . m'un společným mateřským jazykem mluvím.
20) hebr. text: nešctl'te nábytku svého. t. j. neohledejte se má.

45. 28. — 46. 23.

__„__,__|
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28. a řekl: Dostit mi jest. když ještě min. &Abod. a Jachin. &Sohar. a Saul
Josef syn můj živ jest: půjdu. &.uzřím syn Í'hananejské.
ll. Synové Lévi: Gerson. &Kaatb. &
ho prvé, než "mm.“

Merari.
12. S ové Jůdovi: Her. 110mm. &

Knpltoln 46.

Sela a. Fyiinres,& Zítra.

Jakob strhovnl se do Egypt: s rodinou svou. 29. Josef
mu "the vyjel. : přivitnl ho.

1. I beru se Israel se vším. což měl.
přišel k studnici přísahy: a zabiv tam
obéti' Bohu otce svého lsákm
2. slyšel ho u vidění nočním, on ho
volá. &dí 'emu: Jukobe, Jakobe! Jemuž
odpověděli: Aj. tu jsem.

Zemřeli

ak Hor

a Onan v zemi chananejské. A ůresovi
narodili se synové: Hesron &Hamu).
13. Synové Issacharovi: Tbola.. &F ua.
a Job. a Somron.
] 4. Synové Zabulonovi: Saied. &Elon,
&Jabelel.

15. Tit ('sou) synové Lie. které po

rodila v MJOSO tamii syrské s Dínou
soch duší synů & deer
3. Řekl jemu Bůh: Já jsem nejsilněj dcerou svou.

ší, Bůh otce tvého: neboj se. ale sstup
do Egypta. nebo v lid veliký “činím te
be tam
4. Já sstoupím s tebou tam. a já od—
tud přivedli tebe zase navracujícího se:
Josef také vloží ruce své na. oči tvé.'
5. Vstal pak Jakob od studnice při—
sahy: i vzali ho synové s dětmi. a. 3 že—

nami svými na vozy. kteréž byl poslal
Fnrao k přivezeni starce.
6. i všeho. což měl v zemi chananej—
ské; i přišel do Egypta se vším pleme—
nem svým,

7. synové jeho. i vnukové. dcery i
všecek spolu rod.
8. Tato pak jsou jmena synů lsraelo

vých. kteřížvešli do Egpr

on 5 syny

svými. Prvorozený Ruben.
9. Synové Růbenovi: Henoch. a Fallu.

jeho bylo třiceti tři.
16. Synové Gad: Sefion, &Huggi. &
Suni. a Esebon. a lleri. &Arodi. &Areli.
17. Synové Aser: Janine. &Jesus. a
Jessui. &Beria. Sára také sestra 'ejich.
Synové Beriovi: Heber &Melchiei.
18. Tit 'sou) synové Zelfy. kterouž
Liban dal 'e dceři své, a ty porodila
Jakobovi. šestnácte duší.
19. Synové Ráchel manželky Jako
bOvy: Josef a. Benjamin.
20. A Josefovi narodili se synové v
zemi egyptské, kteréž mu porodila Ase
neth, dcera Putifars kněze heliopolské—
bo: Manasses &Efmim.

21. Synové Benjaminovi: Bela a Be—
cbor. &Asbel. a Gera. a Neuman, &Echi.
&Ros. a Moíim. s. Ofim, &Ared.

22. Tit (jsou) synové Ráchel, kteréž

&Hesron, a Chiu-mi.
porodila, Jakobovi: všech duši čtrnácté.
23. Synové Dan: Husím.
10. Synové Simeonovi: Jamuel. s Ja—

28) Jakoby tekl: Nestqjim tak o ty dary, ani na. slávu jeho se ptám: život jeho druží mi jest
nad jiné věci. Jen když ho usi-im. pnl milou-úd umru.

]) t. j. zabiv hovada k oběti. obětoval oběti; totiž diky číně Bohu za. prokázané sobě v zemi
channnejské dobrodiní i pamět-Je. aby spravoval cestu jeho do Egypta.

4) t. přívodu tě v potomcích tvých . jako veliký lid opět do této some. Josef pak bude stebou
až do smrti tvé, & pri smrti bude u tebe, zam oči tvé. — Ačkoliv Jakob ze všeho. co se
posud dilo. souditi mohl, že tuto jest put Boli. který! jej voli do Egyth přede vlak ne—
opou'stčl beze strachu & rozpaků zemi. která! posud byla. cilem putování. mlíbeni & nadjS
jeho: a co tím více. jeho věděl. že nevkročí více do ni. Jako w
druhdy kdyz . těžkým
srdcem do llesopotamie utíkal. útěchy potřeboval sji skutecne obdržel. podobně útěchy poskytl
mu Hospodin na. hranicích egyptských. kdežto Jakob s obětmi dikůčinčni : proeob k němu
se utekl.

94

Prvni kniha Mojžíšova.. Genesis.

24. Synové Neftali: Jasiel &Guni, &
Jeser. &Sallem.
25. Tit 'sou) synové Biely. kterouž
dal Lůban 'chel dceři své: a ty po
rodila Jakobovi: všech duší sedm.
26. Všech duší, kteréž vešly 3 Jako—
bem do Egypta.. co jich pošle z bedr je—

ho. krome žen synů jeho. (bylo) šede
sůte šest.“
27. Synové pak Josefovi. kteříž naro
dili se mu v zemi egyptské. duše dvě.
Všech duší domu J akobova..kteréž vešly

do28
Eggan..
oslalbylo
paksedmdesátef
Jiidn napřed k Jose

fovi, aby oznamil jemu. aby vyjel proti
němu do Gesseu.
29. A když tam přišel. zapřáh Josef
do svého vozu jel vstříc otci svému. na
též místo: a uzřev lm, padl na. šíji jeho.

46. 24. — 47. 6.

34. odpovite: Služebnlci tvoji pastýři
jsme od détinství svého. až do této
chvíle, i my. i otcové naši.' To pak
dite. abyste mohli bydliti v zemi Ges
sen: nebo v ošklivosti mají Egyptští
všecky pastýře ovcí."

Kapitola 17.
Josef uvedl otce svého [ Fnrnonovi. 15. Egyptští hin
dem přinuceni přišli & Josefovi. 2). l'oruóuui Jako—
ba o pohřbu win jeho.

1. Všerl tedy Josef oznámil Faraono—
vi. řka: Otec muj i bratři (moji), a ovce
mi svými. a skoty. a se vším, což maji.
přišli z země chanancjské: & hle zasta
vili se v zemi Gessen.

2. Poslednich' také bratří svých pět
mužu postavil před králem:
3. kterýchž on titul se: Čím se obí
& objímaje se s nim mlakal.
_ 30. [ řekl otec k .lOSefovi: Jižt 3 ve ráte? Odpovědčli: My služebníci tvoji
selím unu-u, že jsem uzřel tvář tvou. & pastýři ovci jsme, i my. i otcové naši.
živého tebe zůstavuji.
4. Ab chompobostinu byli v zemi
31. Ale ou mluvil k bratřim svým, i tvé. př'šli jsmez' nebo není byliny“
ke všemu domu otce svého: Vstouphn, stádum služebnikú tvých. proto že se
rozmáhá hlad v zemi chananejské: &pro—
&zvěstuji
Faraonovi,
a dim jemu:
Bratřiv sime. aby nám služebnikům svým kázal
moji. a dům
otce mého.
'teříž byli
býti v_zemi Gessen.
zemi chananejské. přišli ke mně:
32. a jsou muži pastýři ovec, a cho
5. Rekl tedy král k Josefovi: Otec
vaji stáda: hovada svá, a skoty. i všecko, tvůj & bratři tvoji řišli k tobě.
6. Země egy ts 'á před tebou 'est: v
což miti mohli. přivedli s sebou.
33. A kdyžby povolal vás (Fame), a nejlepším kuji až jim bydliti. adej jim
řekl: Jaký jest obchod váš?
zemi Gessen. Pakli znáš. žeby mezi ni
_ ___—-.

_.—_—7-__

26) bez Jakoba..
27) ! Jnkobem. Josefem : dvema syny jeho. Svatý Štepím v ukutcich apošt. 7. 14. klade 75 osob.
Toto mi. příčinu svou v tom. že! obsahuje počet vši rodiny Jakobovy, v nůmž Jakoba. nepočítaje
zavřel i čtyry !eny jeho i dva nyny Jůdovy. kteří! zemřeli. prve' ne! se do Egypta dostali.
34) Josef přikázal bratřím svým. aby se co pastýři králi představili: ponorná! takto chtel. by od
Egyptnkých oddeleni byli a tak se zabránilo všelikému smíření jich & l-Igyptskýmí : porušení
národního n náboženského života jejich. ješte Egyptští putušiho života nenáviděli &jim po
hrdali, mejiee jej :o uprostý n. podlý. — ") Ze Josef 0 u: usiloval. aby bratři jeho mohli
bydliti v Geosan, dále se tim, poněvadž země tu i podlé své polohy i dle své přirozenonti k

obydlí “Italských byl: nejpi'ihodnčjši; jak! svrchu povodím. (Viz k. 45. poz. v. H).)
2) t. j. nepatrných. jini vyklidnji ze zadních. nby je totiž král neučinil vqjiny.
4) Neládqji na králi co občané stále bydliti v Gessen. ale toliko žádají. by pobýti mohli v zemi

té; jenu tobě dobře uvědomí.že Emt nemů! býti stdou vluti a zemi budoucnu-tijejich.
úroveň i chtíce tím pojistiti tobě vyjití : Egypta. Napotomni utiikorímí a zdržování imelnkých
inoci v Egyptě bylo docela. nepravé . nenpravedlivé. — ") totiž pastvy.
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potrav za koně. a za ovce. a za voly, &
za osly: a živil je toho roku za dobytek
jejích.
18. Přišli také i druhého léta. a řekli
jemu: Nebudeme tajíti řed pánem
8. a tázím jsa od něho: Kolik jest let svým. že nemajíce peněz, již také i do
života tvého?
bytka nemáme: aniž jest tebe tajne. že
9. odpověděl: Dnuv putování mého kromě těla a země ničehož nemáme.
jest sto třiceti let krátkých a zlých. a
19. Proč ted "the zemříti, an ty
nedošli dnův otců mých. v nichž jsou na to hledíš'?
clěji i my. i země naše
putovali.'
tvoji budeme: kup nás v službu králov
10. A požehnav krále,“ vyšel ven.
skou. a dej nám semena, aby země ne—
11. Josef pak otci a bratřím svým dal spustla. kdyžby nebylo. kdoby ji zdě
mi byli muži rozšaťní. ustanov je oui-e
dníky nad dobytkem mým.
7. Potom uvedl Josef otce svého pi-ed
krále. a postavil ho před ním: kterýž
dobrořečiv mu,

vláda.“rstvl' v Egyptě. v nejlepším kraji

země. Ramessesf'
Farao.

jakož byl rozkázal

12. A živil je. i všecken dům otce
svého. dávaje pokrm jednomukaždému.
13. Nebo v celém okršlku chleba ne

laval.
20. Tedy koupil Josef všeeku zemi
egyptskou. nebo každý prodával statek
svůj“ pro velikost hladu. ! podmanil ji

Faraonovi,"

21. i všecky lidi její, od posledních

bylo, a hlad soužil zemi. zvláště egypt— mezi egyptských. až do posledních kon—
skou a chanane'skou.
čin jeho.“
14. Z kte 'c žto zemí všecky peníze
22. kromě země. kteráž od krále byla
sebral za obi-ří, kteréž prodával, &složil

dána kněžím. nebo těm uložené potravy
je do pokladnice královské.
15. Když se pak nedostalo peněz ku ze stodol obecných se davaly. a proto
nebyli přinuceni prodati statky své.“ !
ujícím. přišel veškeren lid egyptský k
23. Řekl tedy Josef' k lidu: H]e jakž
goeefovi řka: Dej nám chleba. Proč
máme mříti před tebou, pro nedostatek vidite. i vámi. i zemi vaší Farao vládne:
vezměte semena. a nsívejte pole.
peněz?
24. abyste obilí míti mohli. A dáte
16. Jimž on odpověděl: Přižente do
bytky své, a dám vám za ne pokmiy. pátý díl králi: čtyř ostatních vám ne—
když peněz nemáte.
chávám k semenu &.pokrmu čeledi &
17. Kteréžto když přihnali, dal jim (létem vašim.

9) Jakoby řekl: Věk míli u přirovnání k onomu otcův mých jest krátký & bídný.
10) Jakob požehnal králi. totiž pozdravuje ho o požehnání mu přeje. netoliko jakožto kmet vážný.
olebrž také že "edem si byl vznešeného povolení svého. býti totiž požehnáním národů.

ll)

\'lůdořstvím ve rozumí vlastní statek & mohovitost; vykázal! jim zvláštní zemi. " nížby se
jako ve vlastní osadili a jí dle libosti užívali. — ") Ronem bylo hlavní město v krajineté.
Rozumej tedy: zeme. kteráž ph' měštč Ramesse: leželo.

19) t. j. před očima tvýmo.

20) totiž polč Své. — ") t. j. učinil veškerou zemi totiž polnost mtúetkem Fomnovým. kdežto
prve' krů! toliko co kníže vrchní vládu držel nad ní.
'.'.l) Padlé hebr. dostala se země Faraonovi; a Jozef převedl lid do měst od jednoho pomezí Egypt
ského až do druhého. Tím pak dovodil Josef. že Fai-ao mejetnikem jest vši půdy egyptské.
22) Znaroenej toto:

že, jestliže kněží modlůiitl slušné opatření měli. tím více kněží křesťanští

toho mluhují.
23) rozuměj: posledniho roku toho hladu.
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25. Kteříž odpověděli: Život náš v
ruce tvé jest: at toliko vzhlédá na mís
pán náš. &rádi budeme sloužiti králi.
26. Od toho času až do dnešního dne
ve vší zemi egyptské králům se pátý díl
platí, a ustanoveno jest to jako za prá

47. 25. —-48. 6.

Kupllolss 48.
Jakob rnsstonnv ss. syny Josefvvy :. své přijel. N.
Obama požehnání dal. 21. Odhal Josefovi dil pole

v chmejské zemi.

1. Když tyto věci tak se staly. pově
vo. kromě země kněžské. kteráž svobo— díno jest Josefovi. že se roznemohl
dná zůstala od toho závazku.
otec jeho: kterýž pojav dva syny, Ma
27. Bydlil tedy Israel v Egyptě. to nnssesa a. Eli-alma. vydal se na cestu.
jest v zemi Gessen, a vládl jí:“ i rozpla
2. [ povědíno jest starci: llle syn
dil se a. rozmohl se příliš.
tvuj Josef přichází k tobě.. Kterýž po—
28. A byl živ v ní sedmnácte let: a silniv se“ posadil se na lužku.
bylo všech dnů života jeho sto čtyřiceti
3. A když vše] k němu Josef, řekl
mu: Bůh všemohoucí ukázal se mi v
sedm let.
29. A když viděl, že se přibližuje den Luža. kteráž jest v zemi chammejské: a
smrti jeho. povolal syna svého Joseřa.. & požehnal mi.
řekl k němu: Jestliže jsem nalezl milost
4. a řekl: Ját tebe rozplodím, &roz—
před obličejem tvým. vlož ruku svou množím. a učiním tebe v zástupy lidí: a
d bedro mé.' &učin se mnou milosr— dám tobě zemi tuto, i semeni tvému po
'
enství a pravdu. aby mne uepochová— tobe. k vládnutí věčnému!
val v Egyptě:
5. Dva tedy Synové tvoji. kteříž jsou
30. ale at odpočívám s otci svými. & se tobě zrodili v zemi egyptské, dříve
vyneseš mne ze země této, a pochováš než jsem k tobě sem )řišel, moji budou.
v hrobě předků mých! Jemuž odpově— Efmim a Manasses. jako Růben & Si
děl Josef: Učinímt “iuco jsi rozkázal.
meon počteni budou mi.“
31. A on řekl: edy přisáhni mi. A
6. Ostatní pak, kteréž po nich zplo
když on přisáhl. poklonil se Israel Bohu. díš, tvo'i budou. &jmenem bratři svých
obrzitiv se k hlavám lůžka.
jmenovaní budou v vládařstvích svýcb.'

25) t. j. necht toliko nalezneme milost v očích Pána svého a za veliké dobrodiní to míti budeme.
když nás přijme u. dělníky roli svých.
27) L j. osadil se v ni.

29) t. j. přisáhni mne.

Viz svrchu k. 24. v. 2.

30) t. j. v jeskyni dvojité u Hebronu. Žádá pak toho Jakob netoliko pro sebe, že chtěl odpočinti
v zemi, kde milované choť jeho & předkové jeho Abraham & lsůk odpočívali. slo také pro
potomky, eby myslí svou v Egyptě neustsnuli. ale pametlivi jsouce zulibení Božího. obrácení
byli k zemi tě. kteráž za dědictví mela. se jim dostati. Tak. hle. měl i hrob otcův býti po
tomkům jako ronda & jistý budoucího dedictvi záv-duck.

2) t. j. |:va

se.

4) Vlastní potomci Jakobovi drželi uslibenou zemi Chemlon s: do času Krista; potomci Jnkobovi
v smyslu dochovním — křesťané — drží ji věčné potud. pokud jest vyobrazením církve :
vlasti nebeské.

5) t. j. mqjí míti právo k dedictvi mému ne jako vnuei moji. alébrž jako moji vlatni synové.
-— Tímto Jakob dva. vnuky své lithium, s. Monusess u své syny přijal. Neb Josef učiněn

ju od Po:-none tuzemcem egyptským vystoupil ze :"anti

spojení s rodinouJakobovou.aby

tedy spojení toto opět obnoveno bylo n i Josefovo potomstvu dostalo se podílu v mllbeních
Hospodinových. přijal Jakob dva tyto syny Josefovy u, své.
6) Nebude po nich žádné pokolení nazýváno. ale připojí se k l-lfrnimovi aneb Mmmosovi. a při
tech. kdy! děleno bude zeme chansnejská. díly vonnou.

48. 7—22.
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7. Nebo když jsem přicházel z Meso Bůh. kterýž krmí mne od mladosti má
potamie. umřela mi Ráchel v zemi cha až do dnešního dne:
nanejské na cestě času jarního. když
16. anděl/' kterýž vytrhl mne ze vše:
jsem veházel do Efraty. a )ochovaljsem ho zlého, požehnejž ditek těchto: a at
ji u cesty k Efratě. kteraž jiným jme se jmenuje nad nimi jmeno mé. jmena
nem slove Bethlehem.'

také otců mých Abrahama a lsáksf' a

8. Uzřev pak s_vnyjeho. řekl k němu:

Kdo jsou tito?
9. Odpověděl Josef: Synové moji jsou.
kteréž mi dal Bůh zde. Rekl: Přiveďje
ke mně. at požehnání jim.
10. Nebo oči Israelovy byly pošly pro
přílišnou starost. a nemohl jasně viděti.
A když k němu přivedeni b_vli, políbiv.
&objav je,

11. řekl k s_vuu svému: Nejsem zba
ven spatření tvého: nad to ukázal mi
Bůh i simě tvé.

. 12. A když je vzal Josef z luna otco
va, poklonu učinil sklouiv se k zemi.
13. A postavil Efrninm nn pravici své.
to jest. na levici lsraelově: Manassesa
pak na levici své. totiž na pravici otcově,
a připojil obadva k němu.
14. Kterýžto vztůh ruku pravou, vlo
žil ji na hlavu Eťmima mladšího bratra:
levou pak na hlavu Mauussesa, kterýž
starší věkem byl. pi'eloživ ruce/'

at rostou v množství na zemi.

17. Vida pak Josef. že vložil otec jeho
pravou ruku na hlavu Efraimovu. těžce
to přijal :“ a chopiv ruku otcovu. chtěl ji
vyzdvihnouti s hlavy Efraimovy. & pře
nosti na hlavu Manassesovu.
15. A řekl k otci: Ne tak přísluší.
otče: nebo tento jest prvorozený. vlož
pravici svou na hlavu jeho.
19. Kterýž ode řev, řekl: Vím, synu
můj, vím: i tento ude sice v lid mnohý,
a rozmnoži se: ale bratr jeho mladší
větší bude nad něho: a silně jeho vzro
ste v národy.“
20. [ požehnal jim v čas ten. řka: V
tobě požehnán bude lsrael. a bude řiká—
no ': Učiuiž tobě Bůh. jako Efraimovi.
&jako Manassesovi. [ představil Efrai
ma Mnnassesovi.

21. A řekl k Josefovi synu svému:
Hle já umírám, &budet Bůh s vámi , &
přivede vás zase do země otců vašich.

15. [ požehnal Jakob synům Josefo—
22. Dávám tobě díl jeden nad bratry
vým. & řekl: Buh, pl'ecl 'ehožto tváři tvé. ktcréhož jsem dosáhl : ruky Amorr—
chodili otcové moji Abra nm & lsák. hejského mečem &lučištěm svýmf

7) Tímto příčinu udává prijeti jich na syny; poněvadž prý Ráchel žáhy zemřela. a žádných synův
mu více nepozůstavila.
14) V pisme sv. jdou často bratří mladší před staršími. To! bylo dle lv. Otců předobmcni před
nosti. které! později pohnne' před židy oučnstni byli.

16) t. j. Bůh. který se mi viditelne ukázal. -— ") t. j. nt slevou od jmeno mého a otcův mých
synové lsraelovi & Abrahamovi.

17) t. j. nerad tomu byl.
19) A v skutku bylo nepotom pokolení Efraimovo jedno : nejčetnějších & nejmocnqjčích, nnobrž
i první v říši lsrael'ské, desíti totiž pokolení; odtud.! i proroci říši tuto Ethno nazývají.

20) t.“j. kdo v Israeli nekomu žehnnti bude, řekne: Učinil tobě Bůh. jako En'aimovi.

22) Timto dává Jakob Josefovi co zvláštní dědictví popluži u Sichem. které! byl za penize qjednal
& kteréžto. jak! se domýšlejí vyhledat-' pisma svatého. když po zhití Sichenukých byl odtamtud
odtahl, Hemorhejští nepráve v držení vzali. tak že ho opět mečem a Iuůštěm vybojonti si musil.
Dinli čech.
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7. Zlořečeuá prchlivost jejich. nebo
ueustupná: i hněv 'e'ich, nebo tvrdý'
jest: rozdělím je v & obu, &rozptýlím

:..-*::
musm“w:, ned-atm mmm-::; je v Israeli“
pohřbu.

8. Jůdo, tebe chváliti budou bratři
]. Povolal pak Jakob synů svých. a tvojí: ruka tvá. bude na šíjích nepřátel
řekl jim: Shromaždte se. at zvěstuji. co tvých. klaněti se budou tobě synové otce
.
se s vámi diti bude v posledních dnech.“ tvého.'
2. Shromažďte se. a.slyšte & nové Ja
kobovi. slyšte Israele otce svě-š

3. Růben prvorozený můj. ty síla.má!
a počátek bolesti mé: první v dařícb.

vyšší v panování."
4. Rozlit jsi 'ako voda..' nerostiž: neb
jsi vstoupil na ože otce svého &poškvr—

nil jsi postele jeho.
5. Simeon & Lčvi brntří:' nádoby ne
pravosti bojující. Viz34, 25.

9. Lvíče Juda: na loupež. synu můj.
vstoupil jsi: odpočívaje lehl jsi jako lov.
a jako lvice, kdož zbudí ho?“
10. Nebude odjata berla od Jůdy, a
kníže z bedr jeho! dokavndž nepřijde,
který má poslán býti. a on bude očeká

vání národů."

.

11. Uvnzuje k viníci oslátko své, a ke
kmenu vinnému. ó synu můj, oslici svou.
Práti bude v víně roucho své, a v krvi

hromové plášt svůj.“
6. Do rady je'ích nepřicháze' duše
12. Krásnější jsou oči 'cho mul víno.
má. a v shromáž ění jejich nebud sláva
má: nebo v prchlivosti své mbili muže. &zubové jeho nad mléko ělejší.'
&.svévolně podkopali zed'.'_
13. anulon na břehu mořském by

1) rozuměj: starsiho zákona.. Jakob totiz mnie před sebou dvanáctero synů svých. jakožto hlav
budoucích dvanácti pokolení. je:! zemí zaslíbenou jednou obývati mojí. připomíná si v duchu,
co zvláštního do povahy jejich za. minulých let na každém byl shledal. oo milého neb nemi
lého se mu od nich dělo, a vidí duchem prorockým. jak zvláštní tento niz jejich i v potomcích
jejich se dále dědí &rozvinuje, .. podlé toho vykazuje katdérnu pokolení podil jeho v zemi uslíbené.
kterážtooo do rodičné povahy své mu rovné! tok na mysli tane. jako rozdílná povaha. synův
jeho; zároveň i předpovídá každému zvláštní osudy. je! pokolení jeho v zemi té potkati mají.
3) t.. j. jehoi jsem v kvetoucím věku zplodil. — "') Práva prvorozenství měla. tvá býti.
4) t.. j. tvá přednost a důstojnost sběhln jako voda. připravil jsi se o všecko privo prvorozenství.
5) Průvě bratří. jak podlé rodu. tak i v ukrutností.
6) t.. j. zkazili město Sichem o ldi jeho vyvrátili.
7) t. j. neukrooený jest — ") Nebudou míti dědictví něho v umi spolu: ale budou rozsázeni
a rozptýleni mezi lidem isroelským; spravedlivý to trest za jejich nepravé spojení.
8) jakoby řekl: Jůdo. oo jmeno tve' vyznamenrívá. totiz ..chvůlať' ..velebeuí" stonet se tobe: tyc
bude! skutečně zvelebeny'. Tyt svítězíš nad nepřátely svými a před brltl'ími přednost :
vládu míti budeš, o : tvého pokolení králové, jímž oo lidé kloní. pojdou.
9) Jako Ivído : loupeůe uůst be'ře. tak ty slovnými vítězstvími svými velikým budeš.
10) t. j. ponoviní tvé nepřestane. — ") t. j. dokavnd nepřijde Messiůš. Toto jest již třetí w
slibení Meniůie. v kterómtto netoliko. : kterého národu pojíti měl. oznameno. ale i kdy o
s kterého pokolení měl se nsmditi. Tok hle čím blíže byl příchod Krista Pána na svět. tím
patrnější zaslíbení & předpovídkní o něm činena Co tu předpověděno. naplnilo se skutečně
a času Krista; nebot právě před nnrozenim jeho ztratili tidé berlu vlády. en cisoiemee.
Herodes idumeJnký, na trůn dosedl.
ll) Vypsání hojnosti víno v dědičném vládořství Jůdové.
12) t. j. pokolení Jůdovo bude míti hojnost víno a mléka..

* _—
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dliti bude. a na přístavu lodí, dosahuje & krásného vzezření: dcery běhaly po
až k Sidonu.
zdi.",
_
23. Ale rozhněvali ho. a vadili se s ním.
14. Issachar osel silný ležící mezi po—
mezlm.'
&záviděli mů střelci.'
_.15 Viděl od měinutl. že jest dobré: a
24. Zpolehlo na silném lueiště jeho,
zemi. že jest v)"
'bomň: n podložil rameno a rozvázůny jsou \azby ramen, i rukou
své k nošení. n učiněn jest daněmi slou— jeho. skrze ruce mocného Jakobovaz'
žíc .“
odtud pastýř vyšel. kámen Israelůn"
16. Dan souditi bude lid svůj. jako i
25.131'111otce tvého bude spomocník

jiné pokolení v lsraeli.'
17. Budiž Danjnko had na cestě. jako

tvůj. &všemohoucí požehnát tobě pože
hnáním nebeským s hury: požehnáním

had rohatý na stezce. Štipaje kopyta ko— propasti ležící dole: požehnáními prsů
&ih otu.
ně. aby spadl jezdec jeho zpět!
2G. Požehnání otce tvého silnč'šl bu
18. Spasenl tvého budu očekávati,

Hospodine.'

dou nnd požehnání otců jeho: dokudž

žádost pnhrbků věčných': buď
19. Gad . \ )praven) bojovati bude neprijde
tež nad hlavou Josefovou. & na vrchu
před ním: a on se v) praví z zadu.“
20. Aset. tučný (bude) chléb jeho,n Nazarejského mezi bratřimi jeho."
on dámti bude rozkoše krůlům.'
27. Benjamin \'lk drav'. ráno jisti
21. Neftali. jako jelen
)uštčný, vy— bude loupež, &večer děliti ude kořisti.'
dávaje v)'mluvnosti krasnvgl
28. Všech těchto pokolení israelských
22. S)n rostoucí Josef? syn rostoucí. dvanáctc: to mluvil jiui otec jejich. a

14) t. j. na pomezí jiných pokolení.
15) t j. lssacharmu pokolení nebude se sic nedostával síly. avšak pokoj miloval. tezke price ko
nnti. ijiným poddnn bude.
16) t.. j. : neho vyjde soudce . osvoboditel lidu. rozuměj Samson.
17) Dnnovo pokolení. jsouc malé, ne tak moci. jako lstí nad nepřítelý svými srítčzi.
18) Tím pronáší Jakob touhu svou po Spasiteli. neb Messiáši.jeho! předobmovnl Samson. kterýž
Israeli spasení neb osvobození netpůsohil ale toliko „jej osvobozovati podal."
19) t. j. Gad p'red Dan & ostatními pokoleními mimo Růben n Limes.
kteří: s ním táhli. bo
jovati bude: a na pomezl země rozložen n nájezdům nepřátelským podroben jso. bude přede
vzdorovnti jim.
20) t. Aserův quj bude na ýýborné pokrmy ourodný; co on obyčejně jisti bude. to od něho krilovč

na svůj stůl kopnutí budou.
21) Podlé lepšího výkladu původního textu smysl jest. že Neitslinoro pokolení vznešené a jiným
strašlivé bude. co! se na Bnrsku vyplnilo. (Scudo. 4.)
22) Josef znamená tolik co přírůstek. Chce! Jakob říci: Josefovo pokolení bude skutkem tím. co!
jmeno jeho již vyznamenání. — ") Josefovo pokolení se velmi rozplodí, rovně tak. jako kdyby
Josef syn matky velmi plodné byl. tak le se ženy té plodnosti podiví.
23) t. j. nepřátelé. Tím se rozumí nenšvidění ho od bratři. a. pomlouri'mi v Putiínrově domě.
24) t. j. Hospodina; který ho zvláš! chránil & opntrovnl. — " Lépe: Skrze pastýře. hlídače
kmene Isnolovn, t. skrze Boha. jenž Jnkobovi. ns kameni leliclmu, svou ochranu slíbil. Výš

29, ll. atd.

28) t. j. a přijde největší poh-hnáni. Metalu. jeho! čeká všecko stvoření. Řím. B. 22. —"')t.j.
nn toho. jen! jest posvěcen Bohu mezi brotl'imi.
27) t. j. pokolení Belu'nminovo bude bojowé. Kral Soul pocházející z tohoto pokolení mnohé
valky svedl a mnoho kořistí učinil.
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požehnal jcdnomukaždému, požehnánlm
vlastnim.
29. A přikázaljim. řka: Já se ublrám
klidu svému': pochovcjtc mne s otci
mými v jeskyni dvojité. kteráž jest na
poli Efrona hethe'ského,
30. proti Mam re v zemi chananej
ské, kterouž koupil Abraham spolu :
polem od Efram. hethejského. ]: dědič—
nému hřbu.
31. am pochovali ho. i Sáru man
želku jeho: tam pochován. jest Isák !;
Rebekou. manželkou svou: tam i Lia.
pohřbena leží.

29) t. j. ji

umřu-6m.

32. A když dokonal

řikázani. který

miž syny učil, složil nony své na. lůžko,
&.umřel: i přiložen jest. k lidu svému.

Kapitola 80.
Jnlob pohřben. 15. Josef bratři svých těšil. 25. ! umřel.

]. T0 “zí-cvJosef. padl na tvář otco
vu. pláče, &libuje ho.

2. I přikázal služebnikům svým léka
řům. aby vonnými mástmi pomazali otce.
3. Kteřlžto když mzkázani vyplňovali.
pominulo čtyřiceti dni: nebo ten obyčej

50. 4— 23.

První kniha Mojžíšova.. Genesis.

b 1 při mazání těl mrtvých. Iplakali ho
Eívyptští za sedmdesáte dní.
4. A kd ž se vyplnil čas láče. mluvil
Josef k čeledi Faraonově: estliže jsem
nalezl milost před obličejem vaším,
mluvte v uši Faraonovy:
5. Otec muj přísahou mne zavázal.
řka:Hle já umírům: v hrobě mém. kterýž
jsem sobě vykopal v zemi chnnanejskó.
poehováš mne. Protož tedy vstoupím,
a pochováni otce svého. & navrátím se

zase.
6. ! řekl mu Farao: Vstup. a pocho—
vej otce. svého, jakž tě přísahou zavázal.

7. Kterýžto když vstupoval, šli s nim
všiekni stm'ší domu Famonova. i všiekni

starši
zemětake
egygtské:
8. dum
osefuv s bmtřími jeho.
kromě dítek, a stád. a skotu. kterýehž
nechali v zemi Gessen.
9. Měl také v komonstvu vozy &jezd—

ce: :! bvl jich zástup nemalý.
10. přišli k městišti Atacl. kteréž
leží za Jordanem: kdežto slavně kona
jíce službu mrtvých s vdikým a nára
muj m kvilením, vyplnili sedm dní!

bratřími svými, a. se vším komonstvom,
pochovav otce.
15. Kterýžto když umřel. bojíce se
bratří jeho, rozmlouvali mezi sebou:
Aby snad nepamatoval na křivdu. kte
rouž trpěl. a neod latil mim všeho zlého.
kteréž jsme učinili;
16. protož vzkázalijemu. řkouce: Otec
tvůj přikázal nám. dříve než umřel,
17. abychom tobě jeho slovy toto
řekli: Prosím. aby zapomenul na nepru
vost bratři svých. a na prohřešení i na
zlost, kterouž způchali nad tebou: my
také prosíme. aby služebníkům Boha
otce tvého odpustil nepravost tuto. To
uslyšev J osef. zplakul.
_
18. I.přišli k němu bratří jeho: a sklo
nivše. se k zemi. poklonu mu učinili
řkouce: Služebníci tvoji jsme.
19. Jimž on odpověděl: Nebojte se.
Zdaliž můžeme vůli Boží odpimti?
20. Vy jste myslili o mně zlé: ale
Buh obrátil to v dobré. aby ovýšil
mne, jakož nyni vidite. a zachoval)mno

hé lidi.'

21. Nebojtež se: já budu krmiti vás.
11. ('ož nzřevšc ob 'vutelé země cha—
&.ditk vaše. [ potěšil jich. a lahodné i
nnuejskě, řekli: Veli é to jest kvílení k upo ojeni jich mluvil.
Egyptsk "ch. Aproto nazváno jest jmeno
22. I bydlil v Egyptě se vším domem
místa toho: Kvilení Egypta.
otce svého: a byl živ sto deset let. A
l2. Učinili tedy synové Jakobovi. ja videl 5 y Efraimo až do třetího ko
kož jim byl rozkázal:
lena. ĚŠnové takévšíachim, syna Ma
13. a. donesše ho do země cliananej nassesova. zrodili se na kolenaJosefova.'
ské. ochovali ho v jeskyni dvojité, kte—
23. Kteróžto věci když se staly. mlu
rouž Ěyl koupil Abraham s polem. k dě vil bratřím svým: Po smrti mé Bůh na
dičnému ohřbu, od Efrona llethejskóho vštíví vás. a. způsobí. abyste vstoupili z
naproti % ambre. Sk.ap. 7.16.
země této do země. kterouž přisáhl Abra—
14. ! navrátil se Josef do Egypta 3 hamovi, laikovi &Jukobow.
10) Odtud se navrátili Egyptští domů. zůstaviv-še pohřbení samé rodině Jakobovó.

20) Jakoby řekl: Bůh. který! řídí a pořádá všecko. uložil mne poelati do Egypta a. tuto mne
učiniti vládní-em ]: mému. jako! i k vašemu & obecnému prospěchu mnohých. je! chtěl na
živé zachovati; & protož dopustil nr.-pravost vaši. kterouž jste mne prodali. nnobrl i užil jí
co prostředku k povýšeni mému. Neni! to tedy v mé moci mčniti uloženi Boli. abych vim.
kterých! Bůh chtěl ochrániti. měl škodití.

22) !. od Josefa a jeho vlastní tím vyhlášeni jsou. to je Josef podlé tehdejšího obyčeje na svůj
klín vzal. Vi: výše 48. 5. 12—15.

.,
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První! kniha Mojžíšova.

„..—____*—
Genenln.

50. 24. 25.

2.4.A když je přísahou zavázal..a.řekl:
25. umřel. vyplniv sto deset let života
Bůh navštíví vás: vyneste kosti mě s svého.“ A pomazán jsa vonnými mast
sebou odtud:
mi. vloženjest do truhly v Egyptě.

25) S Josefem skonávi se řada patriarchů & tím také první doba úmluvy. Svatí otcové poklidqii
jej průvb u předobrucnl Botnkého Vykupitele, jicbtto obou osudové v mnohém trefně se
shodují. Josef udiató byl milovaný syn owe svého; Vykupitel jest. milý Syn otce nebeského.
Josef a! laskav ns. bratří byl od nich nenividěn. pronásledován i prodán; podobne Ježíš. nc
dobře činil všem. byl pronásledován. od Jidáše zrazen s. posléze lůl'íhvůn.
Josef povýšen jest
:. vězení na vysoký stupeň slávy a důstojnosti; Jetiš vštav slavně : mrtvýd: povýšen jest na
nebesa.. kdezto sedí na pravici Bolí. Josef stal se rysvoboditelem bratří i Egpta od smrti
hladu. Ježiš pak učněn jest Vykupitelem veškerého světa od smrti věčné. —

.

Druhá. kniha lilojliiova.. Exodus.

-1, 1—9.
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Druhá kniha Mojžíšova.
EXODUB.
Druhů kniha. Mojžíšova.slove řěcky Exodus t. j. vyjití; poněvadl zázračné vyjití lidu brodského
& Emu
co hlavní událost v sobě uvítá. Vypisuje se v ní těžká sluiebnoat Israel.-kých v Epy'ptě.
zázračné jich odtud vysvobození slu-ze Mojžíše & podivné opatrování & vedení jich na poušti. pak
i oznámení desatera Božích příltňzaní &.ustaveni rádův občanských a bohoslužebných až ivzdčlini
stánku Božího se všemi věcmi k němu príslušicimi. Obsahuje tedy v sobě události abéhlé časem
145 let. totiž od smrti Josefovy až do vyzdvižení stánku Boiího. druhého léta po vyjití : Egypta;
tudiz od r. 2369 až do r. 2514 po stvoření světa.

Kapitola !.

5. Bylo tedy všech duši těch. kteříž
ošli z bedra Jakobova. sedmdesáte:
gosef pak byl v Egyptě.
6. A když on umřel. i všickni bratří
jeho, i všecken ten rod.'
7. rostli synové ismelští. a jako plod
ato jsou jmenasynů iam

Bomnoieni synů hratelných.

barvu

10. I trápení jich v

_./
clský ch, kteříž vešli do

z země vycházejld množili se: & zmoc

2. Ruben . Simeon.
Lévi. Júdas.

8. Mezitím povstal král nový v Egyp
tě. kterýž neznal Josefa.
9. [ řekl k lidu svému: Hic lid synů
israelských jest mnohý & silnější nad
nas.

se náramně naplnili zemi.“ SI:.ap.
' Eg) pta s Jakobem: ha nivše
7.17.

3. Isachar, anulon.
a. Benjamin,
4. Dan. a Neňnli, Gall. & Aser.

6) t. j. to první koleno. neb všichni. co! jich koli bylo za Josek.
7) Rozmnoiení toto synův Jakobovy'ch tali valné pl-ičítui se musí zvláštnímu požehnání Božímu, : čeho!
patrně viděti jest.-jak Bůh zalíbení patriarchům učnčnů splnil. Nebylo však lidu vyvolenc'mu
v Egyptě na vždy zůltati. Egypt měl synům unelnkým býti toliko školou. v kteréžto by
zrostli ' nirod & přináli se orbě : průmyxlu. aby pak jednou v zemi mlíbené u prostřed
jiných nirodů byli núrodem samostatným. národem Božím. '. nebo! by pošel Vykupitel. Na
ten cíl. a aby v Egyptě nezdomicněli ale po vysvobození toužili. dopustil Bůh na ně také
' ní.
Grape

8) Domýilejí se vykluhči pilma svatého. šet noví vlád. neb dywtie nastoupila na trůn
Egyptský. Tito pak jsouc cizí neb předešlé nepiiznivů, oviemt o dobrodiních odJoueů Egypt
úým prokázaných bud' nevěděla aneb věděti nechtěla.
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10. Pojďte. moudře potlačmcjej.' aby
snad se neroznwlnl: & kdyb- povstala
proti nám válka. aby se nepřipojil !: ne—
přátelům našim. ncvybojoval nas a ne
vyšel ze země.
11. Tedy ustanovil nad nimi oui-cd
niky robot. aby je trá Jili břcmcnv: ivy

stavěli města. stanů'

uaonovi. Fitham

&Ramesscs.
12. Ale čim více je utiskali. tím více
se rozmnožovali. &rostli.

13. [ vzali jsou v nenávist syny israel
ské Egyptští. &trápili jc posmívajíce se
lm:
14. a tak k hořkosti přivodili život je—

jich robotami tčžk 'mi v hlíně &cihlách.
| vši služebnosti. jěto po rqbotách zcmě
utiskáuj b 'li.

15. Rail pak král egyptský babám
lncbre'sk 'm. z nichž jedna sloula 54:me
& dm á

ua.

16. přikazuje jim: Když budi-tc ba

10) t. j. nalezneme nqjůý obmysl ku potlačení jich, aby se tak nerozmohli.
u) t. j. skladů! ci obilnic.

Druhá. kniha. quiilova..

bití ženám
hebrejským.
po—
itc ho:časpakli
rodu:
bude-lit
pacholik. 'o
zagňjde
děvče, zachovejte (je).
17. Bály se pak báby t Boha. a ne
učinily podlé mzkázani krá e egyptského.
ale zachovávaly pacholiky.'
18. Kterýchžto povolav ]: sobě král.
řekl: [ což jste učinily. že jste pacholiky
(živě) zachovaly?
19. Kteréž odpověděly: Nejsou ženy

"lb

Exodus.

hebrejské. jako egyptské: nebo ony samy
uměj! babiti. a dříve. než my k nim při

jdeme. rodi.
20. Z té příčiny učinil dobře Bůh těm
bohům :* i rostl hd. a zsilil se náramně.
21. A že se bály báby Boha, vzdělal
jim dom .“
22. Rozkáml tedy Farao všemu lidu
svému řka.: Cokoli se zrodí mužského
pohlavi. do řeky uvrzte: cokoli ženského,
zachovcjte.

17) t. j. živých jich nechivaly.
zo) Nikoliv na. a. míloudenltvi . dohmrdednost jejich odměnilBůh, Holý! Mého

dobrého

oknům bez odměny nenechůvů. (Sv. Aug.)

21) a j. a.: jim hojnou rodinu . požehnal mem-n jejich. vu 5MojL 25. 9.—1 mu. 2, ss.

_____._____J
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Moni! wm:

li deblovém"thxm_

urazu. mute

magoři-ulovit: .atQSynovóhru:-Č'oupli: idu

..

.

večk 'e'l rocházel se
břehu řek .
Kteržžlto' ugřevši ošižku vpškosl. poal

jednu z služebnic svých. a když ona ji
přinesla.

]. Vyšel potom muž z domu Lévi. a.
6. otevřevši, uzřcla v ni pacholátko.
ano pláče; &slitovavši se nad ním, ře
pojal ženu z pokolení svélgo.
2. Kteráž počala a porodila syna: & kla: Z nemluvňátek hebrejskýchjest toto.
7. Jižto sestra dítěte řekla.: Chceš-li.
vidouc. že jest krásný. kryla ho za tři
měaioe.

Žid. 11. 23.

Eůjdu.
ženy
hebrejské.
terážb &povolům
odchovati tobě
mohla
nemluvňatlco.
8. O pověděla: Jdi. I šla dčvěčka.. &
&smolou: &vložila do ni nemluvňátko. zavolala matky své.
,
9. K nlžto romluvivši dcera Famo—
&.vyložila je do rákosí u břehu řeky:
4. sestra jeho' stála (zatim) zdaleka nova„ řekla: ezmi pachole toto. & od
: šetřila.. co se diti bude.
chovej mi je: ját tobě dám mzdu tvou.
5. Hle pak (v tom) dcera Faraonova Přijela.žena.pachole a.chovala je: akdyž
nastupovala. aby se myla v řece: & dě— dorostlo, dala je dceři Faraonově.

3. Když pak ho již déle tajiti nemo
hla. vzala ošitku z síti. a.omazala ji klim

_4)MW:

1 Pu.6.8.

|

3, no.—25.
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18. A když se navrátil k Raguelovif
10. Kteréhož ona. vzala za syna. a na—
zvala jmeno "eho Mojžíš, řkouc: Neb omi svému. řekl k nim:
oč jste spěš—
něji přišly nežli jindy?
11. V těch dnech když vyrostl Mo'
19. Odpověděly: Muž egyptský vy
žišf vyšel k bratřím svým: 1 viděl
svobodil nás z ruky pastýřů: nad to i
pení jejich.
a muže eíy Bratříjeho.
tského, an topo vážil vodu a mimi. &napojil ovce.
jednoho
z hebrejskýc
12. A ohledna se sem i tam, vida. že
20. Ale on řekl: Kdež jest? Proč jste
žádného tu neni, zabil Egyptského & pustil člověka toho? Povolejte ho, at

jsem ho z vody vytáhla'

skryl ho v pisku.'
13. A vyšed druhého dne. turel dva
muže hebrc'ské. ani ne vadi; iřekl tomu.
kterýž křiv u činil: Proč tepeš bližního
svého?
14. Kterýžto odpověděl: Kdo tebe
ustanovil knížetem a soudcem nad námi?
Zdaliž zabiti mne chceš. 'nko jsi včera
zabil Egyptského? Bál se iVIojžlš,&řekl:
Kterak se toto prom—slo?

15. ] uslyšel Farao řeč tuto, a hledal
zabiti Mojžíše: kterýž utíkaje od tváři
jeho, zdržoval se v zemi madianské. &
posadil se u studnice.'
16. Měl pak kněz“ madianský sedm
dcer, kteréž přišly. aby vážily vodu: &
naplnivše koryta chtěly napájeti stáda
otce svého.
\7. Na to přišli pastýři, a odehnali
je: i vstal Mojžíš. a obhájiv děvečky. na
pojil ovce jejich.

pojí

eba!

21. Přisáhl tedy Mojžíš, že bude by
dliti &nim. A vzal Seforu, dceru jeho. za
manželku.

22. Kteráž porodila mu syna. jehož
nazval Gersam. l-ka: Přichozí jsem byl
v zemi cizí. Druhého pak porodila. kte—
réhož nazval Eliezer, řkm Nebo Bůh
otce mého, spomocník muj. vytrhl mne
z ruky Faraonovy.
23. Po mnohém pak času umrel král
egyptský: &vzdychajíce synové israelští.
úpěli pro roboty: ivstoupil křik jejich k
Bohu od robot..
24. I uslyšel lkání jejich. &.rozpome
nul se na umluvu,_kterouž učinil s Abra
hamem, Isákem &Jukobem.

25. I vzhléleospodin na syny israel
ské, a poznal je.'

IO) Byng pak Mojtíš jakoho

syn kralovuký vyučen vůl moudrosti egyptské :. byl mocný v alo—
vich i v skutcích svých; jak dí sv. Štěpán. (Skut. ap. 7, 21) Takto spojuje vroucí lásku
k národu svému . učenosti egypukou a se znalooti mravů na dvoře panujících. byl ovšem zcela
způsobilý k povolani svému.

11) a byl stár čtyřiceti let.

u)

su. ap. 7. 23.

Jak tvrdi sv. Stěpan (Shut-. ap. 7. 24. 25.) a mnoú svatí otcové. uánil to qutiš

: vnitřního

puzení Božího. aby dal bratřím svým na nmzumenou. to skrze ruku jeho Bůh jim chce dáti
vyuvobozeni.

_

15) Mojžíš nejka ještě od Boha povolán. chtel sám ze sebe býti osvoboditelem—bratl'í; a proto!

nepodařilo se mu podniknuti jeho . musil prohnutí. Nel i toto :driovanl se u Jethra v zemi
mdinmků po čtyřicet let napomáhalo k vykonání uloženi Božího. jelikož tu Moji“ dozrůl
k povolšni svénm

16) t j. nize . upolu na

Boha p'maao. jako byl Melohiaedeoh.

18) Rnguel jinak také Jethro.

20) chlébbúřenetuzavielíkýpokrm.

25) t.jahol ty,kjichlto vyrvobozeni
dlevěčnóradyjebojiidannutahmuvinmtoavph
deilém ver-ii o Bohu po lidska. dimi ao vyznačuje nemit-né milování Boli nad lidem hrubky-i.
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Kapitola 8.
Bůh u tjuil Mojiiiovl. . ponlol ho & Fornonovi [
vysvobození lidu brodského. ll. \'ymluuvajicimu se
zprávu téhoi [one!-hi dal.

]. Mojžíš pak Pásl ovce Jethro tcstč
svého. kněze madlanskěho: &když hnal
stádo hlouběji na poušť. přišel k hoře

Boží Bomb!

2. ] ukázal se mu Hospodin“ v pla
meni ohně :: prostředku kře: a viděl.
žeby keř hořel. &neshoi'cl."

3. lickl'tcdy Mojžíš: Půjdu, u spatřim
vidění toto veliké. proč ncshoři keř.
4. Vida pak Hospodin. že jde. aby se
podival. zvolal naň z prostředku kře. &
řekl: Mojžiši. Mojžíši. Kterýžto odpo
věděl: Tu jsem.
5. Ale on řekl: Nepřistupuj som: zzuj
obuv 2 noh svých :“ nebo místo. na kte
rómž stojíš. země svatá 'cst.
_
6. A řekl: Já jsem ůh otce tvého,

Buh Abrahamův. Bůh lsákův. & Bůh

]) Horo toto vyaoki. . kolmo jako nějaká nesmírné příkrá nen. vystupující přináleli |: pohoří
Sinlilkůnu. které! se na poloostrovu tého! jmena.. od severu k jihovýchodu táhne.
2) podlé heh. anděl Boli. dle výkladu sv. otců Syn Boží. — ") Keř ten vyznam-nád národ
izraelský. oheň pak zmeni Bobo. hový: podlé svatosti své ohněm utrpení npmtivmtvi lid
"N' vyvolaný od ikvrn Mí u očištuje.— Že pnl keř ten hořel. ale nesho'nel:tím v
to co no Israeli nepravého & nedokonalého jest. protivenstvlm mi shlueno býti. nhod poh
u'un le nemálo býti vyhluen.
5) C. pro dohání
vňlnolti k Bohu. tuto viditelně jemu oe zjevivín'tnu. Nebo! podlé obyčeje
ve východních hodinach toho času panujícího neslušolo se s obuví na nohou do příbytku vmo
ieny'oh vstoupili.

,___——.

——-o— __
3. 7—19.

Druhá kniha Hrdinou.. Exodus.

Jakobův.' [ zakryl Mojžíš tvář svou:
nebo nesměl patřiti na Boha.
7. Jemužto řekl Hospodin: Viděl
jsem trápení lidu mého v Egyptě. &křik
jeho slyšel jsem pm tvrdost těch. kteříž
jsou ustanoveni nad robotami:
8. a znaje bolest jeho. sstoupil jsem.“
abych svobodiljej z rukou Egyptských.
a vyvedl z země té do země dobré a pro
stranué. do země Oplývajíeí mlékem a
sudí," na místa ('hananejskčho. &He
thejského. a Amorrhejskěho, &Ferezej
ského, &Heve'ského, &Jebusejského.
9. Křik to y synů israelských přišel
ke mně: aviděl jsem trápení jejich. kte
rýmž je Egyptští utiskují.
10. Ale pojď. &pošli tebe k Faraono
vi. aby vyvedl lid můj. syny israelské.
2 F

)tft. Žalm 104. 26.

11. [ řekl Mo'žíš k Bohu: Kdo jsem
já, abych šel k Farnellovi, &.vyvedl syny

israclskó z Egypta?'
12. Kterýž řekl jemu: Já budu :; tc

14. Řekl Bůh !:Mojžíšovi:Ja jsem.

kterýž jsem.“ ekl: Tak díš synům
israelsky'm:Kterýž jest. ten poslal
mne k vám.

15. I řekl opět Bůh k Mojžíšovi:
Toto díš synům israelským: Hospodin
Bůh otců vašich. Bůh Abrahamův. Bůh
Isákův. &Bůh Jakobův, poslal mne k
vám: to jest jmeno mě na věk , a to při
pomínání mě od národu do 11rodu.
16. Jdiž. shromažd' starší israelské. &
mluv k nim: Hospodin“ Bůh otců vašich

ukázal se mi. Bůh Abrahamův, Bůh [sá
kův, &Bůh Jakobův : řka: Navštívil jsem
vás. a viděl jsem všecko. což se vám při—
hodilo v Egyptě:
17. i řekl jsem. že vás vyvedu 7.trá—

pení e yptskóho, do země Chananejské—
ho. a iethejského, a Amorrhejského. &
Ferezejského, &llevcjskóho, &Jebusej
ského, do zemětekoucí mlékem a medem.

18. [ poslechnou hlasu tvého: vejdeš
t
bou: &toto budeš míti znamení. žejsem pak ty. a starší israelští, k králi c
tebe poslal: Když vyvedeš lid můj z skému. a díš k němu: Hospodin ůh
hebrejský
povolalnás:
(protož
nyní)
pů
Egypta. obětovati budeš Bohu na hoře
této.'
jdeme cestou tří dnů na poušt. abychom
13. tun Mojžíš k Bohu: Aj 'a půjdu obětovali Ilospodinu Bohu našemu.'
ks nůmisraelskýmmdímjjm: ůh otců
19. Ale já vím . že vás nepropustí
vasich poslal mne k vám; Helenou—limi: král egyptský, abyste šli, leč skrze ruku

Které jest jmeno jeho? co dím jim?

silnou.'

6) t. Bůh, jehož otcové tvoji. Abrnham. hák :. Jakob ctili n. s nimi.! já v úmluvu vešel.
8) Mluví tu Bůh o sobě po lidsku. ukaztúe tímto hotovost svou vynvobodíti lid svůj utiitěny'.—
") Tím se znamená veliká úrodnost země tě. jakožto země. kde! všech věcí k životu po
třebných a pohodlných veliká hojnost.
u ) Nedi Mojžíš toto. jakoby niekam Božího byl neposlušen: ale jako ten. jen! bledě na nedo
statečnost svou. ji v pokoře vyrnůvň.
12) t. .i- jak jistě nyni tobě předpovidíun. že mě na hoře této občtovati budeš, tak jim vy

vedeš syny isnelské : Egypta.
14) Jakoby rekl: Já jsem Bůh pravý. který! skutečně byl. jest a bude. Tím se vyznačuje Bůh
jakožto bytost skutečně jsoucí a byt svůj v sobě věčný mající iviemu stvořeni byt divající;

což také vyznunenává hebrejské „Jehovnh“

vlastné „Jahveb“.

jmeno podstatné Botí. sa—

mému Bohu vlastní.
16) Hospodin česky klade se místo hebrejského podstntného . samému Bohu vlastního jmena
Iehova: proto le již v zvyk přišlo. aby to jmeno Hospodimsundrnu Bohu věčnému se při
/
vlastňovnlo a jinému žádnému.
18) Že Hospodin přihlížel Mojžíšovi. aby lide! o propuštění na, tři dni cesty. od již hnal-ké

: Egypta vyvbti byl' uložil. stalo le proto, aby umndnil anonovi
: Egypta. lůdqje na něm zprvu. co! lehce povoliti mohl.
19) t. leč moci ode mne přinucen bude.

propultůií hradských

___—.
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Druha kniha Mojžíšova.. Exodus.

20. Protož vztáhnu ruku svou. a. bíti
budu
t všelikými divy svými.' kte
réž činiti du u prostřed jich: &potomt
propustí vás.
21. A dám milost lidu tomuto před
Egyptskými: &když budete vycházeti,
nevyjdete prázdni:
22. ale požádá žena od sousedy své.
a od hospodyně své nádob stříbrných a
zlatých. i také roucha: & vložíte je na
syny. a na dcery své. a oblouplte Egypt.“

Kapitola 4.

3. 20. — 4. 14.

——

6. [zařeklopět
Vložruku
svou
ňadra svá.11on:
terou když
vložil
za.ňadra. vyňalji malomocnou jako sníh.“

7. Řekl: Vlož zase ruku svou za. ňa—
dra svá. Vložil ji zase, a opět vyňal. a.
byla podobná. tělu jinému.
&. Řekl: Neuvěří-li tobě, a. neupo—
slechnou-li řeči znamení prvního, uvěří
slovu znamení druhého.
9. Paldiby ani dvěma těmto zname
ním neuvěřili. ani neuposlechli hlasu
tvého: nabeřiž vody z řeky, a. vyli ji na
zem. &.cožkoli (vody) vezmeš z řeky.

obráceno bude v krev.'
10. Rekl Mojžíš: Prosím. Pane: ne
]. Odpověděv Mojžíš. řekl: Neuvěří' jsem vymluvný od včerejška. i od třetího
mi , ani uposlechnou hlasu mého: ale dne,' a od té chvile. jakž jsi mluvil k
řeknou: Ncukázalt se tobě Hospodin.
služebniku svému. nezpůsobnějšího &
2. Protož řekl k němu: Co jest to, co neohebnčjšiho jazyku 'sem.
ll. Řekl Hospodin němu: Kdo uči
držiš v ruce své? Odpověděl: llůl.
3. [ řekl Hospodin: Vrz ji na zem. nil ústa člověka,? Aneb kdo udělal ně
Povrhl ji. a. obrácena. jest v hada. tak že mého a hluchého, vidoucího s. slepého?
utíkal Mo'žiš.
Zdali ne já?
12. Jdi tedy. a já budu v ústech
4. [ řokiHospodin: Vztáhni ruku svou,
Bůh potvrdil poslání Mojiilovo. 10. Mojiil sevymlou—
vel. 19. Příhody nsvracujiciho se do Egypta.

&chyt ho za ocas. Vztáhl ruku, a držel
ho. i obrácen jest (zase) v hůl.
5. Rekl: Aby věřili,že se ukázal tobě

Hospodin
otců &
jej'šch,
Buh Abra
hamův,
BůhBůh
lsákův.
ůh Jakobův.

|

20) totiž ranami plwlivnými.
22) Vlastně zemi Gwen v Egyptě. v ni! mezi Egptskými bydlíte. Totovšakkrúdeiíanipod
Vodem nejakym slouta' nemůže, proto že lsmclšti za špatnej“ zboží. které! od sousedů tvých
emtskýeh vzali, jim lepších :. u vyšší oenč, vlastnich & dědičných statků svých pozemských
nechali, aBůh sám, který! jest svrchovaným pánem všech věci. tyto jim přít-hnul : dal. (Viz
1 Moji. 47. 5. s. u.)
rozuměj: obecný mvt-zely lid ismelský. byl i starší mi uvěřili, jala pravil Viz svrchu 3.'18.
t. od malomooenstvi bílou. Malomooenství byla zlá, asimilivá i nethjitelnů prašivins.
9) Trojnásobná toto znameni. ktori! Bůh Mojžíšovi nejprv k vlastnímu jeho ntvnení kázal činiti.
měla puk slouziti jemu k důvodu poselství jeho od Boha : utvrzeni řeů' jeho. Spolu také
znamená se jimi stav Izraelských v Egyptě a jejich utiskorini jako! i nnpotomm' jejich
osvobození. Nebo holí vyznačena jest vláda Josefova. v Egyptě : utěšeny' stav hradských
za jeho duu; vrtenim pak holi tou o zem & obrácením jí v hada znamená se následující jich
pou-lení; konečně pak obrůoenim se linda opět v hůl vyznamemívú se nastávající osvobození
. budouci blahobyt jejich. Podobně i rukou mdomomou jako! i vodou krvavou vyobrazeny
jsou hidnó . kruté časy. a ktorýchtto Egyptští zdraví i síly lsraelských hubili a. takřka
krev jejich vyssi-Ii. i sama nemluvňútka v řece topíee; kterouzto ukrutnost Bůh nyní
mstíti uložil.
10) od předvčerejiks. t. j. jia předtím. prvé.
12) t. budu zpmvovnti teč tvou.
13) t. někoho jiného. schopnějšiho.

31)
I
|

tvych :“ &naučím tebe, coby mluviti měl.
13. Ale on řekl: Prosim. Pane. pošli,
kohož
lati chceš.“
14.
zhnčvav se Hospodin na Moj
žíše. řekl:
on bratr tvůj levita., vim,

4. 15—31.

Druhíkniha Mojžíšova.. Exodus.

že výmluvný jest: ble on vychází tobě Hospodin: Syn můj prvorozený jest
v cestu. a vida tebe. radovati se bude Israel:
srdečně.'
23. Rekl jsem tobě: Pro st syna mó
15. Mluv k němu. &vlož slova má v bo, at slouži mi; &nechtěla o propustiti:
ústa. jeho. &jů. budu v ústech tvých. i hle já zabijí syna prvorozeného tvého.
v ústech jeho. a ukáží vám. cobyste měli
24. A když byl na cestě. na hos odě
činiti.
.
otkal se s ním Hospodin. & chtě za
16. On jmluviti bude za tebe k lidu. íiiti ho.'
a bude tobě za ústa: ty pak budeš jemu
25. Tedy rychle vzala Sefora přeostrý
v tom. což k Bohu přisluši.'
kámen. &obřezala hanbu syna svého. a
17. Hůl také tuto vezmi v ruku svou. dotkla se noh jeho.' a řekla: Zenicb krví
kterouž činiti budeš znamení.
ty jsi mi."
18. ()dšel Mojžíš . a navrátil se k _ 26. [ nechal ho.' kd ž byla řekla:
J etluovi testi svému. a řekljemu: Půjdu Zenicb_krví, pro obřezánií"
a nevrátím sc kbrati'im svým doF
ta,
27. Rekl ak Hospodin k Áronovi:
abych pohleděl. jsou-li ještě živi. emuž Jdi vstříc Nibjžíšovi na poušt. I šel
v cestu jemu na Horu Boží, a políbil ho.
řekl Jethro: Jdi v pokoji.
28. A vy wravoval Mojžíš Áronovi
19. Rekl tedy Hospodin k Mojžíšovi
v zemi madianské: Jdi. & navrat se do všecka slova lospodinova. kterýmiž byl
poslal ho, i o znameních. kteráž byl roz
' dušenebo
tvé.'zemřelivšickni.kteřížhle kázal.
Ě'pta:
20. Tedy vzav Mojžíš ženu svou. i
29. | přišli spolu.ashromáždiíi všecky
syn své, vsadil je na osla.'a navrátil se starši s_vnůisraelskýcb.
do
ta. ncsa hůl Boží v ruce své.
30. ! mluvil Áron všecka slova, kteráž
21. [ řekl 'cmu Hospodin navracu byl pravil Hospodin k Mojžíšovi: &činil
jícímu se do
pta: Illcd'. aby všecky znamení před lidem:
31. i uvěřil lid. A sl šeli. že navštívil
zázraky. kteréž jsem složil v ruce tvé.
činilpřed Faraonem: ját zatvrdím srdce Hospodin syny israels é. & že vzhlódl
jeho. a. nepropustí lidu.
na trápení jejich: & sklonivše se. po
22. A řekneš k němu: Toto praví klonu učinili.
14) t. j. s ochotnou myslí to k sobě přijme. aby byl pomocník tvůj.

16) hab. text: ty budeš jemu se Bohu; t. j. místo mé zastávali budeš; mluvě jemu. co bych jí
mluviti měl. a co ode mne přijme—š.

19) t. j. bettivotí tvého. [ král, i ti, kteří! chtěli mstiti od tebe uvniděnébo.
21) t. j. za trest neksjicnosti jeho odejmu jemu milost svou & dopuadrn. let utvrdí srdce své a
neprivoli & propuštění lidu.
22) t. jako syn prvorozený zvíištními právy : přednostmi před jinými bratřími svými předčí.
takovou mi. u mne přednost lid izraelský před jinými národy.

24) Anděl Pine

hrozil Mojžíšovi smrtí. protože dlouho prodléval s oblizkou nejmladšího synu
svého. (l. Moji.. 17. 12.) To učinil bezpochyby na domlouvání Sefoq manželky své, kteri!
podlé obyčeje u Arsbův panujícího teprv v třináctou: roce synu svého obraz-ti chtěla.
25) t. neb Mqilíšovýcb. prosíc a odpuštění pro tak dlouhé prodlévání s obHskou ditete. —

") Musím tě. lenicha svého. krví dítuo vyplatiti. : tak s tebou znova zasnoubena jsem.

ze) Upustil od něho Bůh. zdraví mu zase uvádí.—“)L

j. kdy! jej bylo ženichemkrvi anulu.

Nebo ]: smrti již odsouzeného vysvobodila krví syna "ano . tak ho sobě Milka podruhé
zakoupilo.

L.“___

_

__

Druhůknihamam

Lil—i

Exodus.

5. l—23.

12. I rozběhl se lid
vší zemi
t.
ské. k zbírání slim . po
egyp
13. ()uřodníci ta. é robot nastupovali.
řkouce: Vyplňte dílo své na ksžd ' den.
'ako 'ste rvé dělsti při kli. k ', se
vy
„
1. Potom vešli Mojžíš a.Áron k Farac ivámilámg dávala.
novi. a řekli: Toto praví Hospodin Bůh
14. l mrskáni jsou, kteří byli usta
israelský: Propast lid můj, at mi obětuje noveni nad robotami synů israelských.
na ušti.
od doháněčů Faraonových, řkoucích:
2. Ale on odpověděl: Kdo jest llo—
Proč
nevyplnujlete
ani nes?počtu cihel jako prvé,
spodin. abych poslechl hlasu jeho. a pro— ani včera.
pustil lsraele? Neznámt Hospodina. &
15. ] přišli představení synů israel
lsraelc nepropustím.
ských. a volali k Faraonovi. řkouce: Proč
3. l řekli: Bůh Hebrejských povolal tak činiš (nám) služebnikúm svým?
nás. abychom šli cestou tří dní na poušť.
.16. Slámy se nám nedává. & cihly
& obětovali llospodinu Bohu našemu: jednostejnč se přikazují:' hle služebníci
aby snad nepřišel na nás mor neb meč. tvoji bič-mi mrskáni býváme. &neprávě
4. [ řekl k nim král e yptský: Pmč se děje roti lidu tvému.
ty Mojžíši a Arone odtr ujete lid od
17. terýž řekl: Zahálítc. & proto
prací jejich? Jděte k břcmcnům svým. pravíte: Pojďme, &obětujme Hospodinu.
5. Řekl také Fai-ao: Mnoho jest lidu
18. Jdi-tež tedy. &dělejte: slámy se
(toho) v zemi: vidíte. že zástupu při— vám dávati nebude. &budete odváděti
rostlo: čím více. dáte—lijim odpočinutí obyčejný počet cihel.
od robot?
19. ] vidi-li představení synů israel—
6. Rozkázal tedy toho dne onředníkům ských. že zle s nimi. proto že bylo ra
nad robotami s dohánččům lidu. řka:
veno jim: Nebudet nic ujato cihel : úkolu
7. Nikoli více nebudete dávati lidu denního v den 'cho.
slámy k dělání cihel. jako prvé: ale
20. [ potkali se s Mojžíšem &

sami zitjdou. &zbírají strniště.
nem. kteříž stáli naproti nim. vycháze
8. A týž počet cihel. kterýž prvé udě jícím od Faraona?
lávnli, vložíte na ně, aniž čeho ulevíte;
21. i řekli k nim: Pohlediž Hospodin
nebot zahálejí, &protož volají, řkoucc: & sud? že jste nasmradili vůni naši"
Pojďme. &obětujme Bohu našemu.
před Faraonem &služebníky jeho, a dali
9. At jsou obtíženi robotami. &at je jste mu meč do rukou , aby nás za—
vyplní: aby nepovolovsli slovům lživým. mordovalf"
22. ] navrátil se Mojžíš k Hospodinu,
10. Vyšedše tedy ouřcdníci nad robo—
tami &doháněči k hdu řekli: Takto praví &řekl: Pane._proč jsi ztrápil lid tento?
Proč jsi mne poslali"
Farne: Nedíun vám slámy:
23. Nebo od té chvíle. jakž jsem včel
11. jděte (sami). &.zbírejte. kdekoli
nalezti moci budete. aniž co ujato bude k Fmonovi, abych mluviljmenem tvým,
z díla vašeho.
ztrůpil lid tvůj: &nevysvobodil jsi jich.

Kapllola &.

Juanin! | Far-onom o propuštění lidu ist—chléb
kterýž více jn obc-Bion.
20. ropu! u Mojžíše . Annu
.
22. Mojiiiovo před Bohem načítání.

16) t. j. přikazuje se nim. abychom v dřevním počtu cihly dělali.
20) rozuměj: kdy! vycházeli představeni ístaelštl od Faraona. potkali se s Mojžíšem .. : Annan.
kteří! tu stáli. oby jim vstříc vešli.

' 21) jakoby m1: Bůh. který! všeckovidi. dm vis M
ho

na Faraonovi propuštění

našeho. ——")

a bezpráví.které! jm nim způso
t. že jste nás zoňklivili. ——'")

t. j.

svou ananasu horlivosti ddi juta krůtí příležitost. aby tvrdčji utiskonl s vyhubil nás.
22) hk znameni tv. Augustín. nejsou to slon zpupné mysli neb Ianem. ale vroucí lásky |.
srdečné prosby.

6. 1—20.
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Bůh potěšil Nojiiio._ 14. Rod Růbeaúv. Simeon-iv.
Levi si do Aroon . Mojžíše vypsán.
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10. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi

řlm:

ll. Vejdi a. mluv k Faraonovi králi

]. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Nyní egyptskému, at propustí _synyis:-selské
uzříš, co učiním Famouovi: nebo slu-ze z zeme sve.
ruku silnou propustí je, a v mec mooné
12. Od ověděl Mojžíš před Hospo
dinem: ] le synové ismelští neposlou
vyžene je ze země své.'
2. [ mluvil ll05podin k Mojžíšovi. chají mne: i ktcmkž poslechne Farao,
řka: Já Hospodin.
zvlaště poněvadž jsem neobřezaných
3. kterýž 'sem se ukázal Abrahamovi. rtůí"
lsékovi &J obovi za Bohu všemohou , 13. ! mluvil Hospodin k Mojžíšovi a
cího: ».jmeno, mého Adonai' neoznámil Aronovi, a přikázaní jim dal k synům
jsem jim:
israelským, & k Faraonovi králi egypt
4. a učinil jsem umluvu s nimi. že skémn. aby vyvedli syny israelské 7.země
jim dám zemi chanauejskou. zemi puto egyptské.
14. Tito jsou přední domu po čele
vání jejich. v nížto jsou byli příchozí.
5. Ja. slyšel jsem lb'mí synů israel dech svých. Synové Růbeu prvoroze
_ských.jímž Egyptští potlačili je: &roz ného lsraelova: Henoch. & Fallu. He—
sron a Clmrmi.
pomenul jsem se na omluvu svou.
6. Protož pověz synům is:-selským:
15. Ti jsou rodové Růbenovi. Syno—
Já Hospodin. kterýž vás vyvedu z vě vé Simeonovi: Jnmuel &Jamin, a Ahod
zení egy taký cln,&vytrlmu z služebnosti: a Jachin, &Soar, &Saul syn ('lmnanejí
a vysvo odím v rameni vyvýšeném & ské. Ty jsou rodiny Simeonovy.
v soudech velikých.
16. A tato jsou jmena synů Lévi po
7. A přijmu vás sobě za lid. a budu rodech jejich: Gerson & Ksnth. &Me
váš Bůh: a zvíte. že já jsem Hospodin mri. Let puk života Lévi bylo sto tři
Bůh váš. jenž jsem vyvedl vás 7.žaláře ceti sedm.
Egyptských:
17. Synové Uerson: Lobni a. Semej
8. a uvedl do země. nad kterouž jsem po rodinách svých.
zdvihl ruku svou." že dám ji Abraha
18. Synové Kanth: Anu-am. a lsaar.
movi. lsákovi a Jakoboví: a dám ji vám a Hebron. &O7iel. Let také života Keath
k vládnutí. já Hospodin.
bylo sto třiceti tři.
19. Synové Menu-i: Moholi, a Musi.
9. Vypmvoml tedy Mojžíš všecko
synům is:-selským: ale oni neuposlechli Ti (jsou) rodové Lévi po čeledech svých.
20. Pojal pak Ammm sobě za man
ho. pro ouzkost ducha.. & robotu pře
těžkou.
želku Jochabed strejčenou sestru svou:
]) Jakoby řekl: Nyni uzříš. jnkými mnami tepoti budu Faraona. tak že mocí ode mne přinucen.
netoliko propustí ale i násilím vyžene vás ze země své. aby odvrátil od sebe pomstu mou.

3) t. j. Pán, jen! se tuto klade misto onoho podstatného. v původním textu položeného jmena
Božího. Jehovs., t. Hospodin. Nebo to jmeno Bolí. Jonova, nejprve )lojtíšovi jest zjeveno.
Smysl s. rozum há té jat: Praotcovč tvoji znali mne sice jako Bohu. všemohoucího, ale jako
Pána, který jest nezměnitedlný a v mlíbenicb věrný. jako Hospodina nepoznali mne; protože
vyplnění slibů so nedočkali. Ty tedy. jemuž se stalo zjevení hoto nad jiná první otcům učí-_
není jasnější. bezpečné man-a mi včl-iti&zs jisté míti. let cokoliv jsem otcům sliboval. k sku
tečnému splnění přív.-edu,a let. byť i Porno sebe více se zpěčoval. : utiskovímí egptske'ho vůz
vysvobodím.
8) t.. o kteréž jsem přísahal.
12) t.. nejsem výmluvný.
líbil dosli.
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6. 21. __7. 12.

kterážto porodila mu Áronn &Mojžíše. Áron pak bratr tvůj bude prorokem
A bylo let života.Amramova sto třiceti
sedm.
tvý2
m.
2.'ly
mluviti budeš jemu všecko. což
21. Synové také lunar: Koro. a Nefeg, tobě přihazují: &on mluviti bude k Fa.
&Zechn.
raonovi.aby propustil syny israclské z
země své.
22. Synové také Uziel: Misael. a Eli
Salima
3. Ale ját zatvrdim _srdcejeho.“ a mne
23. Pojalampak Ámn Alžbětu. dceru
Aminadabovu , sestru Nahasonom za žiti budu znameni svá. ». zázraky své v
zemi egyptské.
manželku, kterážto porodila mu Nádoba..
o. Abiu, &Eleazara.. a lthamam.
4. a.neuposlechne vás: :: vložím ruku
24. S)nově také Koro: Asem uElknnn.. svou nn Egypt. &vyvedu vojsko. & lid
&Abiasal'. 'lit jsou rodové Kor) tak) eh. muj. 5) uy isnmlske, z země egyptské
25. Ale Eleazar. syn .\ronův. pojal skrze soud) převelike.
ednu ze dcer F utielovy'th za manželku:
5. \ zvědi Egnitštl. že já jsem Ho—

který. porodila jemu Fineesn. 'li jsou

sodin, kterýž )sem vztáhl ruku svouna

předni z čeledi le\itsk_\"ch po rodinách
svych.
s',fr)pt a vyvedl)scm syny israelskó z
prostředku)ieh.
26. To jest ten Áron o,Mojžíš. kte
c.. led) učinil Mojžíš & Áron, jakž
rýmž přikázal Hospodin. aby vyvedli
ny israelskó z země egyptské po hou— b_vlpřikázal Hospodin: tak učinili.
flyehjejich.

7. A b)l Mojžíš v osmdesáti letech,
27. 'litot jsou, kteříž mluvili k la
pak v osmdesati třech,když mluvili
monovi. krali cgy tskému. ab) v)vedli kÁron
Faraonovi.
syny ismelské z )pta: totot jest ten
Mojžlš a Aron.
28. v den. v kterýž mluvil Hospodin

, 8. l řekl Hospodin k Mojžíšovi. a
Aronovi:

k Mojžíšovi,
v zemi
29. A mluvil
llospegyptské.
11k Mojžíšovi,
řka: Já. HoSpodin: mluv k Faraonovi.
králi egyptskému. všecko. cožja mluvim
k tobě.
30. [ řekl Mojžíš před Hospodinem:
Hle 'i': neobřezan'ch rtů jsem, kterakž
upos cehne mne amo?

9. Kd)ž řekne vám Famo: Ukažte
znameni:)tedy diš k Áronovi: Vezmi hůl
svou. &\rz ji před Faruonem, : obrátí se

Knpllolu 1.
Mojžiš opět ! anonorl poslán. 10 llůl Áronova v
ludi proměněna. 19. Vody v km obráceny. to jest
první ránu egyptská

1. I řekl H03podin k Mo'žlšovi: llle
uětanoviljsem tebe za Boha "araouovm'

v hodu

10. 'ledy všedše Mojžíš a.Áron k F a:
raonovi. učinili tak. jakž byl rozkázal
Hospodin: i vzal \ron hůl svou (a po—
vrhl ji) pied Fnraonem &služebniky )e
ho. :: obrácena jest v

11.P0\olal pak Farao mudrců a ča
rodějnlku: i učinili také oni nápodobně
skrze čary egyptské, &nějaké tajné věci.
12. [ vrhl jcdenkaždý z nich hůl svou.

]) t. dal joom tobě úplnou moc, abys potrestal ho. tak jeho já sám, & divy před ním činiti mohl.
8) rozumqj: ne jakoby Bůh toho žádal. tím méně žeby Funona k tomu nabízel n nutil. aby a
tvrdil nrdoe své; ale tím způsobem. let Fame sám sebe utvrzoval. Bůh pak toliko dopouštěl.

aby Fam utmelým

učiněnbyl. neudeliv mu zvláštní milosti.Why

srdcejeho obměnilo.

jeliko! prokázaných sobě milostí neužíval. „Bůh, jak di IV. Augustin. nezntvrwje udělením
zlosti, ale nauččlením milosrdenství“ (Ep. 205.)

7. 13.— 8. 5.

Druhý. kniha Mojžíšova.. Exodus.

&obráceny
body!?
nova
paži-alajsou
holev jejic
. ale hůl Áro

13. l zatvneno jest srdce Faraonovo
& neuposlechl jich. jakž byl rozkázal
Hospodin.
14. Rekl pak Hospodin k Mojžíšovi:
Obtížilo se srdce Faraonovo. nechce pro
pustiti lidu.
15. Jdiž k němu ráno. ble 'de k

21. A ryby. kteréž byl v řece. po—
mřely: a nasmradila se že . &.nemohli
Egyptští pití vody z řeky. a byla. krev
po vší zemi egy tské.
22. [ učinili podobně čarodějnici

egšptští
čůmmi svými;
jest
sr
ce Faraonovo.
aniž &zatvrzeno
uposlechl jich..
jakž byl přikázal Hospodin.
23. A odvrátiv se, všel do domu své
aniž také té chvíle přiložil k tomu
vodě :' &postav se naproti němu na řclm ho.
srdce svéhof
řeky: a hůl, kteráž obrácena byla v ha
24.
Kopali pak všickni Egyptští vů
da, vezmi do ruky své.
16. A rciž k němu: llospodin Buh kol řeky (hledajíce) vody ku pití: nebo
nemohli pití vody z řeky.
Hebrejských poslal mne k tobě. řka:
25. [ vyplnilo se sedm dní. jakž ranil
Propust lid můj. at mi obětuje na poušti:
Hospodin řeku.“
a. až dosavad uposleclmouti jsi nechtěl.
17. Protož toto praví l'lospodin: Po
Kapitola 8.
tomto poznáš, že ja jsem Hospodin: aj
jít udeřim holí, kteráž jest v ruce mě. na Druhá třetí a čtvrtá rána egyptská: 5. žáby. Iti. stě
nlce,
20.
vielijnklmouchy na Egypt dopušteny.
vodu v řece. &obrátí se v krev.'
18. A ryby. kteréž jsou v řece. po
]. Rekl také llospodiu k Mojžíšovi:
mrou . a. nasmmdí se vody. a trápiti se Vejdi k Famonovi a rei k němu: Toto
budou _Egyptští pijícc vodu z řeky.
praví Hospodin: PI'OPIISÍlid můj. at mi
19. Rekl také Hospodin k Mojžíšovi: obětuje:
Rei k Aronovi: Vezmi hůl svou & vztá
2. pakli nebudeš elitíti propustiti. hle
lmi ruku svou na vody egyptské. i na já bití budu všecky končiuy tvé žabami.'
řeky jejich: i na potoky. i na louže, inn
3. A vydá řeka žáby: kteréž vystoupi.
všecka jezera vod. aby se obrátily vkrev: a vlezou do domu tvého. & do pokoje
&.at jest krev po vší zemi egyptské. tak lůžka tvého. a na postel tvou. a do domů
v nádobách dřevěných. jako v kamen slnžebuíků tvých, i na lid tvůj, a do pecí
n 'ch.
tvých, a na ostatky pokrmů tvých:
4. i na tebe. i na lid tvů'. i na všechny
20. l učinili Mojžíš a Áron. jakž byl
rozkázal Hospodin: &zdvihna hui. udeřil služebník ' tvé polezou žáby.
v vodu v řece před Faraoncm a služeb
&. [ ře Hospodin k Mojžíšovi: Rei '
níky jeho: i obrácena jest v krev.
k Aronovi: Vztáhni ruku svou na řeky,
12) Podle výkladu sv. Otců kejkliří egyptští tu nečinili žádných zázraků. nýbrž jen věci přiro
zene: tak ze se ti. jen! se tu dívali. jen domejšleli. něco značného viděti. l'měli na mim!
holi příneůenč hady rychle házeti. (Hier. Řehoř Nysa)
15) rozumi—j k řece Nilu. bezpochyby komje obé! ranni. Nebo řeka Nil pro svou dulezitou
v Egyptě za. boha jmina a cténn. byla.
17) Poněvudž znamení a zázrakovč při Faraonavi nic plotni nebyli. dopustil Bůh rány; : tim .
předpovčdůiím jich ukázal. že on jest Hospodin pravý Bůh. jeho). trestu ani Porno ujiti nemohl.
t. ani tehdáž si to vzal k :rdci.

25) t. j. pohieni vod umlu plný týden. Dojistn wm to ráno na ngýpuné. Neb. jak as
jeden Egyptian, co jest srdce tělu. toť hh. Nil Egptu: tudiz u. nejvyiwiho blízka se po
kládala. Proměnčnim vody jeji v krev Egyptští netoliko těice trestáni byli ale i patrně \i
deli. le Hospodin. který! Nil. jej! za boha meli. nmradil & takřka zkazil. jest pravý Bůh.
2) t. pošlu žáby na všecky krajiny. které! soutiti budou lid po všech končinách země tvé.

15.
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&na“ potoky. &kua louže. :. vyved' žaby

na6zemi
“43prÁronruku na vody egpr

8. 6—26.

17. [ učinili tak. A vztáhl Aron _ruku.
drže hul: a. udeřil v prach země. i uči

něny jsou stanice na lidech | na hova
ské. i[Vystoupily žáby. a přikryly zemi dech: všeeken rach země obrácen jest
ptskou.
po všrzemi
egyptské.
18. l činili'
nápodo
ně čarodějnici
7. Učmili pak 1čauule'
uíei skrze své v stěnice
čary nápodobně. a vyved žáby na.zemi
egyptskou.
8. Povolav
Fax-aol)"lozíše. :: \m
na. řekljim: lgroste Hes
na. at ode—
jme žaby ode mne, a () lidu mého: &
propustím lid. aby obětoval llospodinu.
9. [ řekl \[ojžíš k řaraonmi: Ulož
mi(ča.s). kdybych se měl mod-litíza tebe,
a u služebníky tvé, i za lid tvuj. aby byl_\'

čarami svými. aby vyvedli stěnice. a ne
mohli: i byly stěnice jak na lidech. tak
i na hovadech.
19.1 řekli čarodcijníci k Faraonovi:
Prst Boží jest toto. [ zatvrzeno jest
srdce ] amonow. a neuposlechl jich. ja—
kož byl piikáml Hospodin.
20. Řekl také Hospodin k Mojžíšovi:
Vstan na usvítě. &stuj před Famonem;
nebot \\jde k \odě: a rcíž k němu: 'lo

:_mhm'any
žáby od tebe. 1od domu tvého.
i od služebníku tvých. i od lidu tvého: tot pravi Hospodin: Propust lid můj.“
a toliko at v řece zustanou.
mí obětuje.
21. Paklí nepropustíš ho. hlejá pošlu
10. Kterýžto odpověděl:Zejtra. 'ledy
ou (Mojžíš) řekl: Podle slova tvého učí
na
i na služebníky
na lid
ním: aby věděl, že není žádného (tako tvuj.tebe.
i na domy
tvé všeliíy tvé
lodi much.
vého), jako 'cst Hospodin Buh náš.
& budou naplnění (lomové Egyptskýclí
11. A odejdou žáby od tebe. i od domu muchami rozličné—hopokolení, i všecka
tvého. iod služebníku tvých. i od lidu zeme. v které (Egyptští) budou.
22. A divnou učiním v ten den zemi
tvého: toliko v řece zůstanou.
12. [ vyšli Mojžíš & Áron od Farao Gessen. v níž jest lid můj. aby tam ne
na.: a volal Mojžíš k liospodinu pro slib. byly mouchy: a zviš, že jsem ju Hospo
kterýž byl o žabách přiřeklFaraonovi.' dm u prostřed země.
23. [ rozdíl učiním mezi lidem mým,
] 3. I učinil Hospodin podle slovaMoj &lidem tvým:z etra bude znamení toto.
žíšova: a.vymřely žáby :: domů, a ze vsi.
24. I učinil ospodin tak. A přišly
i z polí.
14. A shmuli je na nesmírné hro mouchy přeobtížné do domů Faraono
vých : služebníkůjeho, 1na všeckuzemi
mady. &napáchla tím země.
egyptskou: i nakazila se země od těchto
15. Vida pak Farne, žeby dáno bylo much.
oddechnutí. obtížil' srdce své, a.ne
25.1 povolal l'arao Mojžíše &Árona.,
slechl jich. jakž byl přikázal ll0spdílín. &řekl"jím: Jděte &občtujtc Bohu svému
v
zemí
této.
16. [ řekl Hosodm
Mojžíšovi:
Mluv k Áronovi: gztíhnik híd svou, a
26. [ ekl Mojžíš: Nemůže to býti:
udeř v prach země: a at jsou stěníee' nebo on.“ nostEt., 'ptských obětovali by—
chom Hospodinurlšohu našemu. Jestli—
po vší zemí egyptské.

12) t. j. volal k Hapodinu. aby odjely byly žáby od Faraona.. jak! mu byl přislíbil.
15) !. utvrdí! srdce své. vida.. že se stalo ulevení.
16) Tím davem nemají se našich zemi ltčnice rozuměli. ale jest to jutý druh vos neb komárů
egyptských. přeoatrj-m Mullen: opatřených. '
18) t. j. mam ne. aby podobného eoní způsobili.
19) t.. moe Boží tu patrná. větší nul vše.-like naše umeni.

.—
s. 27._ v. 16.

Druh kniha. Mojlilon.

že zabijeme před nimi to. co etl Egypt
ští, kamením nas uházejí.'
27. Cestou tří dnů půjdeme na poušť:
& obětovati budeme Hospodinu Bohu
našemu, jakž přikázal nám.
28. [ řekl Famo : Ját vás propustím.
abyste obětovaliHospodirm Bohu svému
na poušti; ale však dále nemleházejte,
proste za mne.
29. [ řekl Mo'žíš: Vyjde od tebe
niodliti se budu ! ospodinu: &odstoupí
mouchy od Faraona, i od služebniků
jeho. i od lidu jeho zejtra: ale však nc
zklamávcj více. žeby nepropustil lidu
obětovat Hospodinu.
30. ] vyšed Mojžíš od Faraona. mo
dlil se Hospodinu,
31. kterýž učinil podlé slova jeho. a.
odjel mouchy od Faraon , i od služebni
ku jeho i'od lidu jeho: & nepozůstalo
ani jedné.
32. Ale obtížcno jest srdce Faraono
vo. tak že ani tentokrát nepropustil lidu.

Exodus.
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5. A uložil Hospodin čas. řka: Zejtra
učiní Hos
' věc tuto na zemi.
6. Učinil tedy Hospodin věc m druhé
ho dne: ipomřela všecka hovada
t
ským: z hovsd pak synů is:-selský nic
dokonce nezah nulo.

7. [ poslal bano, aby se to ohledalo;
a. hle nic neumřelo z toho. čímž vládl
Israel. Ale srdce Faraonovo obtíženo

jest. a nepropustil lidu.
8. [ řekl Hospodin k Mojžíšovi. a.
Áronovi: Nabei-te (Blue hrsti popela z

pecka at jej sype Iojžiš k nebi před

monešitd"
" zenu_ e t 
9. A u ll prac h
VSI
ské: nebo budou (: lr):ťiho)na lidežlyil.,i
na hovadech vředová, a pryskýřové na
puehlí o vší zemi egyptské.
10. ' edy nabmvše popela z ci, stáli
před Faraonem: a sypal jej lojžíš k
nebi: i učinění jsou vředová pryskýřů
uapuchlých na. lidech i na. hovadech;
11. aniž mohli čarodějnici státi řed
Mojžíšem pro vředy. kteří na nich
li,

Knpllolu 9.

i po
12.všíAzemi
zatvregyptské.
'l Hospodin srdce Fara
onovo. a neuposlechl jich. jakž mluvil
Hospodin
k
Mo'iišovi.
27. Zstvrulost annovn.
13. I řekl ospodin k Mojžíšovi:
1. Rekl pak Hospodin k Mojžíšovi: Ráno vstaň. &postav se před Faraonem.
Vejdi k Faraouovi. & mluv k němu: & rei k němu: Totot praví Hospodin
Toto praví Hospodin Bůh Hebrejských: Bůh Hebrejských: Propust lid můj . at
Propust lid můj. at mi obětuje.
mi obětuje.
2. Pakli ještě odpírůš. & zdržuješ je:
14. Nebo této chvíle pošlu všecky
3. hle ruka mít bude na pole tvé: rány své na srdce tvé. i na služebníky
a na koně.i osly. i velbloudy. i voly: tvé. i na. lid tvůj : aby věděl. žet není po
dobného mně na vší zemi.
i ovce, mor velmi těžký.
4. A učinit Hospodin divnou věc mezi
15. Nebo nyní vztáhna ruku svou bití
nábytky lsraelských. &nábytky Egypt— budu tebe.in tvůj morem.' &vyhlazen
ských. aby nic dokonce nczahynulo z to budeš z země.
ho. což pi'ina'ilcžík synům israelským:
16. Ale proto zachoval jsem tebe.
Pátá tina. mor v'auiuóbo dobytlu.. & Šestá. vředová
. pryskýiove. 23. Sedmá. krupobití s ohněm smíšené.

26) t. _obet mše muselnby před Egyptskými by'ti ohavnosti; neb my zabíjilne & občtqieme zvi
hte. která! oni cti u bohy. tudy bychom v nebezpečenství zivotův přišli. Egyptští měli .
ctili n boha černého. bilo znsmennného býka, Apis nazvaného, . všechen dobytek hovězí byl
mu posvěcen.

15) tim se rozuměu' moji všelíkó rány, které! puk Bůh ns Faraon mýlal. a! do uhynuti jeho
v moři rudém.
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abych ukázal na tobě sílu svou. a aby
vypravováno b 10jmeno mě na vší zemí.'
17. Ještě zdi'žuješ lid můj: a nechceš
ho pro stiti?
18. le dštíti budu zejtra v mi ho
dinu kru bitím velkým náramně. 'aké—
hož nebylzv Egyptě ode dne,jak ožen
jest.. až do tohoto času.
19. Protož již nyní pošli, a shromažd
hovada svá. a všecko . což máš na poli:
nebo lidé i hovada, ivšecko, což bude
nalezeno vně, a nebude shromážděno s
polí.
na zněsluže
kru níků
obití,l'araono
pomrou.
- 20.&:padne
do tedy
vých bál se slova Hospodinova.. kázal
ujíti služebníkům svým a dal sehnati
hovada domů:
21. kdo pak zanedbal řeči Hospodi—
novy. nechal služebníků svy'ch i hovad
na poli.
22. [ řekl Hos odin !; Mojžíšovi:
Vztílhni ruku svou nebi. at se stane
kru obití po vší zemi egy tské, na lid i
na ovada. i na všelikou ylinu polní v

zemi
23.eřyptské.
vztáhl Mojžíš hůl k nebi. a 110
spodin dal hi-ími'mí a krupobití. i blý
skání křížující se na zemi: a děti! Ho
spodin krupobitím na zemi egyptskou.
24. A kroupy. i oheň smíšený spolu
adaly: a tak veliké byly. jaké prve ni
—dyse neukázaly po vší zemi egyptské,
jakž v ní národ tento bydliti počal.
25. I ztloukly kroupy ve vší zemi
také. cokoliv bylo na poli,odčlověka
až o hovada: i všecku bylinu polní po
tloukly kroupy. i všeliké stromoví kraji
ny zpřerážel .
26. Toliko v zemi Gessen. kdež byli

9. 17. — 10. 2.

a Árona, a řekljim: 211mmjsem i nyní:
Hospodin jest spravedlivý: ale ja. a lid
můj bezbožní jsme.
28. Modlte se Hospodinu, at přestane
hřímání
abych vas pro—
pustil. a Boží,i
abystekrupobití:
dě e zde nezůstávali.
29. Rekl Mojžíš: Když vyjdu z města.
vztáhnu ruce své !: Hospodinu, a pře
stane hřímání. a krupobití více nebude:
aby věděl. žct Hospodinova jest země:
30. vím k. že ity, i služebníci tvoji.

ještě se ne jíte Hospodina Boha.
31. Len tedy a ječmen potlačen jest.

pjroto
ječmen byl zelený.. & len již
ávkyževypouštěl:
32. pšenice pak. o,špalda nebyla ura—
ženn. nebo pozdní byly.
33. [ vyšed Mojžíš od Faraona z
města. vztáhl ruce k llospodínu: a pře—
stalo hřímání i krupobití, aniž více krá
pčl dóšt na zem.
34. Vida pak Famo . že přestal déšť,
i krupobití. i hřímání. pí'imnožil hříchu:
35. a obtíženo jest srdce jeho. i slu
. žebníků jeho, a zatvrzeno příliš: aniž

propustil synů israelskíeh. jakž byl
přikázal Hospodin skrze lojžíše.

Osmá ráno: kobylky. 2l. Devátá nima: piehromé tmy.

. Fmo trval ve lvů minulosti.

l. [ řekl Hos nodink Mojžíšovi: Ve'di
k Faraonovi: ne o já jsem zatvrdil s ee
jeho i služebníků jeho: abych učinil zna
mení tato svá na něm.
2. a ty aby vypravoval v uši syna
svého. a vnuků svých, kolikrát jsem po
třel Egyptské, a znamení má činil jsem

na nich: a abyste věděli. že já jsem ilo
synové
kroupy povolal
nespadlš.[ojžíše spodin.
27. [israelští,
poslav Farao.
is)

Dobře znamenej: Prvotní účel Boli . Famouem byl zajisté. aby dobře číně jeinu. patrnými
dobrodiními jej k napravení přivodil a tak dobrotivost a. milosrdenstií své na něm zjevné
učinil. Když ale při zatvrzelosti Fmonové Bůh toho nedocílil. uložil jej nestaci a takto na
něm uhmti moc a sílu svou. A takhle Bůh vždy dominuje uloženého cíle svrchovaného:
totiž zjevení slávy a velebnosti své. a to sice buď cestou dobročinnosti a milosrdenství, plni-li
lidé vůli jeho, sie jinak. neplní-li ji, cestou spravedlnosti.

31) . vymctsný.

10, 3 —23.
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3. Tedy vešli Mojžíš a Áron k Fara
onovi. a řekli jemu: Totof. raví Hospo
din Bůh Hebrejských: Dokavadž vzdo
ruješ poddati se mně? Propust lid můj,
at mi obětuje.
4. Pakli odpíráš, a nechceš propustiti
ho: tvýc
hle j?.: uvedu zejtra kobylky do kon
čin

“O

rou všecku bylinu. která zůstala po kru—
pobiti.
'
13. I vztáhl Mojžíš hůl na zemi egypt

skou: a Hospodin uvedl vítr žhoucí'
celého toho dne i (celé) noci: a když
bylo ráno, vítr žhoucí vyzdvihl kobylky.
14. Kteréž vystou ily na všecka zemi

egyptskou: a při;
y na všecky kon—
5. kteréž pi'ikryjí svmhek země, aby činy egyptské nezčíslné,jakých předtim
ji nebylo viděti, ale snčdčno bylo, co nebylo, aniž potom bude.
pozůstalo po krupobití: nebo zhryzou \ 15. [ přikryly veškeren svrchek ze
všecky stromy, ktei'iž se puči na poli. ' mě, hubice všecko. Tcdy sežrána jest
6. A naplní domy tvé, a služebníků bylina země, &cožkoli ovoce na stromlch
tvých, i všech Egyptský-ch: jakýchž ne— bylo. kteréž pozůstalo po krupobití: ::
viděli otcové tvoji. i dědovó,jakž se zm mc dokonce zeleného nezu stalo na stro—
dili na zemi. až do tohoto dne. [ odvrátil | mieh, i na bylinách zemských, po všem
se, a vyšel od Famonn.
' r ' tu.
lg. Protož Farne spěšné povolavMoj
7. Rekli pak služebníci Faraonovi k
nemu: Dokavadž t .bn budeme tento . žiše a Arana, i'ekljim: Zhřešil jsem roti
ouraz? Propast ty lidi, nt občtu'í Hospo ' llospodinu Bohu vašemu, i proti v m.
dinu Bohu svému. Zdaliž nevidíš. že k
17. Ale nyní Odpusťte mi hřích také
této chvíle, a proste Hospodina Boha
zkaženi jde Egypt?
,
n. [ mvolali vase Mojžíše & Arona k sveho, at jen tuto smrt“ odcjme ode mne.
18. ] vyšed Mojžíš od Faraona, mo
Faraonovi: kterýž řekljim: Jděte, obě
tujte Hospodina Bohu svému. (Než) ' dlil se llospodinn.
19. Kteryž obrátil vitr od západu vel—
kteří pak jsou, jenž jíti mají?
9. Rekl Mojžíš: S dítkami svými, i '
mi prudký
. amoře
ten rudého:
zachvátiva nezůsta
kobylky,o
(je) do
staršlmi půjdeme, :; syny is dcerami. uvrhl
s ovcemi, i skoty: nebo jest slavnost ani 'edné ve všech končinách egypt—
Hospodina Boha našeho. '
skýc .
20. Ale Hospodin zatvrdil srdce Fa
10. [ odpověděl Fat-ao: Tak Hospo— ,
din at jest s vámi, jako já propustím vás, . raonovo, aniž pro usti! synů israelských.
21. Rekl pak ospodin k Mojžíšovi:
i dítky vaše:“ kdož pochybuje. že velmi
zle myslite?
Vztáhni ruku svou k nebi: a buďte tmy
ll. Nestane se tak. ale 'děte vy muži na zemi egyptské tak husté. aby maká.—
&obětujte Hospodina: neb jste za toi ny by'ti mohl .“
sami rosili. A ihned vyhnaní jsou od
22. ] vata ] Mojžíš ruku k nebi: a
tvář-i 'araonovy.
staly se tmy hrozne po vší zemi egypt
12. Rekl pak Hospodin k Mojžíšovi: ské, za_tři dny.
23. Zádný neviděl bratra svého, aniž
Vztí'lhni ruku svou na zemi egyptskou
pro kobylky, af, vystoupí na. ni, a. seže— se kdo hnul :: místa, na kterémž byl:

9) Jakoby chtel říci: Té slavnosti, kterou! llospodinu Bohu svému konati anime, musi všocek
lid účasten býti. [ dobytek svůj musime sebou niti. bychom ; něho oběti brati mohli.
10) Mluví tu Far-ao ůštépačnč. jakoby řekl: Nechť Bůh váš vyplní přání vaše tak. jak! já je
vyplnim.
t. vitr východní, vanoucí po celý den a celou noc.
t.—j. tuto ránu či zúhubu.

rozuměj: hustě mhy. které! tu tmu sz'nobily.

iso
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kdež $kylo.koli bydlili 'synové israelňtí.
světlo“
24. I povolsv Fsrao Mojžíše ».Árona.

10. 24.—12. 2.

služebníky Faraonovy'mi, i přede vším
lidem.

4. ! řekl:' Toto praví Hospodin: O
řekl jim: Jděte, obětujte Hospodinu: půl noci vyjdu do Egypta:
toliko ovce vaše a skoty at zůstanou.
5. &pomře všecko prvorozené v zemi
dítky vaše necht jdou s vámi.
egyptské, od prvorozeného Faraonova.
25. Řekl Mojžíš: Musíš mím také dáti jenž sedí na trůnu jeho, až do prvoro
oběti &zápal . kterěžbychom obětovali zeného děvky, kteráž jest při žernovu.
Hospodinu Byobunašemu.
i všecko prvorozené bovad.
26. Všecko stáda. půjdou s mimi: &
6. A bude křik veliký
vší zemi
nezůstane od nich ani ko yta: kteráž po egyptské.jakébož nebylo prve. aniž(kdy)

potom bude.
7. U synů pak israelskýcb nikdež ne
zaskuči pes.“ od člověka až do hovada:
abyste věděli, jak znamenitým divem
rozdíl činí Hospodin mezi Egyptskýmia
Israelskými.
8. Pak sstoupí všiekni tito služebníci
ode mne, &var-uj se. ab vice nevi ěl tvoji ke mně. a klaněti se mi budou,
tváři mé: kterébožkoli Inc ukážeš se řkouoe: Vyjdi ty. i všeeken lid. kterýž

třebná jsou ku poctě ospodinu Bobu
našemu: zvláště. poněvadž nevíme. coby
mělo obětováno býti. dokud na to místo
nepřijdeme.
27. Zatvrdil pak Hospodin srdce Fa
raonovo. &nechtěl pro ustiti jich.
28. [ řekl Fame k ojžíšovi: ()de'di
mně, umřeš.
29. Odpověděl Mojžíš: Tak se stane,
jak jsi mluvil. neuzřím více tváři tvé.'

Kapitolu il.
Ruku

Boži o alonpeni Egypt:. 4. Hroženi Mojžiiovo
podedni mnou.

1. I řekl
Hospodin
Ještě&
jednou
ranou
otknu Mojžíšovi:
se Faraona
tu. a potom propustí vás, anobrž
přinutí, abyste vyšli.
2. Diš ted všemu lidu. at požádá
muž od přítele svého. a žena od sou
sedy své nádob stříbrných &zlatých.
3. Dát
Hospodin milost lidu své
mu před
ptskými.' [ byl Mojžíš
muž veliký velmi" v zemi egyptské před

podda'mjest tobě: &potom vyjdeme.
9. |_vyšel od Faraona, bnčvaje se vel—

mi. Rekl pak Hospodin k Mojžíšovi:
Neuposlecbnet vás Famo, aby mnohá
znamení stala se v zemi
také.
10. Mojžíš pak & Aron činili všecky
zázraky. kteříž tuto sání jsou. před Fa.
raonem. ] zatvrdil capodin Srdce F a
monovo. aniž propustil synů israelskýcb
ze země své.
'

Kapitola 12.
Umnovmi bodu bon'nh. 29. Dum

tin.: pobita

prvorouných. 30. Vyjiú Israel-kých : Egypt;.

). Rekl také Hospodin k Mojžíšovi
&Aronovi v zemi egyptské:

2. Měsíc tento“ (bude) vám počátek
měsíců: první bude mezi měsíci roč

nimi."

29) t. leč bych byl k tobě povolán.
3) t. nakloní mysl jejich, že vám ]: slavnosti bez rozpnků dují, čehož požádáte. — “) t. stál u
veliké vážnosti; protož neměl Pane jemu nie uškoditi. |. lid tím ochotnější byl ku vyplnění

mom amonných.
4) t. Mojžíš dilo
?) t. nebude tam
2) řečený Nlnn.
odtud začínali

k Fanonovi, ješte vždy stoje před ním.
žádného. nni nejmenšího bědovňni. ani jaké k tomu příčiny.
pndqiioi dílem na březen. dilem nn duben náš. — ") t. každý rok církevní
budete. Podló nebo potom lidé svátky své výroční drželi. Občanský neb

obecný rok počínal se v měsíci uit-i na. podzim.

12. 3—17.
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3. Mluvte ke všemu shromáždění synů
is:-selských, a reete jim: Desátého dne
měsíce tohoto vezmi jedenkaždý berán
ka.,po čeledech a domích svých.
4. Bylliby menší počet. žeby dosta
čiti nemohl k snědění beránka.. přivezme
souseda svého, kterýž připojenjest do
mu jeho. podlé počtu duší. kteréžby sta
čiti mohl k sněděni beránka.“
5. Bu e pak beránek (ten) bez po
škvrnyf sameček. roční: podlé které
hožto řádu vezmete'i kozelce."
6. A chovati ho budete“ až do čtr
náctého dne měsíce tohoto: i bude jej
obětovati všecko množství synů israel
ských k večerou."
7. A vezmouce krve jeho. pomaži obou
veřejí, a podvoji domu, v nichž jísti jej
budou.
8. A budou jísti noci té maso pečeně
ohněm. a přesné' chleby s saláty pol—

ními."

9. Nebudete jísti z něho nic syrového.
ani ve vodě vařeného. než toliko eče
ného ohněm: hlavu s nohami jeho i (ii-oby
sníte.
10. Aniž co pozůstane z něho až do
jitra: jestližeby co pozůstalo, ohněm
spálíte.

ll. Takto jej pak jisti budete: Bedra

svá přepášete. a. obuv míti budete na
nohách. držíce hole v rukou. &jísti bn
dete pos čšnč: nebo jest fáae (to jest
přejití) I ospodinovo.'
12. I půjdu po zemi egyptské noci
tě. a budu híti všecko prvorozené v zemi
egyptské. od člověka až do hovada: &
nade všemi bohy egyptskými učiním
soud.. 'a Hospodin.
13. udet pak krev (ta) vám na zna
mení na. domlch. v nichž budete: &když
uzřim krev. pominu vás :' aniž bude mezi
vámi rána zahubující. když bíti budu ze
mi egyptskou.

14. Budete pak miti tento den na
památku: &slaviti jej budete slavný Ho
spodinu v rodech svych. poctou věčnou“
15. Po sedm dní přesné chleby jisti
budete: v rvni den nebude kvasu v do
lních vašitsn kdožbykoli jedl kvašené,
od prvního dne až do dne sedmého, vy
hlazena bude duše ta z lsraele.
16. Den první bude svatý & slavný,
a den sedmý touž slavností cti-n: žádného
dila nebude děláno v nich, kromě toho,
což k jídlu přileží.
17. A ostříhati budete přesnic: nebo
v tentýž den vyvedu vo'sko vaše z zeme
egyptské, &budete'mc ovůvati (len ten
po rodech svých řádem věčným.

4) t. j. pi'ivezme tolik osob z domu nejbližšího souseda svého. kolikiby jich snisti mohlo beránka.
5) t. vady. — “) t. j. kozlátko misto beránka.
6) t.. obzvláště. — ") Hebr. mezi dvěma večery, t. j. mezi západem slunce a počátkem noci. kte
roužto dobou u židů den se započínů.
V

I

|

“)

11)

t. j. nekvašené. — ")
trápení byli.

Na upamatováni hořké a také

služby. kterou! od Egyptskýeb

t.. j. máte botovi býti na cestu. nebot potom brzy stane se přejití Hospodinovo. po kterém
odtáhnouti musite. Pro toto přejití domů. v kterých beránka jedli. nazván jest ten beránek
sam přejitím; v hebrejském jazyku Pesach. ehald. Pacha, řecky n latin. též Paseba. česky

Velikem.

12) Epyptšti totiz mnoha zvířata zvláště prvorozeaa za boby měli. Pobubenim jich ukizůno jest
patrne, jak mami jsou vůbec bobové egyptští. ješte nemohli takové zkúzy ujítí.
13) Tomu se nemů roznmčti. jakoby potřenim voleji a podvqii krvi bel-inka velikonočního pří
bytek Izraelských se značným stal . tudiž od Hospodina biiíeíbo prvommstvo pominut byl;
ale že beránek velikonoční byl oběti smíření na odpuštění hříchů. potřením tím příbytek
Izraelských jakožto oltal' Bolí naznaeen jest a obyvatelé jeho jakozto účastnici oběti té
s Bobem smíření býti se osvědčili a tudiž bodnými se stali. aby zachovani byli.
'
14 V Ustsnovons jat toto výročni slavnost velikonoční: na pamitku vysvobození Izraelských : uti—

zkovůni Egypt-kého . jakozto předobrazem'budoucího vykoupení pokolení umo
hříchu a smrti.
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Exodus.

12. 18—22.

0-

jEJHANfŘTf gmo

NÍ

*"“uwanmowu umu .
,;

18. Prvního měsice.' čtrnáctého dne
téhož měsíce ]: večerou. jisti budete
chleby přesné1až do dne jedenmecitmého
téhož měsíce k večerou.
19. Zaaedm dni nebude nalezeno kvasu
v domich vašich: kdoby jedl co kvaše
ného. zahyne duše jeho ze shromážděni

.

sw

'

! všech přibytcich vašich ji'sti budete chle
l by přesně.

21. Svolal pak Mojžíš všecky starši
synů israelských. &.řekl k nim: Jděte.
a vezměte hovado po čeledech svých. &
obětujte fáze.

22. A svaáečel: yzopu omočte v krvi.
israelakého, tak z příchozích, jako z zro—
kteráž jest na prahu. a.pokmpte jl pod
zených v zemi.“
'
20. Nic kvašeného jisti nebudete: ve voje. &obě veřeje: žádný z vás nevychá
lá) Jmenuje u Nilu. . pidi na. polovicinašeho hians. . na polovicidubna.
19) Kn.-em
vala. le všem mravnl nečistot,. .. porušení. od ovšem pli lidu Bolim
chladim býti nemělo.

12. 23— 46.

Druhé. kniha Hajžman. Exodus.

34. Vzal tedy lid nkropenou mouku;
prvé než zkvašena byla.:' & svázav (ji)
23. Nebo půjde Hospodin bije Egypt _vpláště," vložil na ražnena. své;
35. [ učinili synové israelští, jakž byl
ské: &když uzří krev na podvoji, & na
t
obou veřejícb. pomine dvéře domu to rozkázal Mo'žíš: & vyžádali od
ho. a nedOpusti bijci. vjíti do domů skýCh nédo stříbmy'cb & zlatý . i
šatů
velmi
mnoho.
vašich. a škoditi.
36. Hospodin pak dal milost lidu
24. Ostříhejž slova tohoto za právo
řed
' tsk'mi. tak že ů'čili 'im: i
tobě i synům tvým až na věky.
25. A když vejdete do země. kterouž gbloušši) Egyptské. Viz mp3., 22. J
37. Tedy tuhli synové israelští z Ra
Hes din dá vám. jakž slíbil, zachová
messe k Sokoth, okolo šestkrát sto tisíc
vati udcte obyčeje posvátné tyto.
26. A kdyžby řekli vám synové vaši: pěších mužů. kromě dětí.
zej ze dvel'í domu svého až do jitra.

Žid. 11. ze.

Jaké jest to náboženství?“
27. Díte jim: Obet přejití Hospodina
jean když pominul domy synů israel
ských
v Eíyptě,
Egyp se lid
'. a.poklo
domy
naše vysv-o
ozuje.bije
l skloniv
nu učinil.

38. Ale i všelijaký obecný lid bez—

číslný vstoupil s nimi. ovec i skotů, i
bovad rozličného plodu velmi mnoho.
39. [ pekli z mouky. kterouž před
tím : Egypta skropenou byli přinesli. &
nadělali pod pelných chlebů přesných:

nebo nemo i zkvašení býti. protože je

A vyšedše |ervnovéisraelští
učinili.& nutili vyjití Egyptští žádného nedadouee
jnkž28.byl-l_iřikáml
ospodin Mojžíšovi

Aronovi.'

29. Stalo se pak o půl noci. pobil
Hospodin všecko pn-órozené v zemi
egyptské od prvorozeného Faraonovn.
kterýž seděl na tn'mu jeho. až do prvo—
rozeného jeté. kteráž b la. v žaláři. a
všecko rvorozené hovatl:
30. vstal Fano v noci. i všickni
služebníci jeho. i všickni Egyptští: &
vzešel křik veliký v Egyptě: nebo nebylo
domu. v němžby neležel mrtvý.
31. A zavolav F amo Mojžíše &Árona
v noci. řekl: Vstaňte. a. vyjděte od lidu
mého, vy i synové israelšti: jděte. obě—
tujtc Hospodinu, jakž pravíte.
32. Ovce své i skoty vezměte. “jakž

prodlévání:
aniž mohli sobě nějaký po
rm připraviti.
40. Čas pnk bydlení synů israelských.
kterýž zůstávali v Egyptě, byl čtyři sta

třicetilet.'

41. A když se ta. vyplnila., téhož dne
vyšlo všecko vojsko Hospodinovo : země
egyptské.
42. Noc tato ostříhána býti má Ho

níž vyvedl
z země synové
egypt
sspodinu.
é; tét vostříhati
majje všickni
israelští po národech svých.
43. I řeklHospodin kMojžíšovi aÁro
novi: Tento bude řád(přislavnosti) fáse:
žádný cizozemec nebude jísti z něho.
44. Každý pak služebník koupený ob—
řezz'mbude. a tak bude jisti.
jíte
žádali, &odcházejíce dejte mi pože
m'mí.
45. Příchozí &nájemník nebude jísti
33. ] nutkali Egyptští lid. aby rychle z něho.
46. V jednom domě jisti se bude, a
vyšelz země. řkouce: Všichni zemřeme.
26) t.. j. jaká to bohoslužba?
28) Oběť beránka velikonočního byla předobramí oběti J. Krůta. Ont jest ten bel-inel nevinný
& nepoškvměoý (1 Petr. 1. N.). v jeholto krvi zbíleni (Zjev. 7. 3. M.) njdeme otroctví
hříchu a smrti věčné. (Aug.)

34) t. j. těsto nevúynuté. — ") t. j. v svrchní mocha.
40) Ču m podm .. muni od nastoupení Abrahama do Egypta, jelikoz od toho dun .: do
vyjití : Egypta lamel nemel vlastního obydlí.
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Exodus.

12. 47.—— 13. 15.

nevynesete ven z masa jeho. aniž kostí

Amorrhejského. a Hovejského, & Jebu—
sejského. jakž přisáhl otcům tvým. že ji
do. tobě. zemi tekoucí mlékem a medem.
slaviti budeš tento obyčej slavností v
tento měsíc.
6. Sedm dní jísti budeš chleby ře—
sné: a v den sedmý bude slavnost o
spodinova.
7. Přesné chleby jisti budete za “sedm
dní: nebude spatříno u tebe nic kvaše
ného. ani ve všech končinách tvých.
8. A vypravovati budeš synu svému
49. Ty'ž zákon bude tu zrodilému. &
příchozímu. kterýž jest pohoštinu u vás. v ten den. řka: Totot jest,“ což učinil
mi
Hospodin, když jsem vyšel z Egypta.
50. [ učinili všickui synové ismelští.
9. A budet (to tobě) jako znamení na
jakž byl přikázal Hospodin k Mojžíšovi
&
novi.
ruce tvé. &jako památka před očima
51. a téhož dne vyvedl Hospodin syny
tvýma':
aby zákon
byl vaústech
tvých:Hospodinův
ne o v rucevždy—
silné
israelské z země egyptské po houf ích cky
vyvedl tebe llos diu z Egypta.
jejich.
10. ()sti-íhati udeš takové pocty v
Kupltolu 18.
určený čas rok po roce.
Mu
Boží o polu-cení všeho prvorozenéhon slnveni
11. A když uvede tebe Hospodin do
Velíkonoeí. 17. ('uu lldu isnelnkčho : Egypta.
země ('hananejsky'eh. jakž přistihl tobě
' l. ! mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: &otcům tvým. &dá ji tobě:
12. odděliš všecko. což otvírá život.
2. Posvét mi všeho prvorozeného. což
koli otvírá život mezi syny israelskými. Hospodinu, &což prvorozeného ješt mezi
tak z lidí jako z hovad: nebot mé jest to h0vady tvými: cožkolivčk míti budeš
v něm zlámete. Jan 19. 36.

47. Všecko shromáždění synů israel
skýeh učiní to.
48. Jestližeb pak kdo z příchozích
do vaší osady chtěl přejití. &slaviti fése
Hospodinu. rvé obřezán bude každý
mužského pohlaví. &tehdáž řádně slaviti
bude: a bude jako v zemi zrozený: 'est—
ližehy pak kdo nebyl obřezán. ne ude
jísti z něho.

všecko..

Luk. 2. 23.

posvětíš llospodinu.
13. Prvorozené
os 0 změníš za ovci:'
3. l řekl Mojžíš k lidu: Pamatu'te na smneů.
den tento. v kterémž jste vyšli z yp paklibys nev 'platil. zabiješ. Všecko pak
ta. &z domu služebnosti. že v ruce silné prvorozené člověka z synů svých. penězi
edl vás Hospodin z mista tohoto: vyplatíš.“
14. A kdyžby se tázal tebe syn tvůj
& yste nejedli kvašeného chleba.'
4. Dnes vycházíte měsíce nového zejtra: řka: Cojest to?" odpovíšjemu:
obilí.'
V ruce silné vyvedl nás Hospodin z země
5. A když uvede tebe Hospodin do egyptské. z domu služebnosti,
15. Nebo když se byl zatvrdil F c.:-ao.
země (lhananejského, & lIethejského. &
2) t. Já jsem svrdiovauý l'áu nebe i země. mé jest tedy všecko, oolkoli na. zemi jest. Zdáště
pak une obětovali a službě má zaavétíti máš všecko prvorozené. ježto jsem v Emu: zachoval.
3) rozumqi o slavnosti velikonoční.
4) &. prvniho podletoiho mesice. když na východě klany jedné již zralé jwu.
8) t. toto se deje na paměť toho.
Pozdější
9) & budeš to sobě tak připomínnti.jlkobya to měl na ruce a na čele mnmenáno.
lidé toto doslovně berouce. zavésíonli si lístky na oči a na. čelo. na. nich: příkůumi Boží
napsána byla.
13) Poněvadž k oběti nezpůaobné bylo. putl'íc do počtu nečistých zvířat.—")Mčlit jsou prvorozeuí
v chrámě službu kounti. poněvadž. ale k tomu pokolení Levi od Boha určeno bylo, musili se
penězi vyplntiti.
14) t. potom. — ") t. j. proč se to děje!

13. 16. — 14. 9.

l
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Šiša

Šum Mdžibova Exodus.

a.nechtěl nás propustiti. pobil liospodin
všecko prvorozené v zemi egyptské. od
prvorozeného z lidí. až do prvorozeného
z hovad: protož obětují l—lospodinuvše
cky samce otvírající život. a. všecko
'
prvorozené z synů svych vyplacuji.
16. Bude to tedy jako znamení na ruce
tvé. &jako zavěšeného něco, pro pa
mátku, mezi očima tvýma: proto že v
ruce silné vyvedl nás Hospodin z Egypta.
17. Tedy když propustil Farao lid..
nevedl 'ich Bůh cestou země Elistinské.
kteráž lízká jest': rozjímaje, aby snad
nepykal. kdyby uzřel. ana proti němu
válka povstává, &nevrátil se do Egypta.
18. Ale obvedl jej cestou přes poušť..
kteráž jest podlé moře červeného: a v
odění vstoupili synové israelští z země
egyptské.
19. Vzal také Mojžíš kosti Josefovy
s sebou: proto že byl přísahou zavázal
syny israelské. rka: Navštíví vás Bůh,
vyneste odsud kosti mě s sebou.
20. A vyšedše z Sokoth rozbili stany
v Etham na. kraji pouště!
21. Hospodin pak předcházel je. aby
'im ukázal cestu. přes den v sloupu obla
ovém. & přes noc v sloupu ohnivém:
aby byl vůdce cesty obojího času. |. Kor.
10. l.

22. Nikdy nezmizel sloup oblakový
přes den. ani sloup ohnivý přes noc.

před lidem.'
")

Kapitola 14.
Bononi synů isrsolshýeh. 21. Budokai mois milán.

1. Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi.
řka:
2. Mluv s nim israelsky'm. at navrá—

tíce se. rozbijí stany naproti Pihahiroth.
kteréž 'est meziMagdalum, &mořem proti
Bélse on: naproti němu položíte vojska,
nad mořem.'
3. [ řekne Farao o synech israelskych:
Ssouženi jsou na zemi. sevřelaje poušt.
4. A zatvrdím srdce jeho. &honiti vás
bude: &oslaven budu v Faraonovi. & ve
všem vojsku jeho. A zvědí Egyptští. že
já. jsem Hospodin. l učinili tak.
5. A zvěstovánojest králi egyptskému.
žeby lid utíkal: a změněno jest srdce
Famonovo. a služebniků jeho. nad lidem.
a řekli: Co jsme to učinili, že jsme pro
pustili lsraele, ab nesloužil nám?
6. Zapřáhl te y do svého vozu . &
veškeren lid svůj vzal s sebou.
7'. A vzal šest set vozů vybraných. &
cožkoli v Egyptě vozů bylo: a vůdce
všeho vojska.
8. I zatvrdil Hospodin srdce Faraona
krále egyptského. a honil syny is:-selské:
ale oni byli vyšli v ruce
"šené.
9. A když hom'lije Egyptští
šlaku.
našli je v stanícli nad mořem: všickni
jezdci i vozové Faraonovi, a všecko vo'
sko jeho bylo v Fihahiroth proti Bél
sefon.

t. kudy se obecne :: primo chodí do zeme Filistinské. totil cestou kmvmkou

přes Gazu.

kterážto cesta trvá toliko. ti'i dm.
20) rozuměj arnlmké.
22) Sloup ten za dne oblakový s v noci uhmvý byl jeden a týž. kterýžto k nebi se týče před
cházel umana- po celý čas inž.-ni jejich. si pak měli přejitirJonlůn a vtrhnouti do země
zaslíbené. Vyznnmvnévnl puk sloup ton přítomnost Hospodina. který! ulitý-voje v něm veleh
nost a slávu svou. jskož lid svc'ú v mocném ramenu byl vysvobodil s vyvedl : Egpta &jemu oil
putování jeho určil: též hoi k tému! cili dovésti uložil. Ostatné pak. jak znameni. sv. Pavol.

jest také sloup ten pl'edohrumoim Krista Pána. (] Kor. 10. l.)
2) hru-lití ji). byli přitáhli s.: na severní konec červeného moře blíž úžiny Suez točené. sn jim
Bůh přikázal. aby se k jihu uchýlili : táhli podlé moře až k Pihshimth. jakoby zpbtečni
cestu ustoupili. Stalo se to za tou příčinou. a chtel Bůh Pal-sona potrestati. kterýžto mysle.
ie lid isnelský bloudí. hnal se za nimi.
9) totiž. když je postihli.
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Druhů kniha Equium

Exodus.

14.l0—28.

10. Asynové
když israe
se ští
říblížil
Fai—ao.
po- vojsky
20. stál
mezi vojsk
btský.ch
zdvihše
očí svy
'.ch uzřeli
lsraelských:
a
aktemny'.a
:.
osvěcující
noc,
takže
lsobě
vespolek
optské za. sebou: i báli se velmi: a.
celý čas noční přistoupiti nemohli.
0.11i ka Hospodinu,“
řek kMojžíšovi: Snad nebylo
21. A když vztáhl Mojžíš ruku na
hrobů v Egyptě, proto jsi
vedl nás. moře. odjel je Hospodin prudkým a hor—
kš'm
celou noc. se&
rátilvětrem
moře vvějícím
sucho.“přes
i rozstoupily

abychom zemřelí na pousti ?včos to uči

dslíž jsme toho nemluvilí tobě vod
Hg.:?tě.:řkouce
nás _vyvedl
z Egypta?
Odejdi
od nás. st slou
2%. I vešli synové ísraelšti prostřed
žlrne
ptským? Nebo mnohem lépe kem suchého moře: nebo byla'jim voda

bylo sloužnPti
jim. nežli zemříti na ušti.
13.1 řekl Mojžíš k lidu: NBbOJtBse:
stůjte. a. vizte veliké skutky Hospodi
novy, kteréž učiní dnes: nebo Egypt—
ských. kteréž nyní vidíte, nikoli více ne
uzříte na věky.

jako zeď po pravé i po levé straně.
Žid. 11.29.

23. A honíce (jc) Egyptští. vešli za
nimi do prostřed moře. & všecka jízda
Faraonova1vozovéjeho. ! jezdci.
'iž bylo bdění jitřni. & hle po—

14. Hospodin bude \ojovati za vás. hle2děvAl ospodín na vojsko Egyptských
a vy mlčeti budete“
z sloupu ohně &oblaku. pobil vojsko
15.1řekl Hos odin k Mojžíšovi: Co jejích:
25. a zpřevraeel_kola vozů. i nesení

volně ke mně? Mluv synům israelsky'rn.

at jdou.

Řekli neboť
tedy Hospodin
Egyptští:
16. Ty pak zdvihni hůl svou, & vťioudo
tecme hlubiny.
před lsraelem:
vztáhni ruku svou na. moře. & rozděl bojuje za ně rotí nám.
26.1 ře Hospodin k Mojžíšovi:
je: aby šli synové israelští prostředkem
Vztz'thni ruku svou na moře. at se zase
moll-e
suše.zatvrdím srdce Egyptský ch. vráti vody na Eg) ptské. na vozy,]jezdce
7.80upak
aby7vás honili: i budu oslaven v Farao jejích.
noví, 'a.ve všem vojsku jeho. a v vozich.
27. A když vztáhl Mojžíš ruku proti
moří. navrátilo se hned na usvitě k prv—
i v jezdcích jeho.
18. A zvědí
ptští.budu
že jáv psem
Hobpodin.
když os ven
ara
onoví. a v vozích. i v jezdcích jeho.
19. A pozdvíh se anděl Boží. kterýž
předcházel vojska israelská. zašel za ně:
a s ním spolu sloup oblakový, odstoupiv
z místa předního, z zadu

nějšimu místu: akdyž utíkali Egyptští.
potkaly je vody.“ & uvrhl je Hospodin
do prostřed vln.
28. [ navrátivše se vody. zatopily
vozy í jezdce všeho vojska. Faraonova..
kteříž stíhajíce (lsraelské) byli vešli do
moře: ani jeden z nich nezůstal.

.
10) V skutku byli jsou lsmlšti se všech stran súiení; nebo k východu měli před sebou rudé
moře, v pravo k jihu poušť egyptskou. v levo na západ byly hory a poušť. s k severu za.
nimi stálo vojsko Fomnovo.
Bez vyšší pomoci museliby naprosto shynouti.
14) t. j. budete v pokoji. bezpečni jsouce. tuk aby vám nic nebylo potřebí se stu-sti : křičetí.

20) t. tloup oblakový, který! předcházel vojska is:-selská. odstoupiv no sad poletí! se mezi vojska
hradských s Egyptských tek. ze k strmé hradských byl jesuý osvětu-nícínoc. aby mohli
přes moře přejití; k stnně pak Egyptských byl tak temný, že ani lsrselských spatřili ne
mohli. tim měni něčeho proti nim podnikmuti.

21) t. j. Bůh učinil. ze moh ustoupilo aneb eby se mstoupilo. .. tak cesta u prostřed vln byls.
kterou! poh vysuiil větrem prudkým . horkým. vsnoudm přes celou noc.
27) t. vody proti nim se valily. na kterou holí stranu utíkali.

Druhů kniha Mojžíšova. Exodus.

IG. 29. — 15. 7.

29. Synové pak israolšti šli prostřed
kem suchého moře, a vodyjim byly jako
zeď po pravé i po levé straně:
30. i vysvobodil Hospodin v ten den
[smeleAz vrděhEgypt—ské
ruk Egyptsk' ch.
mrtvé na. břehu
mořském“&ruku velikou.' kterouž b ]
pil—okem.!
Hospodin
nich: i bál1 se
lld
ospodina.
& věřilinaHospodinu,
Moj

žišovi služebniku jeho.

Kapltola 18.
Pneů Monikou.

23. Osl.-zeni hořkých vod. 27. Při—

ehodsynů iunlúq'chdo

1. 'lehdy zpívalM 'žiš : synovéisrael
šti píseň wm Hospo?
mu, a. řekli: Zpi—,
81) :. moe velikou.

e'me Hospodinu: nebot jest slavně zve
n. koně | jezdce uvrhl do moře.
e2. Sila ma, i chvalu má (jest) Hospo
din, neboť byl mi k s aseni: tent jest
Bůh můj. jej oslavoval budu: (ont jest)
Bůh otce mého, jej vyvyšovatibudu.
3. Hospodin (jest) ako muž bojovník.

všemohoucímenojeo

4. Vozy araonovy . i vo'sLo jeho
uvrhl do moře:_výborná kgžata jeho

]

ztoópenajsou v moři rudém.

|

Gilgavice tvá.. Hoa dino, zvelebena
'est v síle: ravice “BioHospodine.po
ila ne

!

5.Propasti přikryly je. sstoupili do
hlubin jako kamen.

7. A v množství slávy své ssadil jsi

Druhé. kniha. Hojáiůov; šlo—díla.

_—

protivníky své: pustil 'si hněv svůj. kte
rýžto sežral je jako“(0 si:) strniště.
8. A duchem prchlivosti tvé shromáž

18. Hospodin kralovati bude na. věky
věkúvt

vod špeh. )

Hospodinu, neb slavně zveleben jest.
koně i jezdce jeho uvrhl do moře.
22. Hnul pak Mojžíš lidem israelským
od moře rudého. a. vyšli na poušť Sur:
i chodili tři dny po poušti. & neus
lezli vody.
23. A přišli do Mal-a'. ale nemohli
píti vod z Mara.. proto že byly hořké:
odkudž i příhodné jmeno místu tomu
dal. nazvav je Mars.. to jest hořkost.
24. [ reptal lid proti Mojžíšovi. řka:
Co budeme pití?
25. Ale on volal k Hospodinu, &ten
ukázal mu dřevo: kteréžto jakž vložil do
vod. v sladkost obráceny jsou.“ Tu usta
novil jemu přikázaní. & soudy, a tu
zkoušel ho,
26. řka: Uposlechneš-li hlasu lios
dins Boha svého. a což pravého jest

19. Nebo vjel jezdec Farao s vozy
i s jezdci svými do moře. a. obrátil na '
ss
děšidyjsou
vody: ' u stála
tekutá.
voda.. ně Hospodin vody mořské: synové pak
se ropasti
rostl-ed
moře.
9
ne řítel:
oniti budu. &do israelští šli po suše. rostředkem moře.
honím se (jic ). děliti budu kořisti. mv
20. Vzala tedy lila-is.. prorokyně.
nova.. buben v ruku svou:
sytí se duše má: vytrhnu z pošvy meč sestra
svůj. pobi'et je ruka má.
& vyšly za ní všecky ženy s bubny. s
10. Vá vítr tvůj, & "krylo je moře: sbory zpívajícími.
poto ni 'sou 'sko o ovo v rudk "ch
21. jimžto začínala., řkouc: Zpívejmež
J

P

)

11. Kdo odobný tobě mezi silnými,
Hospodine? do podobný tobě. tak ve—
lebný v svatosti. tak hrozný & chvali
tebný. činící divy?
12. Vztáhl jsi ruku tvou. i pozřela
je země.
13. Vůdce jsi byl v milosrdenství
svém lidu. kterýž jsi vykoupil: & nesl
jsi jej v síle své ku příbytku svatému
tvému!
_
14. Povstali národové. &hněvali se:
bolesti zachvátily obyvatele ňlistlnské.
15. Tehdáž zkormoucena.jsou knížata
edomská. silné moabské podjalo třesení:
ztmuli všickni obyvatelé chananejštíf
16. Připadniž na ně strach a, lekání
pro velikost ramene tvého: ať jsou ne

pohnutedlni
jako kámen.
dokud
ncpřejde
(] tvůj, Hospodine,
dokud
nepřejde
lid
tvůj tento. kterýž jsi opanoval.
17. Uvedeš je. a, štípíš je na hoře dě
dictví svého . na přepevném příbytku
svém. kterýž jsi vzdělal Hos wdine:
svatyně tvá.. Pane. kterouž tvrdi y ruce
tvé

. před ním. budeš—ličiniti. a. budeš-li po
slouchati přikázsní jeho, &.ostříhati všech

ustanovení jeho: žádného neduhu. kte
rýž jsem vložil na. Egypt. neuvedu na
tebe; nebo já Hospodin uzdravitel tvů'.
27. Přišli ak do Elim synové israei
ští. kdež by o dvanácte studnic vod. &

8) t. j. větrem prudkým východním. který! vůl pm celou noc. (Viz svrchu k. 14. Zl.)
13) totiž do země zaslíbené. V prorockém nadšeni mluví tu s v následujících verších Mojžíš o
věcech budoucich, jakoby již se byly staly.
I5) Chce! říci: národové ňlistínští i jiní okolní. a! uslyší o tomto velikém vysvobozeui. zděšeni
budou . vdikou bolest nod tím míti budou.
17) o. j. Uvedeš lid mu do země :ulíbeně & ais jim hornatou zemi mu; v dědictví. aby v ní
jako strom vsazený pevne sídleli; ' ní! pak s nimi přebývoti budeš . ji přítomností svou
posvětit o utvrdis.
23) t. kde vodu byla.
25) t. j. staly se elodhé neb píle. Ne plimzenou moc! toho dřevo ale mod Boli způsobeno jest

toto.

Ostatně. jok mms.-mi

"hnijícího veškeré bohatí

__ '

svatí otcové. dobře vyobrazuje dřevo toto moc Bíle Kristovo.

!ivoto vezdejiiho.

_Í—
-
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sedmdesáte palm: i rozbili stany při večermasojlsti. &rano chleby do sytosti:
vodách.
proto že slyšel reptání vaše. jímž jete
re tali proti němu: nebo 111 co jsme?
aružjest protim'im reptaní vase. ale proti
Příchod lsmelslýeh na pouti Sin. . apt-“ni jejich.
12. Bůh jim dal hře by. . niannn M. Zpráva o
zbirůui'a
mchovan: manny.

[. [ hnuli se z Elim. a přišlo všecko
množství synů israelských na poušt Sin.
kteráž.jest mezi Elim a binaj: patnáctého
dne měsíce druhého, po vyjití jejich ze
země. egyptské.
2. | reptalo všecko slu-omážděui synu
israelskych proti Mojžíšovi a .-\ronovi
na poušti.
3. A mluvili synové israelšti k nim:
ó bychom byli zemi-eliskrze ruku llo
spodinovu v zemi egyptské. když jsme
sedávali nad hrnci masa, a najídali se
chleba do sytosti: proč jste nás vyvedli.
na poušť tuto. abyste zmařili všecko
množství hladem?
4. Řekl pak Hospodin k Mojžišovi:
Ai. já dštlti budu vám chleby s nebo:
at vychází lid. &zbirá. což stači na každý
den: abych ho zkusil. chodí—liv zákoně
mém, čili nic.“

5. Dne pak šestého' at připraví, coby
vnesli: :: at jest (toho) dvakrat vice. než
co zbírávali na každý den. "
6. ] řekli Mojžíš a Aron ke' všem

llospodinu.
9. Řekl také Mojžíš k Áronovi: Rei
všemu shromáždění synů israelských:
Přistuptež před Hospodina :“ nebot slyšel
reptání vaše.
10. A když mluvil Áron ke všemu
shromáždění synů israelských, ohlédli se
na poušt: a hle sláva Hospodinova uká
zala se v oblaku.
11. Mluvil pak Hospodin lt Mojžíšovi,
řka.

12. Slyšelt
ských.
mluv kjsem
nim:reptánl
ečer synů
budeteisrael
jisti
maso, a ráno nasycení budete chleby: a
zvíte, že já jsem Hospodin Bůh vaš.
13. Stalo se ted

u večer. že přile—

tčvše křepelky přikryly ležení :' ráno
také rosa ležela vůkol ležení. 4 Moji.] l. 31.
14. A když přikryla svrchek země, uká—

zalo se na ušti cosi drobného. a jako
v stoupě z učeného. nápodobného k jínl
na zenu.

Jan. 6. 31.

15. To když uzi-eli synové israelští.
pravili
vyznav
menava:vespolek:
o 'est Man
to? hu?
Nebocožnevěděli.
coby to bylo. iuižto řekl Mojžíš: To jest
ten chléb. kterýž Hospodin dal vám ]:

synům israelským: Večer poznáte. že
Hospodin vyvedl vás 7,země egyptské: jedeni. ] Kor. H). 3.
7. a ráno uzříte slávu Hospodinoyu?
16. Tatot jest řeč. kterouž přikázal
nebot jest slyšel reptání vaše proti "0 Hospodin: At nazbírůjedenkaždý : něho.
spodinu: my pak co jsme. žejste reptali jak mnoho stačí k 'edenl; gomor' na
proti nám?"
_
'ednoho člověka,po é počtu duší vašich,
8. lth Mojžíš: Dát vám Hospodin 'teréž bydli v stanu. tak vezmete.
4) t. zdali uposlechnou rozkazu mého, aby víc na jeden den nezblrali. neilí potřebí bude.
5) Šestý den. uiu'ipatek. jmenoval se odtud den připravování(kameny—")%
aby to také
stačilo na sobotu; kterého). dne nic pracovati se nesmělo.
7) o té víz nile V. In. — ") my jednáme toliko ve jmenu Páne.: proč tedy reptůte proti nám!
9) t. j. před sloup ohlakový. \! není. přebýval Honpodin.
13) V ukalnate' Arabů. kudy táhli [mt-lití, pouud nalezají se khpelky u velikém mnozstvi. kte
ré! tak nízko lítají. le rukama lze je polapiti. Div pak Boží tilt—ží v tom, že pršvb ' tuto
dobu a v takovém náramně—mmnožství
!

přilétaly. že po dlouhý čas dvěma milionům lidí po

krmu poskytovaly.
16) t. udra. která vážila asi onu liber. a postačovala. že i největší jedlílt nasycen býti mohl.

I

mwiZi.

"

'.0 '

“Druha kniha Mojžíšova. Exodus. _

17. ! učinili tak synové izraelští: a na

sbírali
vice,
18. jiný
měřili
najiný
miruméně.
gomor: aniž měl
vice. kdo více nazbiral: ani kdo méně
byl řipravil, nalezl méně:' ale jeden—
k ý edic toho, což snísti mohl. shro
máždil.

2 Kor. s. 15.

„

19. [ řekl jim Mojžíš: Zádný at z toho
nepozůstavuje nic k jitro.
20. Oni pak neuposlechli ho, ale ně
kteH z nich zanechali sobě (z toho) až
do 'itra. i počalo rozlázati se červy. a
shnllo: i rozhněval se na ně Mojžíš.
21. Zbirali pak ráno každý. co snisti
mohl: a když zhřivalo slunce. r0zpou
štělo se to.
22. V den pak šestý nazblrali pokrmu
toho dvojnásobně. to jest dvě gomor na
každého člověka: i přišla všecka knížata
množství. a vypravovali (to) Mojžíšovi!
23. Kterýž řekl -jim: Tot jest. což
mluvil Hospodin: Odpočinuti soboty o—
svěceno jest llospodinu zejtra.. Cožťoli
má. děláno býti. dělejte (dnes): a co má
vai-eno býti. vařte (dnes): eož puk koli
zbude. uschove'te to k ránu.
24. [ učinili tak, jakž byl rozkázal
Mojžíš. a neshnilo to. aniž červ nalezen
jest v tom.
25. [ řekl Mojžiš: Jeztež to dnes. nebo
(dnes) sobota jest Hospodinova: nebude
to nalezeno dnes na oli.
26. Po šest dni 7. irejte: v den pak
sedmý sobota jest Hospodinova. protož
nebude to nalezeno.
'
27. [ přišel sedmý den: :: vyšedše
(někteízi) z lidu zbirat. nenašli nic.
28. Rekl pak Hospodin k Mojžíšovi:

16. l7.—l7. ].

Dokavad zpěčovati se budete ostříhati
přikázanl mých, &zákona mého?
29. Viztež. že Hospodin dal vám so
botu, a proto dne šestého dal vám po—
krmů dvojnásobně: zůstali jedenkaždý
sám u sebe.' ažádný nevycházej z mista
svého dne sedmého.
30. ] odpočinul lid v den sedmý.
31. A nazval dům ismelský jmeno
toho (pokrmu) Man: kterýž byl jako
simě koliandrové bílé. & chut jeho jako
chlebabilého s medem.“
32. Rekl pak Mojžíš: 'l'atot 'est řeč,

kterouž přikzizal Hosíyodin: Naplín omor
:. ni (tou manou), & at se chová
bu—

doucím pořád rodům: aby znali chléb,
kterýž jsem vám dával jisti na poušti.
když jste vyvedení byli zlzemč egy tské.
33. l řekl Mojžíš k Áronovi: ťezmi
nádobujednu, &vsyp do ní manny. co
se vejde do (miry) gomor: &ulož ji před
llospodinem, aby byla chována rodům
vzmm.

34. jakž pijkáud Ilospodiu Mojžíšovi.
[ položil ji Aron v stánku k chováni.
35. Jedli pak synové israelšti mannu
za čtyřiceti let. dokudž nepřišli do země
obvvatelné: tim pokrmem krmeni byli.
dokudž nepřišli k končinám země cha.

nanejské.'
36. Gomor pnl: jest desátý dil Efy.

Kapllolu 11.
Rep ni hradských ' Rufidim pro node—Latokvody.
6. ydizm vody : skály. 8. Boj : Amhehnckými.

]. Tedy vyšedši všecko množství synu
isruelských z pouště Sin. po stanovištích
svých podlé řečiHospodina, rozbili stany

18) t. j. každému nuněřeno jest gamer. což k nasycení postačovalo. .\ tak obdržel každý stejně.
jelikož ti. kdož více byli nasbírali. zdeIiIi se | těmi. jen! méně nasbírali. — ") (. obdržel.
22) totiž. že lid poslouchal.
29) Slim u sebe, t. ve ném. doma. jako se říká: ..U nás. u vás.“
31) Timto jmenem později nazvána jest také sladkš šťáva. která! z některých keřů v Anbii se
prýští ana um kape, pak utvrdlá v "metách se thin-li: kterážto ale wanna skrovné se ualezů..
. v mnohém docela rozdílná jest od oné. kterouž Bůh po čtyh'oet let krmil [smell—ké
na poušti.
35) U:! sv. Otcové. že mna byla předobrazeni večeře Páně, ježto se Kristus ním nazýval pm
vým chlebem . nebe. který! dimi život svetu. (Jan. 6. 3.1)
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v Rnňdim. kdež nebylo vody k nápoji
lidu.
2. Kterýž. domlouvaje se na Mojžíše,
mvil: Dej nám vody, abychom pili.
ímž odpověděl Mojžíš: ( “0na mne se
domlouváto? Pmč pokOušitc Hospodina?
3. Ziznil tedy mm lid pro nedostatek
vody. a reptal na Mojžíše, řka: Proč jsi
vyvedl nás z Egypta, aby zmařil nás. i
děti naše. i hovada žízní?
4. Volal pak Mojžíš k Hospodinu, řka:
(“o mám činiti s lidem timto? Ještě
maličko, &ukamenujet mne.
1) :. jest to- vyvedení nás z'l-ngpu

_L—

5. [ řekl Hospodin k Mojžíšovi: Jdiž
před lidem. ; pojmi :; sebou (některé) z
starších isra'elakýcb: & hůl. kterouž jsi
udeřil v řeku, vezmi do ruky své, a jdi.
] Kor. 10. 4.

'

6. Aj jů státi budu tam' před tebou.
na skále lloreb: i udeřiš v skálu. &vyjde
z ni voda. aby pil lid. Učinil Mojžíš
tak před staršími israelskými:
' 7. a nazval jmeno mista toho: Poku
šení. ro svár synů israelakých. &že
kouše' Hospodina. řkouce: Jestli o—
spodin mezi námi. či není?'

Holyodioův shluk. ei toliko vlatni Mojliiův!

_

.

__ _.J
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8. Přitálil pak Amalech.' & bojoval na němž se posadil: Áron pak &. llur
podpimli ruce jeho z obou stran. [ stalo
proti lsraelovi v Rafidim.
9. [ řekl Mojžíš kJosue: Vybeř muže: se, že ruce jeho neustály, až do západu
slunce.
&vytáhnu bojuj proti Amalcchovi: zejtra
13. [ zahnal Josue Amalccha, & lid
jít státi budu na vrchu hory. maje llůl
Božl v ruce své.
jeho mgčcm.
14. Rekl pak Hospodin k Mojžíšovi:
10. Učinil Josuc tak. jakž b_vlmluvil
Mojžíš. a bojoval proti Amulechovi: Vpiš to nn památku do knihy, & vlož
Mojžíš pak & Anon. a. lÍur vstoupili na v uši Josuc: nebo vyhladim památku
Amalcchovu pod nebem.
vrch hory.

_...—
_—
._
„__

l

11. A kd ž pozdvihoval Mojžíš“ ru

I konf
přem
al Israel;
pakli maličko
opouštěl.
přemábal
Amulech.

15. l vzdělal Mojžíš oltář: & nazval

jmeno jeho: Hos )Odillpovýšeni mé. řka:

' o roku bu(
loslpodina
na trůnu. a
Hospodinův
e proti Amalcchovi,
12. Ruce pak Mojžíšovy byly těžké :“ boj16.

|

: mvše

-

tedy kámen. podložili pod něj.

od národu do národu..

8) Amal—alma.. potomci Elan. bojovný to níu'od. bydlící na poušti.
H) o. j. dokud! Mqiiíš vzhůru moe duel; 1111qu u vroucí : zbozi-némodlitbě; na. jen tím
důvqje. le ne od vqjlh ného obr! více od Boba : nebo. vitězství očekává.
IB) :. j. Bůh sedě na trůnu vdebnoeti "é ustavičně nm:-nou míti bude'rulm nou & boji proti
Ama-lechiukým . bude bojovati . nimi. pokud! jich nevyhladi.

:

!
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Jethro přišel & Mqlžíšovi. 14. jehožto rady nposlechnuv
Mojžíš, 24. neunavil soudce lidu.

]. A když uslyšel Jethro, kněz maili—
anský, příbuzný Mojžíšův, všecko, což
byl učinil Bůh Mojžíšovi, &lsraelovi lidu
svému, a že vyvedl Hospodin lsracle z
Egyptm
_
2. vzul Scion: manželku MOjžíšovu,
kterouž byl odeslal :*
3. a dva. s ny její. z nichž jeden sloul
Gersam, rich řekl otec.: Příchozí jsem
byl v zemi cizí:

4. druhý pak Eliezer: nebo řekl: Bůh
otce mého s mocník 111inbyl, &vytrhl
mne z meče li;)araonova.

5. Přišel tedy Jethro. příbuzný Moj
žíšuv, s syny jeho, i s ženou jeho, k Mo'
žíšovi na poušť. kdež b ] vojsko položil,
podle hory Boží (Hore ). Výš 3. 1.
6. A vzkázal Mojžíšovi, řkn: Jít Jethro

příbuzný tvůj jdu k tobě, ižena tvá,i
oba synové tvoji :; ní.
7. Kterýž v šed vstříc příbuznému
svému, poklouiivse, & \olíbil ho: ipo
zdravili se vespolek s ovy pokojnými.
A když vešel do stanu.
8. vypravoval Mojžíš říbuznému své
mu všecko, což učinil l ospodiu Farao
novi a. yptským pro lsraele; i vše—
cky nesn e, kteréž se jim přihodily na
cestě. a že vysvobodil 'e Hospodin.
9. [ radoval se Jet 0 ze všeho do—
brého, kteréž byl učinil Hospodin Israe
lovi, proto že vytrhl jej z ruky Egypt

ských,

10. a řekl: Požehnaný Hospodin. kte
rýž vysvobodil vás z ruky Egyptských.
& z ruky Farnonovy, kterýž vytrhl lid

svůj z ruky Egypta!
ll. Nyní 'sem poznal, že (jest) ve
liký Hospo in nade všecky bohy:'
proto že pyšně činili proti nim.
12. ()bčtoml tedy Jethro příbuzný

Mojžíšův zápaly & oběti Bohu: a při
šli Aron. i všiclmi starší israelšti. aby

jedli chléb s ním před Bohem."
13. Druhého pak .lne posadil se Moj
žíš, aby soudil lid, kterýž stál před Moj
žíšem
jitra až do večera.
14. Vida pak to příbuzný jeho. totiž
všecku práci jeho při lidu, řekl: Co jest
to. což děláš &lidem? Proč sám sedíš,
&všechen lid čeká-od jitra až do večera?
15. Jemužto odpověděl Mojžíš: Při
chází ke mně lid hledaje vyřčení Božího.
16. A když mají nějakou rozepři, při—
ehíize'í ke mně. abych soudil mezi nimi,
a oznamil (jim) přikzízaní Boží, &usta
novení jeho.

17. Ale on řekl: chobře to děláš:
18. nemoudrou prací se hubíš i ty,
i lid tento, kterýž s tebou jest: nad
možnost tvou jest tu práce . nebudeš
moci snímji snésti.
19. Ale uposlechni slov mých. a.rady
mě, :: Bůht bude s tebou. Stůj ty za lid
v tom, což k Bohu přísluší, aby vznášel
na něj, což se vyřknc.:“
20. &ukazoval lidu posvátné obyčeje,
&řád pocty Boží i cestu. po kteréžby
choditi měli, a dílo, kteréžhy dělati měli.
21. ()patř pak ze všeho lidu muže sta

2) totiž z Egypta do domu otce jejiho; dilem proto, že chtěl všecek povolímí svému se oběto
veti, dilem také z té příčiny, aby manželku a syny své pred pom-tou Famonovou uchoval.

lu) t. j. : poroby Egyptské.
11) t. nade všecky domnělé bohy jiných národů. Ontotek rozuměj tak: Protoze Egptští proti
lsrnelským pyšné sobě počínali: podobným způsobem ponížení budou. Jako Farne chtěl dítky
židovské utopiti, tak on sám : vojskem svým u vodách ztopen jest.
12) t. j. zápalné oběti a jiné obeti, aby tím Bohu vděčnosti své dokázal. — ") t. aby | ním
bodovali při obeti, jak: byl 011ij při obětech, zvliitní aneb posvátné hody držeti. čím! se
úhatniky oběti těch . upoluhodovníky Božími býti vyznávali. (Viz 5 Moji. 12. 7.)
19) t. nesnadné věci. 0 na se jedni. n kteréž podle úkon: Božího, .! dotud vydaného. rozhod
nouti oe nemohou.

184

Druhé. kniha Mojžíšova. Exodus.

tečná . & bohabojné . v nichžby byla
pravda.. &.kteřížby nenáviděli lakomství.

a ustanov z nich tisícníky. i setníky. i
padesátníky, &.desátníky.
22. kteřížby soudili lid každého času:
cožbykoli pak většího bylo, at vznššejí
na tebe. a menší pře toliko sami necht
soudí: & polehč sobě. déle břímě mezi
jiné.
23. Jestliže to učiníš. vyplníš rozká
zaní Boží, a pi'ikázaní jeho budeš moci
snésti: &veškeren lid tento navracovati
se bude k místům svým v pokoji.“
24. To uslyšev Mojžíš. učinil všecko,
což on poradil.
25. A vybrav muže statečné ze všeho
Israele. ustanovil je knížaty nad lidem.
tisícníky. & setniky, a-padesátníky. a de—
sůtníky.
26. Kteřlž soudili lid každého času:
cožkoli pak těžšího bylo, vznášeli na
něho. snadnější toliko věci soudíce.
27.1 propustil příbuznéhosvého: kte
rýž vrncuje se odšel do země své.

Kapitola 10.
Příchod Israele na poušť Sin-j. . umluve Bezi : nim.
14. Lid posvěcen.

20. Bůh ustoupil na horu Sinaj.

]. Měsíce třetího po vyjití lsraele
: země egyptské. v ten den“ přišli na
poušť Sinaj.
2. Nebo hnuvše se z Ralidim. & při
šedše až na poušt Sinaj. položili se na

\

18. 22. — 19. 11.

témž místě, a tam rozbil israel stany
naproti hoře.
3. Mojžíš pak vstoupil k Bohu. [ po
volal ho Hospodin a té hory, a řekl:
Toto díš domu Jakobovu. a zvěstuješ
synům israelským:
4. Sami jste viděli. co jsem učinil
Egyptským, kterak jsem vás nesl (jako)
na křídlach orličích. a pojal k sobě.'
5. Jestliže tedy poslouchati budete
hlasu mého, a budete—liostříhati umluv
mé. budete mi za lid zvláštní ze všech
národu: nebo má jest všecka země!
6. A vy budete mi za království
kněžské. &národ svatý! Tat jsou slova.
kteráž mlnviti budeš k symim ismelským.
7. Přišel Mojžíš, &svolav starši lidu.
předložil Íjim
všecky řeči ty. kteréž byl
rozkázal
lospodin.
8. l odpověděl všeckeu lid společně:
Všecko, což mluvil Hospodin. budeme
činiti. A když donesl zas Mojžíš slova
lidu k Hospodinu,
9. řekl jemu Hospodin: Již u_vní
přijdu k tobě v mrákotě oblakové.' aby
mne slyšel lid mluvícího k tobě. a věřil
tobě na věky. Zvěstoval tedy Mojžíš

slova lidu" líospodinu.
10. Kterýžto řekl jemu: Jdi k lidu. a
posvět jich dnes_ & zejtra, & at zeperou

roucha svi“

11. A atjsou liotovi ke dni třetímu:
nebo v den třetí sstoupí Hospodin přede
vším lidem na horu Sinaj.

28) t. nebude mu treba čeknti od rána a do veden-a.a bude spokojen.
]) c. v týz, tout třetí den.
4) Jako orlice své mladé na kridlách nosi . před nebezpečenetvím ocni-sme. já jsem : polohy
egyptské vůl vytrhl a pí'íueal & sobě. Připomíná tuto Bůh dobrodiní lidu vyvolení-mu pro
tkaná.. aby tím spíše ku poslušenntvi jc naklonil.
15) Jakoby řekl: Ačkoliv jsem ji svrchovaný Pšn veškeré země a tudíž všichni národové. kteří!
jsou na zemi.co majetek mně přináležejí. přede však vše mimo jiné tím poetim. abyste lidem
mým zvláštním byli; L „I. lidem. o který! zvláště pc.-domí. který! zvláště zpravovah' a nade
všecky jiné úrody chci vyznamenati.
8) t. j. je budu vlastním vaším králem a vy budete zvláštním lidem mým. mně poddaným :
zcela k alulbě mé oddaným. právě jakobyete všichni kněůmi mými byli; a proto! budete i
národem mtým. od ostatních národů odděleným a k Bobkým účelům mvéeeným.
9) t. j. v temném hustém oblaku. — ") t. oo lid na to odpověděl.
10) Abydmazddmhnuodmnhkkuýehměddihočiitůúučodvnithíohpeihmjehm
toliko čistý člověk před Bohem ukázeti ee může.

I
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12. A ustanovíš meze lidu vůkol. &
22. Kněží takéf kteříž přistupují k
díš k nim: Varujte se. abyste nevstou Hospodinu, at se posvětí. aby nezabil
pili na horu, ani nedotýkali se krajů je— 'ich.
jich: kdožby se koli dotekl hory. smrtí J 23. Iřekl Mojžíš k líospodinu: Ne
umí e.
budet moci lid obecný vstoupiti na horu
13. Nedotknet se ho ruka. ale kame— Sinaj: nebo ty jsi osvědčil. & přikázal
ním uházen, nebo ustřílen střelami bude: řka: Polož meze okolo hory. & osvět ji.
24. Jemuž řekl Hospodin: J ', sstup:
bud' žeby bylo hovado. neb člověk. ne
budet živ. Když počne troubiti trouba. a (potom) vstoupila ty a
n s tebou:
tehdáž nt oni vstoupí na horu.
kněží pak a lid at nepřestupují mezí. ani

14. [ sstoupil Mojžíš s hory k lidu, &
posvětil ho. A když vyprali roucha svá.
15. řekl k nim: Buďtež hotovi ke dni
třetímu. & nepřistupujte k manželkám
svým.
16. A již byl přišel třetí den, a.jitro
se zasvětlilo: a hle počala slyšíme. by'ti
hřímání. a osvěeovati se blýskání , a.
oblak velmi hustý pi-ikry'vati horu , a
zvuk troub více a více zněl: i bál se
lid. kterýž byl v ležení.
17. A když je vyvedl Mojžíš : ležení
vstříc Bohu. stáli dole pod samou horou.
lo. Hora. pak Sinaj všecka se koui-ila:
proto že sstoupil Hospodin na. ni v ohni.
a 'stu val d 'm : ní,'a.ko z reci: i b ln
všgka lišta hrbzná. ]
!
Y
19. A zvuk trouby pomalu více se
rozmáhal, &dále se protnhoval? Mojžíš

vstupují k Hospodinu, aby snad neu—

smrtil jich.
25. l sstoupil Mojžíš k lidu, &vypra
voval jim všecko.

Kupltolu nó.
Desatero Božích ph'luínní. 18. Butch lidu. 24. Rocku
c vzdelání oltáře.

]. ] mluvil Hospodin všecka slova

tuto:
2. Já jsem Hospodin Bůh tvůj. kterýž

jsem tě vyvedl z země egyptské. z domu
služebnosti.
3. Nebudeš míti bohů cizích přede
mnou.
4. Neučiníš sobě rytiny ani jakého
podobenství těch věcí, kteréž jso.: na
nebi svrchu. ani těch. kteréž jsou na
zemi dole. ani těch. kteréž jsou u vo
mluvil. a Bůh odpovídaljemu."
dách
od zemí.
20. [ sstou illlospodin na horu Sinaj
5. 'ebudeš se jim klančti. ani jich
na samý vrc hory, & povolal Mojžíše
ctíti:' já jsem Hospodin Bůh tvůj silný,
na vrch její. A když tam vstoupil,
21. řekl k němu: Setup. a.osvědč.lidu: horliv ', navštěvující nepravost otcův na
aby snad nechtěl překročiti mezí chtěje synecíí. do třetího ičtvrtého pokolení
viděti Hospodina, & zhynuloby z nich těch. kteříž nenávidí mne."
veliké množství.
6. & činící milosrdenství nad tisíci,

19) Tím mels osvědčeno býti lidu velebnont & svatost Boží. aby snad opovúžlivč nespolehaje nn
milosrdenství jeho. přikůzuní jeho lehkovůžně nepřestupoval. — ") t. Mojžíš prosil Boha. a
nikon : Bůh slíbil jej dáti lidu.
22) t. j. prvorození. kteréž Bůh !: službě své vyvolil.

5) Ze slov těch patrno. že lsmlúy'm ukázáno jest Boha vyobnzovatí. aby snad vyobruení
tomu pocty Božské nevzdávají“ v modloelužebnost neupsdlí. jakž vůbec spatřiti lze \: národů
pohnnských. kterými! inmlití obklopeni byli: pro kteréžto nebapecenství židé. svedomijsouce
sobě své mdloby.a náklonnosti k modloslužebnosti, v pozdnqiiím věku všecky ohmy vůbec
naprosto zapovídnli. V církví pak Kristovi, kdež nebezpečenntví toho více motivů., . kdež
vželiků pocta., kterou se obrazy posvátné chovají. se vztahuje na to. co se jimi před-tevuie:
úkon ten platností míti nemůže v ten mnm, jakoby se jím vůbec obrazy v tiché poctivocu'
míti mpovidnlo. — ") poněvadž dítky obyčejně následují nepravosti rodícův.

!

%

44
l

136

Druha kniha Mojžíšova.. Exodus.

20. 1—21.

5. [

těm, kteříž miluji mne, &.ostříhají při-_ nebo aby zkusil vas. přišel Buh. & aby
luízaní mých.
bázeň jeho byla mezi vámi. a abyste ne
7. Nevezmeš jmena llospodina Boha hřešili.

svého nadarmo.' nebot nebude míti za
nevinného Hospodin toho. kdožby vzal
jmeno Hospodina Boha svého nadarmo.
8. Pomni. aby den sobotní světil.
9. Šest dní pracovati budeš, & dělati
všecka díla svá.
10. Sedmeho pak dne sobota llospo
dina Boha tvého jest. Nebudeš dělati
žadného díla v něm, ani
ani syn tvůj.
ani dcera tva. uni služebník tvůj,a.m
děvka tvá, ani hovado tvé. ani příchozí,
kterýž jest v brauách tv 'ch.
11. Nebo v šesti dnec ] učinil Hospo
.din nebe : zemL' | moi—e.i všecko. což
v nich jest, a od činul v den sedmý:
protož požehnal lospodin dne sobot
ního. &.posvětil ho.

12. Cti otce s\ ého \ matku svou. aby
dlouho 7i\ byl na zemi. kterouž tobě dů
Hospodin Bůh tvuj.

21. I stál lid zdaleka. Mojžíš pak
přist20upilk
v kteréž b)l
Buh.
kl mrákotč.
nad to Hospodin
k Mojží
šoví: Toto díš synům israelským: V '

jste viděli. že s nebe mluvil jsem s vami.
23. Nebudete dělati bohů stříbrných:
ani bohu zlatých neučiníte sobě.
24. Oltář z zeniě uděláte mi. a oběto
vati budete na něm zápal). a pokojné
oběti své. ovce své, i vol). na každém
místě, na němž
'tka bude jmena
mého: přijdu k tobě a požehm'uu tobě.
25. Uděláš—limi pak oltář kamenný.
nevzdčláš ho z kamení tesanéhoz' nebo

jestliže pozdvihneš nože na něj. poškvr—
něn bude.
26. Nebudeš vstupovati po stupních
!: oltáři mému , aby nebyla odkryta

hanba tvá..

Kapitola 81.
13. Nezahiješ.
Práva soudně od Boha lidu israelslsómu ustanovení
14. Ncsesmilníš.
]. Tito jsou pak soudové.' kteréž před
15. Nepokradeš.
16. Nepromluvíš proti bližnímu své— ložíšjim.
mu křivého svědectví.
2. Koupíš—li služebníka hebrejského.
šest let bude sloužiti tobě: sedmého
17. Nepožádáš domu bližního svého:
aniž požádás manželln 'eho. ani služe— odejde svobodný danno.
3. S jakým oděvem přisel. s takovým
bníka, ani děvk), ani vola. ani osla. ani
at odejde: jestližeby měl ženu. i žena
ničehož, což jeho jest.
18. Veškenen pak lid viděl hlasy,:a odejde spolu.
světla,' a zvuk trouby. \ horu kouřícíse:
strašení. i hrůzou poraženi jsouce.
i:zda.leka
819.11 řekliMojžíšmi: Mluv ty s námi.
a poslouchati budeme: necht nemluví s
nami Hospodin. abychom snad nezemřeli.
20. l řekl Mojžíš k lidu: Nebojte se:

4. Jestlize pán jeho dá mu ženu, a
(ona) zrodí syny a dcery: žena ta i děti
její budou pána jeho: on pak odejde s
oděvem svým.
5. Pakliby řekl služebník: Milu"! pána
svého. l manželku, [ děti. nevyjdu svo—

bodnýz'

7) t. j. bez potřeby \\ náležité uotivosti, tudíž ne lehknvázne aneb & stvrzení lži.
18) t slyšel hhlnaní . videl blýskáni.
25) Na temném kameni lehce se dala vyfýti povolební: & modloslutebna znameni. jak! byl obyčej
\\ jiných modlosluzebnýeh narodů.
26) t. aby neobnazil se. Uňa-je po stupních. což se lehce státi mohlo. ješto kněží toho času

krátké sukne nmili.
]) t. páva soudní neb občanská.
5) t. raději volim tu zůstati v službě. ne! bez nich svobodou býti.

—__—.——. __

\

l

?

2). 6—29.

Druhá. knihe. Mojžíšova.. Exodus.

6. podá lla—pánbohům', &postavi ho
ke dveh'im. &veřejúm. &probodne nebo

jemu šldlem":

jebo na věky."'

& zůstane služebnikem

7. Jestližeby kdo prodal dceru svou
za děvku. nevy' e (ze služby). jako vy—
cbáze'i děvky.
8. "elibilaalibv se očím pána svého,

kterémuž dána. yla. propusti ji; lidu
pak cizímu nebude míti práva prodati ji.
jestliže ji pohrdl.
9. Pakliby synu svému zasnoubil ji,
podle
10. obyč-eye
Pukli y dcer
jinouučinl
jemuji' pojal, opati—l
děvce svadbu. i roucha, ani mzdy pocti-.
vosti neodc ře.' 
'll. Jestližeby trojího bobo (ji) neuči
nil, vyjde darmo bez něz.
12. Kdoby ubil člověka, chtěje ho za—
biti. smrti at umře.
13. Kdo pak onkladu nečinil. ale Bůh
jej vydal v ruce jeho': uložim tobě
misto. do něhožby (takový) uteci měl.
5 Moji. 19. 3.

14. Jestližeby kdo z oumysla zabil
bližního svého a skrze ouklady: i od ol
táře mého odtrbneš jej. aby umřel.
15. Kdoby udeřil otce svého . neb
matku. smrti at umře.
16. Kdoby ukradl člověka, & prodal
ho, přesvědčen jen o vině. smrti af umře.
17. Kdoby zlořečil otci svému. neb
matce. smrti at umře. Mat. 15. 4.

18. Jestližeby se svadili muži. a. ude
i'ilby který bližního svého kamenem

nebo pěsti. a tenby neumřel. ale polo
žilby se na. lůžku:
19. 'estližeby (zase) povstal a chodil
vně o oli své. již nebude vinen '. kdo
ho udeřil. však tak. aby mu práce" i
náklad na lékaře nahradil.
20. Kdob ' udeřil služebníka. svého
neb dčvku holi. &umřeliby v rukou jeho.
břichem vinen budc.'
' 21. Jestližeby pak jeden den, neb dva
přečkal. nebude poddůn pokutě, nebo
penize '0110jsou.'
22. estližeby se svadili muži. &ude
řilby někdo ženu těhotnou. &potratilaby
sice. než sama živuby zůstala: poddán
bude pokutě. jak by mnoho muž ženy to
požádal. a Benda-ovéusoudili.

23. Pakliby smrt jeji potom přišla.
dá život za. život,
24. oko za oko, zub ui zub. ruku za.

ruku. nobu za nolm.
25. Spáleninu za spídeninu. ránu za.
ránu, modř-inu za modřínu. Mat. 5. 38.

26. Jestližeby kdo udeřil služebnlka
svého v oko. anebo děvku. &učinilby je

jfdnooké.
totéž jest.propusti
vyrazil. je svobodné na oko.
27. Zub také jestližeby vyrazil slu
žebniku. nebo devce své. též propusti
je svobodné.
28. Jestližeby vůl utrkl muže neb že—
nu. & nmřeliby. ukamenován bude.' a.
nebude jedeno maso jeho: ale pán vola
toho bez viny bude.
29. Poldi vůl trkavý byl již prvé. &

6) t. postavi ho před soudci. jakožto Boli misto drlioimi. — ") t. na znamení. že vedy potom
k domu jeho piioileleti bude. — “') Přede až do milostivčho léta. kteréhoito léto všichni
otroci na svobodu propouštěni bývali.
7) Jak z následujících veršů potu-no. mmm toho jest. ten: Jeetližeby pán neb syn pání: llu
lebnici bebrqjlkou pojal za menielku, nemá ona jeho obyčejní služebníci neb služebnice ned
mébo roku svobodná od:-jíti.
9) t. j. učiní ji tak. jak: obyčej jen činiti dcerám; totiž dů ji věno neb poctivou výpravu.
jakoby vlastni dcera jeho byla..
10) t. j. panenství jeji věnem jí vynahradí.
13) tt náhodou jej nbil. nemaje ůmyelajej nbiti.
19) t. vrtnou. ten nnrtí oeumře. —- ") t.. které zatím obmeškal.
20) t. takový mi trestán by'ti.
21) &. a peníze jeho koupení jsou: a má tudll právo je nestaci.
28) t. vůl ten. ne vým-elm lidem. by od nudy odetnšeni byli.
BMI imo.
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4. Jestliže nalezeno bude u něho. co
ukradl. živé, bud' vůl. neb osel. neb ovce:
dvojnásobně navrátí.

5. Učinil-liby kdo škodu na poli. neb
na vinici, a pustilby hovado své. aby
spůslo cizí: cožkoli nejlepšího míti bude
b '10.

na poli svém. neb na vinici, za škodu.
jakžby
se uvážila. nahradí.
)31. S a také a dcerujestližeby utrkl.
6. Jestližeby vyšel oheň a zasáhlby
podobu
mu soudu spoddan
bude.
32. Jeatližeby
užebníka
, & děvku trní. &zachvátilby stohy obilí. neb sto'ató
ztrkal. třiceti lotů stříbra " dá pánu (je osení na poli. nahradí škodu ten. do
jich): vůl pak ten kamením uházen bude. oheň zanítil.
7. Jestližeby kdo poručil příteli peníze.
33. Jestližeby kdo otevřel cisternu
aneb vykopal. a ucpřikrylby ji. &upadl neb nádobu k ostříhání. & tomu. kdo
by vůl neb osel do ní.
»
bylybydvojnásobně
ukradeny: jestliže
ude zloděj,
navrátí.nalezen
34. nahradí pán té cisterny cenu ho— přijal.
vad: co k jest umrtvenóho. jeho bude.
8. Pakli nebude zjeven zloděj. pán
35. estližeby vůl cizí vola něčího domu pohníul bude k bohům.“ & )řlSá—
ranil, a ten umřelby: prodají vola živého. hne. že nevztáhl ruky své na věc bližního
&rozdělí peníze. maso pak mrtvého mezi svého.
sebou rozdělí.
9. by učinil lest buď na rohu. neb na
36. Pnkli věděl. že vůl trkavý již prvé oslu, ovci. neb rouchu &neb cožkoli škodu
byl. & neosti'íhal ho pán jeho: dá vola přinésti může: před bohy' pře obou
za vola. &zabitého celého vezme.
dvou přijde: a jestliže oni usoudí, dvoj
násobně navrátí bližnímu svému.
10. Poručí-li kdo bližnímu svému osla.
Kapitolu Qt.
Úsudhovč Bezi při zlodej-ní . node. . nekterých vola. ovci. a všeliké hovado k ostříhání.

bylo by to osvědčeno pánu 'eho. a ne
zavřelby ho. a (v tom) za ilby muže
neb ženu: i vůl ten ukamenován bude,
i pána 'eho ? lbijl.
30. akliby peníze jemu uloženy by—
ly.“ dá. za život svůj. cožbykoli požadáno

&umřelob '. nebo zemdlelo. nebo od ne—

jiných vecech.

1. Jestližeby kdo ukradl vola. neb
ovci, a.zabilb je neb prodal: pět volů
za jednoho vo &navrátí, a čtvero ovcí za
jednu ovci.
2. Jestližeby zloděj zastižen byl při

přátel zajato bylo , & žádnýby toho
neviděl:

ll. přísahu.to zprostředku'c. že ne

vztáhl ruky své k věci blíž ho svého:
i přijme pán přísahu. & onen nebude
vylamování. nebo podkopáva'mí domu, & nucen k navrácení.
12. Pakliby krádeží bylo vzato. na
'sa raněn umřelby: ten, kdo ho ranil. ne

bude vinen krví."

hradí škodn pánu.
13. Pakliby udáveuo bylo od zvěři,
3. Pakliby
vyjití slunce to učinil.
vraždu spác . ion at umi-ef Neměl at vznese na něho.' co jest udáveno. a
'
liby. coby nahradil za krádež. sám pro nebude platiti.
dán bude.
14. Kdoby od bližního svého něco
30) t. od soudců. aby ne vyplatil.

32) t. ui patnáct: zlotých; tac byla cena za otroka

Ani :: tolik Jidáš Krista prodal.

2) t. umrti.

3) Tuto má : hebr. dololeno býti: ..Zlodqi mů “nimi."

Neb ' takové připadnouti. totit za

dne—lise dobýval zloděj. měl tolika k nnvrbeeni přídi-len, a nikoli ubit
8) t. k uoudoům.
9) t. soudce.

13) t. a! postavi svědky; jíní: nt pi'ínm k němu.

býti.
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ztěch věcí vypůjčil, & ochroměloby. neb
umřelo v nepřítomnosti pána, nahraditi
přinucen bude.
15. Pakliby přítomen byl pán. nena
vrátí, zvláště jestliže přišlo najaté za

“28. Bohům' nebudeš utrhati: a. kní
žeti lidu svého zlořečiti nebudeš.
29. Desátků svých :! prvotin svých
neobmeškůš dáti': prvorozeného z synu
svych mně dáš.
30. S voly také a. s ovcemi těž učiníš:

mzdu díla svého.'
16. Jestližeby kdo svedl pannu ještě sedm dní at jest s matkou svou, dne
nezasnoubenou, s.spalby s ní : dů jí věno. osmého mně je odevzdaíš.
31. Muži svatí budete mi: masa. kte
& vezme ji sobě za. manželku.
17. Jestližeby otec panny nechtěl jí rěžby zví-ř najedla, nebudete jisti. ale
dáti . dít peníze podle. z ůsobu věna, psům je vrhnete.'
kteréž p_annymají obyčej ťrůti.
18. ( 'arodějníkům nedopustíš
'tl.

živu

)19. Kdoby se sešel s hovadem. smrtí

Kuplloln 28.
0 soudech. H. O třech nejvetších dnmostech v roce.
20. 0 uslibenírh [:|-neloví nebi.-ných.

at umře.
l. Nebudeš při'ímati řeči lživé: ani
20. Kdoby obětoval bohům, kromě podáš ruky své. aby za. bezbožného pra—
vil
křivé svědectví.
IloSpodinu samému. usmrcen bude.
21. Přichoziho nezamroutiš. ani ho
2. Nepostoupíš po množství k učinění
sužovati budeš: nebo jste i vy sami pří zlého: ani v soudu povolíš usouzení
mnohých, aby se od pravdy odchýlil.
chozí byli v zemi egyptské.
22. Vdově &sirotku nebudete škodití.
3. Nad chudým také nesmiluješ se v
soudu.
23. ['razítc—lije. volati budou ke mně
a já slyšeti budu křikjejích:
4. Trcfil-liby na vola nepřítele svého,
24. & rozhněvá se prehlivost má. :: aneb nn osla jeho. an bloudí. doved' ho
zbiji vás mečem, &.budou manželky vaše k němu.
vdovy. &.synové vaši sirotci.
5. Uzřel-liby, am osel toho. jenž tě
25. Půjčíš—lipeněz lidu mému chudé— má. v nenávisti. leží pod břemenem. ne—
mu. kterýž bydlí s tebou. nebudeš naň pomineš. ale pozdvilmcš ho s ním.'
6. Ncuchylíš se k odsouzení chudého.'
nastupovati jako dráč, aniž ho lichvou
obtižíš.
7. Lži se vystříhati budeš. Nevinného
26. Jestliže v základu vezmeš roucho & spravedlivého nenbiješ: ' nebo v
od bližního svého. před západem slunce ošklivosti mám bezbožného.
8. Aniž bráti budeš darů . kteříž také
zase mu je navrátíš.
27. Nebo ten jediný jest oděv, kte oslepují Opatrně. a.převrat-ují slova. spra
rými přikrývá. tělo své. aniž má jiného, vcdliv 'ch.
v němžby Spalz' bude-li volati ke mně,
9. říchozimuobtížným nebudeš: ne
vyslyším ho, nebo milosrdný jsem.
bo znáte (jaký jest) příchozích život:'

27)
28)

31)

Jestliže bylo najaté. . dříve času toho nájmu padlo. tedy ve mzdu nájmu tn škod.: přijde:
t. ten. kdo: nanl. nebude povinen tak mnoho platiti. : čehož nad.
Chudí ve východních qujinůcb spí v svrchním rouře. do něho! jako do nějakého plůtč se
zahalují; neb noci tanto bývají chi-dně.
t. soudoům, před-tavením.
t. tak vnitřní svatost svou i zevnithí čistotou projevovstí budete.
t. | nepřítelem tvým.
t. k vůlí bohuténm.

5)
s)
7) t. neodsoudíi k nutí.

9) t. víte. jů jest jim u srdce. le techno.

1—10
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poněvadž : samí byli jste pohostínu v
zemi egyptské
10. Po šest let budeš osivati zemi
svou. &shromažďovatí ourodu její.

ll. Leta pak sedmého ponechášjl. at

23. 10—27.

19. Prvotíny ourod země své přineseš
do domu Hospodina Boha. svého. Nebu
deš vařití kozelce v mléku mateře jeho.“
20. Aj'já pošlu anděla svého. kterýžby
šel před tebou. &ostřlhal tebe na cestě.

odpočine. aby jedli chudí lidu tvého: &
cožkolí pozůstane. at pojí zvěřpolní: tak
učiníš s vinici. a s olívovím svým.
12. Šest dní budeš dělati: sedmého
dne přestaneš. aby odpočínul vůl ! osel

a uvedl tě na místo. kteréž jsem připra

vnosti mé až do rána.“

obrátímz'

vil tobč_.

21. Šetřiž ho. &poslouchej hlasu jeho.
aniž se domnívej. žeby směl potupen
býti: nebo neodpustí. když prohřešiš. &
jestít jmeno mě v nčmf
tvůj: a zotavil se syn děvky tvé. & pří—
22. Pnkli uposlechneš hlasu jeho. &
chozi.
učíníš všecko. coz mluvím. nepřítelem
13. Všech těch věcí.kteréž jsem pravil
budu ne řatel tvých &.sužovatí budu su
vám. ostříhejte. A skrze jmeno cizích žujícítee
bohu přísahali nebudete, aniž bude sly—
23. l pujde před tebou anděl můj.
-šáno :: úst vašich.
a. uvede tebe k Amon—bejskému. :: lle—
14. 'lříkrát na každý rok svátky sla— thejskému, a. l'ereze skému. :: Chana
viti mi budete“
nejskému. & llevejslému. & Jebusej
15. Slavnosti Přesuic ostřihatí budeš. skému, kteréžjá potní.
24. Nebudeš se klaněti bohům jejich.
Sedm dníjisti budeš chleby přesné.jakž
jsem přikázal tobě. v čas měsíce nových ani jich ctíti: nebudeš činiti (podlé)
ourod, když'jsi vyšel z Egypta: neukážeš skutku jejich. ale kazíti je budeš. &
se před oblu(jem mým prázdný.“
ztmsknceš obrazy jejích
25. l budete sloužiti lIOSpodinu Bohu
16. A (držeti budeš) slavnost žni pr
votín práce sv(3.cožkolí jsi vsel na pole.“ svému. abych požehnal chlebům tvým,
Slavnost také při skomíní roku. když í vodám. & abych odjel nemoc : pro
středku tvého.
sklidiš všecky ourody své z pole.
17. Třikrát v roce ukáže se každý z ' 26. Nebudet bezdčtkjně. ani neplodné
tvých pohlaví mužského před Pánem
v zeiní tvé: 3\
t dnů
tvýchpřed
doplním.
Bohem tvým.
pustím
tebou.
18. Nebudeš obětovati krve z obětí & pobi"1Svšeliký lid. ku kterémuž vejdeš: 
mé' při husu." aniž pozůstzmetuk sla a všech nepřátel tv; ch před tebou hřbety

") totiž slavnost velikonoční neb přesnic. letnic neb prvotin n stánků.
15) Jeut obyčej na východě. že kde před vznešenou onobu se ukáže. du jí přinésti musi. Bůh
nezadal tuto tak dalece darů. n.lebrt více ponítené . zbožné myslí; dary pak. která na slavnosti
příehuejicim ukládá. maji býti toliko výruem též svaté : Bohu oddnne' mysli jejich.
na) t. o slavnosti tni neb letnic obětovati mí budeš prvotiny pmcí svých : toho. coz jsi vsel
na poli.
lB) t. : berůnlu velikonočního.— ") t. dolmvndž u tebe hvns jest. — '“) víz nite lmp. 34. v. 25.
19) t. neobčtuj Bohu kozelce mladého. dokudž ještě při matce jest a mléka jejího požívá; ješte
by bylo příliš mladé. Jiuí to vyklůdqjí : Nevnl' ho v mléku matky jeho; jak: pověrečne
činivali pohané.
21) t. on jest na místě mém. : mi tů! moc a jest té: bytosti & přirozeností jako ja. Anděl
tento byl Syn Boží. kterým ju jedné bytosti : Oteem jmeno jeho mn. A tak již v starém
zákoně lidu vyvolenému za vůdce do země zaslíbené dnn jest. jako! v nován zakonč stal se
.
vůdcem našim do vlasti nebeské. th. nám o sobě: „Ji juan cesto.. pnvdn n zivot." (hn. 14. G.)
27) t. způsobim, nby všielmi nepřátelé tvoji před tebou utíkali.
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23. 28. — 24. 10.

pustě sršně napřed. kteříž za
žcnosul evcjského. a Cbananejského, a

14!

3. Tedy přišel Mojžíš. a vypravoval

lidu všecka slova Hospodinova. : také

soudy: i odpověděl všecken lid jedním
hlasem: Všecko slova. kteráž mluvil
Hospodin, učiníme.
poušť, a.nezmo a. se roti tobě litá. zvěř.
4. Napsal pak Mojžíš všecky rcči Ho
30. Pozncnálila v_\'áněti budu je od spodinovy: a vstav ráno vzdělal oltář
tvoři tvé. dokudž se nerozmnožíš. &ne
pod horou. & dvanacte nápisů' podlé
opannjoš zemi.
d\anáctcra pokolení israclského.
31. Položímt pak meze tvé od more
5. A poslal mládence—' 7.synů israel
rudého. až k moři palestinskému,' &od ský ch, i obětovali zápalné oběti, a obě—
pouště" až k řece:'" dům v ruce vaše tovali oběti pokojné Hospodinu, (totiž)
ob_vmtolc země. a vyženil je od tváři telata"
llcthejského,

prvé než vejde.—í.

29. chyžcnu jich od tváři tvé v jod
noin roce: ab země neobrůtila se v

vaší.

6. [ wav Mojžíš polovici krve. \'lil
do kollíkú: polovici pak ostatní vylil na
oltář..
7. A vzav knihu omluvy, četl. & lid
poslouchal. Kteříž řekli: Všecko. což
mluvil
Hospodin. učiníme. a budeme
osiv'llClll.
poslušni.
Kapitoluu.
8. ()n pak nnbmv kn e. pokmpil lidu' .
Mojmi oznámil lidu p'riktiuni Boží. 4. i \' spis uvedl. n řekl: Tato jest krev umluvy. kterouž
12. Vstoupil use na horu Sinaj.
učinil Hospodin s vámi, o všech řečoch
]. Mojžíšovitaké řekl:' \'stup k Ho těchto._"
spodinn ty, & .—\lOll,Nadnb a Abiu,a '
9. Potom \stoupili na horu Mojžíš &
scclmdcsůte starších israclskýcli. & kla \ron. Nadab. a Abiu. o sedmdesate z
učti se budete z daleka.
starších ísmlský'ť'ih
10. a,viděli Boha ismclského:' a pod
2. A sám toliko Mojžíš vstoupí k llo
spodinu, & oni se nepřiblíží: aniž lid nohama jeho bylo jako dílo z kamene
vstoupí s ním.
solírovóho. a jako nebe, když jest jasné.

32. chc'cleš s nimi v smlouvu. ani
s'boh) jcjioli.
*
33. At nebydlí v zemi tvé. aby nepři
\cflli tč k hříchu proti mně. kdyby
sloužil bolium jejich: což tobě jistě bude

si)

t. j. až k moři středozumoimu blíž Sidonu. ——
") t. od pouště Sur. kter-M jest protiEgyptu. —

"') t. Eufratu.

1) t. Hospodin. Když totiž Mojžíšmí . Áronovi na hoře veškera práva svrchu dotčená byl ozna
mil (sr. 19. 24) prvé než stoupili : hory. aby lidu všecko oznámili. přikázal jim. aby ' umluvu
s nimi byli rekli. aby zase na horu .u- navrátili provázení jsouce od Nadaba a Abiu a sedm—
deuáti starších.

4) t. matných

znameni uieb sloupů :; nápisy na znamení dvanácti-ra pokolení israelskýdi. ja—

kožto jedné otf—ny smlouvqjíoi.
kteI-íž prvé. než kněží a Levítovč zřízeni byli. při noži službe jiřiuluhovali. —
“) Oběti tyto obetovfuiy byly ku smíření lidu israelskóho s Bohem, kterýžto lid hříšný. chtqje
s Hospodinem v umluvu vejíu'. musil ovšem d'ríve učiněn býti.

5) !—prvomené.

5) Pokropením oltare jakožto trůnu Božího vymunenávalo se. že Bůh jakotto jedna strana
unlouvqjioí obé! tu kn smíření lidu ph'jíma . schvaluje a : lidem ' umluvu vchází.

3) Pokropenim lidu ismelského druhou polovici kru- lid ten. jakozto druhá strana smlouvající.
k plnění smlouvy zavazku jest. -— ") ilojtííi zpeootil smy zákon krvi obětní. jako Kristus
zákon nový svou vlastní krví.

0) jakožto mtupcové lidu isnelského.
10) v způsobů viditelné. snad v podobě lidské.
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11. Aniž na ty. kteříž b li poděl ode—

24. H. ——25. 18.

4. postavec modrý, a šarlat a červee

šli : synů israelských.„Jm ruky své'. dvakrát barvený, a kment. srsti kozí.
5. a kůže skopců na červeno barvené.
i viděli_Boba.a jedli. i pili"

12. Rekl pak Hospodin k Mojžíšovi: a kůže barvy halové. a dříví Setim:
6. olej k svícení: vonné věci k masti,
Vstup ke mně na horu, a buď tam:' a
'
dům tobě tabule kamenné. a zákon i při a kadidla. dobré vůně:
7. kamení onyxové. a drahé kamení k
kézuní, kteráž jsem napsal: aby učil je.
13. Vstaíi Mojžíš a. Josue služebník okrášlení roucha kněžského.a náprsníku.
8. [ udělají mi svatyni. a budu by
jeho: a vstupuje Mojžíš na horu Boží.
14. řekl starším: Počeke'tež tuto. dliti u prostřed nich:
9. vedlé všeho podobenství stánku,
dokudž se nenavrátíme k vam. Máte kterýž ukáží tobě. i všech nádob k službě
Arena a llura s sebou: vznikne—lijaká jeho: a tak ji uděláte:
nesnáz. vzneste na ně.
15. A když vstoupil Mojžíš na horu,
přikryl oblak horu:
16. & přebývala sláva Hospodinova
nad Sinaj. kryjící ji oblakem za.šest dní:
sedmého pak dne (Hospodin) povolal
ho z prostřed mrákoty.
17. Byla pak tvářnost slávy Hospo
dinovy jako oheň hořící na vrchu hory
před obličejem synů israelských.
18. [ všed Mojžíš do prostřed mlhy,
vstoupil na horu: a byl tam čtyřiceti
dní. &čtyřiceti nocí.

Kapitola za.

10. archu z dříví Setim udělejte. je—

jížto dlouhost at mů půl třetího lokte:
širokost půl druhého lokte: vysokost též
půl druhého lokte.
11. A pozlatíš ji zlatem nejčistším

vnitř i zevnitř: & uděláš nad ní vůkol
korunu žlutou:
12. a. čtyry kruhy zlaté. kteréž přidě—

láš k čtyřem uhlům té archy: dva kruhy
at jsou o jedné sti-změ.a dva po druhé.
13.

Tděláš také sochory z dříví Se—

tim. a obložíš je zlatem.
14. | uvlečeš (je) do kruhů. kteříž
jsou po stranách archy. aby nošena byla

na nich:

15. kteříž vždyek budou v kruzích.
aniž kdy budou vyta vati se z nich.
16. A vložíš do archy svědectví.' kte—
]. l mluvil Hospodin k Mojžíšovi. řka: réž dám tobě.
17. Uděláš i slitovnici: z zlata nejčist—
2. Mlův sym'un israelským. at mi vy
bírají prvotin : od každého člověka.jenž šiho: půl třetího lokte držeti bude dlou
dobrovolně o tovati bude . budete je host- její. & půl druhého lokte širokost
ejn.
přijímati.
3. T
pak jsou věci, kteréž bráti ] 18. Uděláš také dva chembíny zlaté
&.kované, z oboudvou stran slitovniee.'
máte: lato a stříbro &měď,
Rocku o sbírce . vndeln'niclánku. 10. tři archy umluvy,
. Ilitornlee. 23. atolu . svícnu.

ll)

!. nic se jím zlého nestalo. živi zůstali. ačkoli Boha osobne viděli. : čeho! tuší obyčejné
smrti lo udílí.
Viz ] Hej!. 32. 30. Soudc. 6. 22. 23. — l3. 22. — ") t. obětnč hody
: obětí umluvy konqiioe. při kterýchžto hodech Bůh takřka hostitelem byl a hodqiíci jakozto
účastníci oběti byli nonstohúícímí jeho. Tímto pak vroucí lpojeni Hospodina se smíl'eoým a
vnmínmtnímvešíýmlidemnem nunenivalo.

12) t. potethJ. pokud to mvolám.
16) t. prut-ni. zákon.
' adio & víko nasi-chu zvýšené. njnko trůn. odkudžodpovědiBotí
17) jinak odpovědniei. :. plikryv
vycházely. V'u níže 20. o 30. 6.
18) Cherubíni byli vyobrazení. mqiící podobu človeka. orla. In a bond-. Předstovovdiť „um
viemohoucnost . moudmt Bolí. Ext-cb. ].

25. 10 —38.
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19. Cherubín jeden st jest na. straně
jedné. a druhý na druhé.
20. Obadva. kraje slitovnice at zastí

.
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29. Připravíš imísy, i báně. kadidl
nice. &koníky. z zlata nejčistšiho. v nichž
mají se obětovsti oběti mokré.

rají. roztahujíce křídla. a zastírajíce slito—
30. A klásti budeš na ten stůl chleby
vnici. &at vespolek hledí na sebe. ma— předložení. před obličejem mým vždy—
jíce obrácené tváři k slitovniei. kterouž oky..

se má řikrývati archa.
31. Uděláš i svícen kovaný z zlata
21. o kteréžto vložíšsvědectví.' kte
nc'čistšího. sloupec jeho. & ruty. číše.
réž dám tobě.
& uličky. &lilie : něho vychfzející.
22. Odtud budu příkazovati. a.mluviti
32. Sest prutů vycházeti bude : boků
k tobě : té slitnvnice. a. z prostředku
dvou cherubínů. kteříž budou nad archou jeho: tři s jedné strany. a tři s druhé.
svědectví. o všecko. což budu poroučeti
33. Tři číše jako na způsob ořechu
skrze tebe synům israclským.'
(at jsou) na každém prutu. a kulička
23. Uděláš i stůl 2 dříví Sctim. ma spolu i lilium: & též tři číše nápodobné
jící dva. lotky zdélí, & na šiř loket. a. na k ořechu na. prutu druhém. & kulička
spolu i lilium. T0 bude dilo šesti prutů,
výsost půl druhého lokte.
24. A okujcš jej zlatem nejčistším: & kteříž mají vycházcti z sloupce.'
uděláš mu okoli-k zlatý vůkol,
34. Na samém pak svícnu budou číše
25. a tomu okolku korunu“ vyrytw. čtyry na způsob ořechu.. a kuličky na
zvejší čtyř prstů. a nad ní druhou ko každé z nich. & lilin.
runu zlatou."
35. Kuličky pod dvěma pruty na
26. (Štyry také kruhy zlaté při mvíš. třech místech, kterých spolu šest jest.
u.vložíš je v čtyry uhly téhož sto u. při vycházejících z sloupku jednoho.
každé noze jeden.
36. l kuličkv tedy i rutové z něho
27. Pod korunou budou kruhové zlatí, budou, všecko kované : vrata nejčistšího.
aby pmvlačováui byli souborové skrze
37. Uděláš i lamp sedm. a postavíš je
ně. a mohl se stůl uositi.
na. svícen. aby svítily naproti.“
28. Ty pak sochory uděláš z dříví
38. Utěmdla také. i kdeby se to. což
Setim. &obložíš zlatem; i budet na nich utřenojest. hasilof at se udělají z zlata
stůl nošen.
nejčistšího.
21) t. desky zákona: tak řečená. poněvadž. jimi Bůh vůli svou jako! i umluvu : lidem vyvoleným
učiněnou osvedčovsl.

22) Podle' toho byla jest archa umluvy truhle podlouhlá vnitř i ze vnitř povleceni. u vnitř oho-.
aníei zákon. pozdeji ihrnec s mnnnou a hůl Amnovu. přikrytn jsouc slitovnici t. j. víkem zla
tým nn způsob trůnu, zjehožto obou stran dn. cherubinové stili. Takto zřízená vyobrazení:;
trůn Boží a vyznamenůvnla přítomnost Boží. zvláště pak ustnvičnou péči Hospodinovu o lid
vyvolený, s. osvědčovsls umluru jeho !- ním.

25) t. j. lištu. — ") jiný okolek zlatý.
30) t. j. před archou. Dvnnůckro chlehů těchto vyznnmemivnlo dvanáctou: pokolení izraelských.
kteří takto zřejmé osvědčovsli. že! Bůh je ustavičně zivi. u dež i z vděčnosti jemu věčnou
obět přinášely. theby tyto předobmzovnly také chléb nebeský v nejsvětdjší svůtooti oltářní.
33) t. kudy : těch šesti prutů. jen! ze lv'ícnu vychiu—ti mqjí, mů Initi trojnhobní ozdobu
v způsobu kalíšků líliových.

37) Byl to tedy svícen sedmírsmenný. ns jejichžto koncích se minuly

hlnpy. v niohlto mtavidné

svetlo hořelo. : vyznam—návalsvětlo nebe-kého r_ievení. v kterém! národ vyvoleny' utuvičně
má. ohoditá. Vyobmoval také světlo víry a milostí Kristovy jak“ i sedmero darů Ducha

lvntéh o.
'
38) t. nádoby k bušení ohsrkův.
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39. Všeeka váha svícna se všemi ná
dobami jeho míti bude hřivnuzlata nej

čistšího.'

40. Vzhlédni. a učin podlé způsobu.
kterýž tobě ukázán jest na hoře.

Kapitolu ze.
Vypisujs ss spůsob stánku.

]. Stánek“ pak takto uděláš: Deset
koltr"

:: bílí—holuu přesukovaného, a ::

postavee modrého. a šarlatu. a červce
dvakrát barveného. uděláš proměnných
barev. dílem vyšivan' .

25. 39. -—26. 18.

9. Z nichžto pět spojíš obzvláštně. a
šest k sobě vespolek připojíš. tak abys
šestou houni v čele střechy na dvě pře

hnul.'

10. Uděláš i padesáte ok po kraji
houně jedné. aby se s druhou spojovati
mohla: a padesáte ok po kraji houně
druhé. aby se s druhou spojiti mohla.
11. Uděláši padesáte spinadel mě—
děných. kterýmižby se spojovala. oka.
aby ze všech jedno přikrytí bylo.
12. ('oby pak zbývalo houní. které
se připravují k střeše. totiž jedna hou
ně. kteráž zbývá, 2 polovice její při
kryješ zadni stranu stánku.
13. A loket s jedné strany převisne.

2. Dlouhost koltry' jedné bude míti
osmmceítma loket: šíí- čtyř loktů bude.
Jedné míry budou všecky koltry.
3. Pět koltr spolu s sebou spojeno &.dnlhý s druhé. kterýž zbývá při dlou—
bude. a jiných pět týmž spojením spolu hcsti houní. obadva boky stánku při
se držeti bude. '
krývaje.
4. A naděláš oček 7.hedbáví modrého

14. I'dď—láši jiné přikrytí střechy z
koží skopových na červeno barvených:
a nad tím opět jiné přikrytí z koži mo
drých.
15. Naděláš idesk k stánku stojatých
z dříví Sctim.
16. z niehžto jednakaždá deset loket
se při jiti._
6. ldčlůš i padesáte kroužků zlatých. na dloulmst at má, a na šlř půl druhého
jimiž ostření koltr Spojovati se mají, aby lokte.
jeden byl stánek.
17. Na stranách (každé) desky dvoje
7. Naděláš i houní : srstí kozích jede vydražení bude. jimižby deska (jedna) s
dmhou deskou se spojovala: a na ten
nácte. k přikrytí střechy stánku.
8. Dlouhost houně jedné bude míti způsob všecky desky připravenybudou.'
18. Jiehžto dvaceti bude k straně po—
třiceti loktů. a širokost čtyry : jednostej—
ná mím bude všech (těch) houní.
lední. která se chýlí k větru polednimu.

po stranách. a na koncích koltr, aby se
mohl vespolek spojovati.
5. adesáte ok koltra míti bude na
obou stranách. tak zdčlaných, aby oko
proti oku bylo. a jedno k druhému mohlo

39) Cena všeho zlata obnášela asi 4397'5

dukátů.

]) Stánek ten byl takřka chrám nosecí. určený k přenášení. pokud lid vyvolaný na poušti pu
toval & v zemi zaslíbené pevného sídla neměl. Tvořil pak čtverhran podlouhlý záleicjici ze
tří sten prkených, 'pl'ikrytých trojimi čalouný : nad to i jiným skvostnejěím čalouncm; na
čtvrté straně k východu nulou.! se vchod. Vnitř byl mdélen na. dvě částky. oponou od sebe
oddělené. Přední část sloulo noty-ne, v nit se nelení stůl předloieni chlebů. svíeeu : oltář
ke ladění. a byla určena k službě knězi; zadni pak cást sloula svatyně svatých čili nejsvě
tější. v ní! se nalada archa umluvy. Do té toliko nejvyšší kněz jednou za rok v den smí
l'ení směl vkročiu'. Celý puk stánek představoval království Boží. v něrnlto Hospodin u pro—
střed lidu svého přebývá. a jest tudít i obrazom cirkve Kristovy. — ") čili koberců. —

"') podle hebrejlkc'ho: Cherubíny.
2) U nás tunu říkáme čsloun. visi-li na zdech. koberec.
3) takle dva Hanny tvořily.

prostíri-li se na stůl, neb m zem.

9) podlé bobr. napřed. v čele stánku.
17) Dva čepy deska jedna míti bude podobně jako stupně u schodů spořůdnné.

'

26. 19. — 27. 6.
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19. K nimž čtyřiceti podstnvků stři : dříví Setim, jež ísamí zlatem obložení
bmých sliješ. aby dva podstavkové od budou. a budou míti makovice zlate, ale
.
každou deskou pode dvěma uhly p lo podstavky stříbrné.
ženi byli.
33. Provleče se pak opona skrze
20. Na druhé také straně stánku. kte kroužky. za kterouž vnitř postavíš archu
níž se chýlí k půlnoci. dvaceti desk bude. svědectví. kterouž Svatyně od Svatyně
21. majících čtyřiceti podstavků stří svatých děliti se bude.
34. Položíš i slitovnici na. archu sve
bmých. Dva podstavkové pod jednu
každou desku podloženi budou.
dectví v Svatý—nisvatých:
35. &stůl vně před oponou: a.naproti
22. K zá )adní pak straně stánku udě
láš šest des ':
stolu svícen v straně polední stánku:
23. a opět jiné dvě. kteréž v uhlech stůl pak státi bude na straně půlnoční.
ať jsou vyzdviženy z zadu za stánkem.
36. Uděláš i Oponu tu. kdež se vchází
24. A budou spo'eny ?. dulu až k do stánku, 7. postavce modrého, n 7.
vrchu, u všecky je no spojení držeti šarlatu. a z červee dvuknít barveného.
bude. Dvou také desk, kteréž v uhlech & bílého lnu přesukovane'ho. dílem vy
postaveny býti mají, podobné spojení snvaným.
zachováno bude.
37. A pět sloupu z dříví Setim zlatem
25. ] bude sl-olu desk osm, podstav obložíš. na kteréžto zavěšena bude to
kú jejich stříbrných šestnziete. dva pod opona: jichžto makovíce budou zlaté. &
podstavkové mědi-ní.
stovky pod jednu desku počítaje.
26. Nadi—líněi svlnků z dříví Setim.

pět k zdržování desk na jedné straně
stánku.
27. a pět jiných na druhé. a v témž
počtu k straně. žaípndní:
28. kteřižto provlnčováni budou pro
.<.____.-—__._.____-__
_

středkem desk od jednoho konce k dru
hému.
29. Ty pak desky zlatem okuješ, a
sliješ na nich kroužky zlaté, skrze kteréž
bý svlakové opažeuí zdržovali: kteréžto
obložíš plechy zlatými._

Kuípllolu 27.
Oltář k obětem úplným.
9. Síň :u'nku.
rmvemváni lamp.

20. Olej

]. l'dělůš také oltář z dříví Sctim.
kterýž bude míti pět loket na dlouhost,
u. tolikóž na šiř. to jest, čtverhranný. &
tři lokty na výsost.
2. Rohové pak na čt 'řech uhlech z
něho (čněti) budou:“ a o ložíž jej mědí.

3.1 uděláš k němu pánvicc k braní
30. A výzdvihneš stánek podlé způ— po cín. &kleště. i vidličky, &nádoby k
sobu toho. kterýž tobě na. hoře ukázán u i: všecky nádoby z mědi zku'eš.

jest.
31. Uděláš i oponu z postavcc mo
drého. &z šnrlntu, & : červce dvakrát
barveného. u z bílého lnu přesukovaného.
dílem vyšívaným. & pěknou rozličuostí

setkmmu':

32. kterouž mvěsíš na čtyřech sloupich

4. A rošt měděný na způsob síti:'
na jehož čtyřech uhlech budou čtyři kru
hové mčdční:
5. kteri-ž položíš pod obrubu oltáře?
&(sáhati) bude rošt ten už do prostředku
oltáře.
6. Uděláš i dva sochory k oltáři :.

lil) : obrazy cherubím'i buď vyšívaným neb "tkaný-mí.
2) t. vyznunenivqjíci sílu a ochranu. které! !: oltáře hledíme bývalo. Oltář ten stoje ' předsíní,
připomínal lidu hříšnost jeho a potřeba smíření . Bohem.

4) t. j. sdírkami mřeiovntě probíjenýni. skrze nak

rpodu oltáře padal popel.

5) t.. j. okolek. neb lavice kolem oltáře. na jejího konci rošt ten upevněn byl a a). 1: zemí sáhli.
aby iňdný nohami oltňře se dotknouti nemohl.

|hm- ['t—IČ

—.—_

|“
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dříví Setim. kteráž okuješ plechy mě
děnýmí:
7. & provlečeš (je) skrze kruhy . a
budou na. obou stranách oltáře k nošení.
&. Ne celistvý. ale prázdný & dutý
vnitř uděláš jej, jakž ukázáno jest tobě
na hoře.

bude Výsost
míti síněpěti
u. loktu
loktů
sto.19.naNa
šířdýlku
padesát.
bude: a bude učiněna. z bílého lnu přo
sukovanóho. &míti bude podstnvky mě
děné.

'

19. Váecky nádoby stánku ke všem '
potřebám. ; řádům posvátným. kolíky
9. Uděláš síň stánku.' ua jejížto po jeho. jakož i (kolíky) síně. z mědi uděláš.
20. Přikaž s nům israelským . at na—
lední straně proti poledni budou o ny
ze lnu bílého přesukovaného: sto oket nesou tobě olyeje : stromů olivových
nejčistšího & v suíupč ztlučeného: aby
jedna strana bude míti na dlouhost.
10. A sloupu dvaceti s tolika pod hořela lampa vždycky
21. v stánku svědectví. vně před opu—
stavky měděnými. kteřížto míti budou
nou, kteráž rozstřenu jest před svi——
stříbrné makovíce s rytinami jejích.
11. Podobnóí na straně pulnoční na dectvím. A zpravovati ji budou on a
synové jeho. aby svítila až do jitra řerl
dýl budou opony sto loket, sloupů dva
ospodiuem. Ústavičná bude služťa ta
ceti. &podstavkovč mědění v témž
'-tu.
u
potomků jejich mezi syny israelskými.
& mukovice jejich s rytínami svými stří—
brně.
12. Na šíi- pak (té) síně. která-I'.patří

k západu, budou opony po padesáti
loktech. u. sloupů deset, & podstavků
tolikéž.
13. Při té také širokosti síně. která
patří k východu, padesáte loktů bude.
14. Kdežto
tnácti loktů opony k
straně jedné d ny budou. :: sloupové
tři. &podstnvků tolikéž:
15. a na straně druhé budou opony
patnácti loktů zdýlí. sloupové tři. a pod
stavků tolikéž:
16. Kdež se pak vcházeti bude do sí
ně. bude opona loktů dvacíti. 7.postavce
modrého. & šarlatu. a z červce dvakrát
barveného. &bílého lnu přesukovaného.
dílem vyšívaným : sloupy bude míti
čtyři. s tolika. také podstavky.
17. _Všiekni sloupové síně vůkol ob
loženi budou stříbrnými plechy. a míti
budou makoviee stříbrná. a podstzwky
měděné.

Kapitolu es.
1. Přijmi také k sobě Árona bratra
svého 5 syny jeho z synů israelských,

umýndío.

,

ab mi ou . kněžský konali Áron. Ná—
da , a. Abiu. Eleazar. a Itlmmnr.
2. A uděláš roucho svaté Áronovi
bratru svému k slávě &okrase.
3. [ budeš mluviti se všeelíněmi mou

;

;

drého srdce.' kteréž 'sem naplnil duchem
opatrnosti. aby ndělluli roucha Arouovi.
v nicbžby posvěcen jsa sloužil mi.

4. Tato pak budou roucha, kteráž
udělají: Náprsník. &náramenník. sukni
lněnou ouzkou (sukni), čepici & pás.
Taková roucha svatá udělají bratru tvé
mu Amnovi. &synům jeho. aby ouřad
kněžský konali mi.
5. A vezmou (řemeslníci) zlato . a
modrý postavee.. &šarlat. &červee dva
krát barvený, &kment.

9) t.. prostranství čtverhranné okolo stánku obalené sloupy. alouny přikrytými. K východní
straně byl vchod oponou mstí-ený. Tuto před stánkem stál oltář k obětem zápalným &
3) z. umělými.

!

\'yplsoje se roucho nejvyššího linou—.

:

!

i

,I

,!

6. L'dělnjí pak nárumcnník' z zlata., a menů drahých: v prvním řadu bude ká
postavce modrého. &šarlatu. &z červce men sardius. topazius, :: smaragdus:
dvakrát barveného. &lnu bílého přesultLvdruhém karbunkldus.saňra jaspis:
kovuneho. dílem rozličných barev.
. 19. v třetím ligurius. achát. &ametyst:

7. llva kraje spojené míti bude na
obou koncích, aby se v jedno sešli.
H. Samo také setkání, i všeliké dílo
proměnné bude 7.zlata. a. postavce modrého, &šarlatu. a.červee dvakrát harvenebo, &bílého lnu přesukovaného.
9. A vezmeš dva kameny on 'xové.
:: vyryješ na nich jmena synů israel—
skyeh:

20. v čtvrtém chrysnlit.ony.\'.aberyll.
Vsazeni budou do zlatu. \' poří'ídeíeh
svých.
21. A budou míti jmena synů isra
elských : dvanáct jmen vyryto bude.
každý kámen 'edním jmenem jednoho z
dvanát-tem po olení.
22. Uděláš k nzíprsníku řetězy ve
spolek se držící z zlata nejčistšího:

šest jmen
na kameni
jednom.
a dva kroužky
zlaté. kteréž vlo—
šest10.ostatní!:
1 na.druhém,
podle
pořádku& l žíš23.
na obadva
kraje náprsuíka:

narození
jejích.vyryvače. a rytím ryjícího ' kteřížjsou
24. a řetězy
zlaté jesťojíš
ll. Dílem
na kmjích
o: a kroužky,
kamení druhé vyryješ na nich 'mena ! 25. a těch řetězů konce sepneš dvěma.
synů israelských, vsazených do : ata. n. : háčky na.obojí strane míramenuíka. jenž
(ztatem) obklíčených.
| hledí k náprsníku.
12. A položíš (dva ty kameny) naobou \ 26. Uděláš i dva. kroužky zlaté. kte
krajích nímunenníku na punujtku synům réž vložíš na kraje náprsuíka, na kra
israelským. A nositi bude Aron jmena jích, kteříž jsou naproti mímmenniku, a.
jejich před Hospodinem, na obou mme- k jeho zadní straně patří.
nach. pro připomínání.'
27. Ano také i jiné dva kroužky zlate,
13. Uděláš“ i háčky z zlata..
. kteříž se dáti mají na obě strany mira
14. a dva řetízky ž zlata nejčistšího menníkn ZPSlKXl,
jenž hledí proti spo'ení
vespolek se držící! kteréž zavěsíš na dolejšimu. aby se spojiti umhlo s unm
háčky.
menníkem.
15. L'delůš také náprsník soudu“ dí28. a aby byl přitažen náprsník krouž
lem rozličných barev podlé setkání nů- ky svými a kroužky nárameuuíkn tkanicí
ramenníkn, z zlata. z postavce modrého. z [matuvce modrého. aby zůstalo spojení
& šurlatu, a. červce dvakrát barveného, pevné. & náprsník od náranu—nuíka ne
:! bílého lnu přesukovaněho.
odstával.
.
IG. (,'tverllrauný bude &dvojitý:míru
29. 1 bude nositi Aron jmena synů
pidi míti bude tak na dloullost, jako na israelských nana'íprsníku soudu na prsech
širokost.
svých. když vcházeti bude do Svatyně
17. A vysadíš jej čtyřmi řady kn— na památku před llospodiuem na. věky.
6) hebrejsky llfod řečený. Byl to oděv krátký bez rukávů, náležející ze dvou částí. : uiclnzto
jedna : předu druhů pak vzadu oplýval... obé pak části na ramenou byly npojeny, .. dooáhl
od ramen až & ledví. l—lfodten. o němž se tuto mluví. samí-mu nejvyššímu knězi co nliu'ctní
oldobn náleteL Jiný prostý lněný bílý byl obecný. jejž kněží & levíté při službách Bo
žích nosili.
12) t. j. aby lid vyvolený vždy měl na pamětí a. o jeho blaho pečoval.
13) t_ přiděláš k těm dvěma kunenům.
14) t. stejné délky.

15) Byla ozdobu.zevuít'mí“na prsech kněze. a sloula nůpnník

soudu.

proto!. knh jej nt

nebe brd. kdykoly loud. neb vůlí Bolí o věci veliké těm. kdo! se . ním radili. oznůmiti měl

ni

|
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30. Položil; pak na náprsníku soudu

Eléoní.s.vadu.'
onových. kdyžkteréžbudounaprsech
vcházeti bude před
Hospodina: i bude nositi soud synů isra
elskýeh na prsech svy'ch. před obličejem
Hospodina vždycky.
31. Uděláš i sukni pod nail-arncnník
všecku z postavce modrého.
32. v jejímž prostředku nahoře bude
otvor' a.prým vůkol něho vytkaný. jako
bývá. obyčejně po krajích roucha. aby se
snadné netrhsla.
33. Dole pak při pudelku též sukně
vůkol uděláš jako jablka granátová. z
modrého postavce. &šarlntu. &z &rvce
dvakrát barveného. promčšuje uprostřed
zvonečky.
34. tak aby byl zvoneček zlatý . a ja
, blko gmnátové: :: opět zvoneček jiný
zlaty. a.jablko granátové.'
35. 1 bude se obláčeti v ni Áron při
oui-adu služebnosti, aby slyšán b '! zvuk,
když vchází & ven vychazi z švatyně
před obličejem llospodinovým, & aby
neumi-el.
36. Uděláš i plech z zlata nejčistšího:
na kterómž vyryješ dílem vyrývajíciho

kamení: Svaté llospodinuf

37. A uvážeš jej tkanicí z postavce
modrého. &bude na čepici.
38. visíc nad čelem biskupovým. [
ponese ron nepravosti synův israel
ských při všech dal-ích, :: obětováních.
kteréž obětují a posvčeují. Bndet pak

28. 30. — 29. 2.

plech
vždycky
na čele jeho. aby mi
ostiv ten
byl jim
Hospodin?
39. [ zhotoviš úzkou“ sukni : kmentu
a čepici z kmentu udělaš. i pás dilem
vyšívaným.

_

40. Synům pak Aronovým sukně lněné
připravíš.
ozdobě.

& pásy a čepice k slávě &.

41. A oblečeš všemi těmi věcmi Áro
nu bratra svého. i syny jeho s ním. a
všech posvětiš' rukou, a. posvětíš jich.
aby ouřad kněžský mi konali.
42. Naděláš i nohavic lněných. aby
přikrývaly tělo hanby své od ledvin až
do stehen:
,
43. a budou jich užívati Aron. i svno
vé jeho. když budou vcházeti do stánku
svědectví. nebo když přistupují k oltáři.
aby sloužili v Svatyni. aby nepravosti
vinni jsouce. nezeinřeli. A to bude za
právo věčné Áronovi. i seineni jeho po
něm.

Kapitolu ze.
Ranku Bezi o svuceni knoži, 36. . oltáře. 38. l o
obutl ustavičně.

[. Ale i toto nčiniš. aby mi na kněž
ství posvěcení byli. Vezmi tele z stádií1
&skopce dva nepoěkvmčnef
2. &ehlebv přesné. a koláč bez kva

su. kterýžby byl skropen olejem. oplatky
také přesné olejem pomazané: z běli
pšeničné všeho nadčláš.

30) Dle hebrejského Urim & Thumim. z. světlost & dokonalost. Tato slova byla zaznamenána na
náprsniku. Vyobmzovalst umění . svetem.. kterýmitw nejvyšší kněz mel ozdoben býti. Skrze
ně. jak Piano sv. častqji svědčí. zjevoval Bůh nejvyššímu knězi vůli svou. ne sice tak. žeby
na. nich zevnitř viditedlno bylo. co Bůh chtěl. nýbrž tak. že nejvyšší knez vždycky v po
chybnontoch byl vnitl' osvicen. kdyz v plném odevu kněžském před Hospodinem stoje. také
tato slova na. sobě měl.

32) t. kudyby hlava prošla.
34) Zvonečky ty vyznamenúnly vyučování & zvestovim' ph'kázani Božích. která! se vyobmzovsln
jablky gnnístovými.
36) Tím zřejmě v l'čeuo jest povolřuiijcho, totiz: ze Bohu : sluzbu jeho celý se má zawétiti.
38) t. poučit-.d! . ron Bohu zasvěcen je.-t. odpustí Hospodin synům izraelským neck: provinční.
jichžto by se při obětech dopustili.
30) Dle hebr. vázanou : oky. Tato přilehlá: k tělu. mela rukávy. & súhala už. na kotníky.
41) t. poutací olejem.
]) t. bez vody.

___—_ . _

.
!
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3. A vkladu to do koše obětovat? to
budeš: „tele pak 3 dva skopee.
4. i Arona. & syny jeho přivedeš ke
dveřím stánku svědectví. A když umy
ješ otce 3 syny jeho vodou:
5. oblečeš Áronn v roucha jeho. to
jest v lněné. a sukni. & náramenník. a
náprsník. a to stáhneš pásem,
6. a vstaviš čepici na hlavu jeho, &
plech svaty na čepici.
7. a olej pomazání vleješ na hlavu je
ho: a tak tím řádem posvěcen bude.“
8. Syny také jeho přivedeš. azoblůčíš
v sukně lněné. a opášeš pásem.
9. Arena totiž i syny jeho. a vstavíš
jim čepice (na hlavu): i budou mi kněží
řádem věčným. Když posvětíš rukou
jejich.
10. přivedeš i tele před stánek svě
dectví. l vloží non i synové jeho ruce

16. A když ho zabiješ. nabere krve
jeho. vyliješ okolo oltáře.
17. Samého pak skopee rozsekiíš na
kusy; a vymyv droby jeho i nohy. vlo
žíš je na rozsekané maso, i na hlavu jeho.
18. A obětovati budeš celého skopce
v zápal na oltáři : oběťjest to Hospodinu,
vůně nejchutnější oběti Hospodinovy.'
19. Vezmeš také skopcc druhého, na
jehožto hlavu Aron. i synové jeho vloží
ruce.
20. A když ho zabiješ. vezme krve
jeho. pomažeš konce ucha pravého
na.
| synů jeho. &palce rnky jejich i noh
pravé.' i vyliješ krev tu na oltář vůkol:
21. A vezme krve. kteráž jest naoltáři,
a oleje pomazání. pokropíš
na &ron
cha jeho. i synův jeho. &roucha jejich.
A když budou posvěcení oni, irouclla.
22. vezmeš tuk z skopce, & ocas. &
svéna hlavu 'ebo.'
11. &zabiješ 'e před obličejem Ilo tuk, jenž řikrývů droby. &bránící sjater.
& dvě le viny s tukem. kterýž na nich
spodinovým, u deei'í stánku svědectví.
12. A nabere. krve z tclete. pomažeš jest. :: plcce pravé. proto že jest skopec
na rozích oltáře prstem svým: ostatní k posvěceniz'
pak krev vyleješ k spodku jeho.
23. a.jeden peenik chleba. &koláč po
13. Vezmeš ituk všecken. kterýž pri kropen“ olejem, a oplntek z koše pře
krývá droby. & bránící s jater. a dvě sných c ebn. kterýž postaven jest před
ledviny &tukem. kterýž na. nich jest. a obličejem llospodinovým: ,
budeš to obětovati v zápal na oltáři:
24. a dáš to vše v ruce Arona. a synů
14. maso pak : telete ikůži. ihnůj jeho. &posvětíš jich. zdvíhaje (to) před
spáliš vně za stany. proto že jest to llospodinem.'
(obě-t) za hřích. Žid. 1:5, 12.
25. A potom přijmeš všecko z rukou
15. Jednoho také gkopce vezmeš! na jejich, & zapálíš to na oltáři v zůpalnl
jehožto hlavu vloží Aron, i synové jeho obět. vuni nejehutnějšl před obličejem
ruce.
'
líospodinovým. nebo obět jeho jest.
7) Toliko veliky kuez byl nn. hlave poůnu'ui: ostatnich puk knězi toliko ruce paradni), byly.
10; !. nn žilamvni. te obetné dobyti'w toto místo jejich zastupuje, júoby na ne své hříchy uklá
dali; vyznňvqjíce se takto býti vinnými smrti. kterou! dobyta to nrpěti musilo.
15) t. t těch dvou, kteří přivedeni b_vli ke dveřím stánku.
18) t. obec tato zápalná jest Bohu příjemní.. pro niž hněv Bolí ukojen bývá.
20) t. n znamení, že celi od paty nt do hlavy Bohu přináleleji . službe jeho oddnti se chteji.
22) t. k posvěcení kněží určený; neb z jiných obětí nebylo pravé place piloun. ale Dachla kně
tím. Vnithosti pak : tuk vyznameuůrqji tělesné !Šdnsti. které! kněží bez výminky Bohu
v oběť přinésti mqjí; & tudiž apáliti se muuily.

24) Skrze zdvihání rozumí se zdvihání & jeko podávání Bohu oběti linki-í! proti čtyrem větrům;
byl to obi-ad. jimito Bohu. jnkolto Pánu světa. obětní dar přinášet: byl. . kterýmůo obi-edem
jim úřad oběti Bohu konati "Men byl, aniž kdo smol. byt i z pokolení Lóvi byl . obétovati.
leč tím způsobem posvěcen byl.

____————
_.
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Exodus.

29. 26. —-30. ].

07. Sedm dní očištovuti budeš oltář,“
26. Vezmeš také hrudíčko ze skopcc.
kterýmž posvěcen jest Aron. : světíš & ' svěcovati. a bude svatosvstý: každý.
ho pozdvižením před Hospodmem. a k ož se ho dotkne. posvěcen bude.
budet na díl tvůj'
38. 'l'otot jest, co obětovati budeš na.
27. A
větíě' i hrudíčka posvěce oltáři: Beránky roční dva. na každý den
ustavičně.:
ného, i piše, kterouž jsi od skopce od
39. jednoho beránka. ráno. a druhého
28. jímžto posvěcen jest Aron i sy— k večerou.
40. desátý díl (míry Efy) běli skro
nové jeho. a. budou na. díl Atona. &synu

jeho právem věčnýmod synů israelsky'ch, pené olejem vytlačeným, jenžby měl na
nebo prvotiny jsou. a, počátkové z obětí míru čtvrtý díl "in,“ a víno k oběti _
jejich.pokojných,
kteréž obětují llospo— mokré v jednostejné míře na bcnínka
dinu.
jednoho.
.
41. Druhého pak beránka obetovati
29. .lloucho pak svaté, jehož užívati
bude Aron. budou míti synové jeho po budeš k večerou podlé řádu ranního
něm. aby v něm pomazováni byli. a. po— obětování, &podlé toho. což jsme pově—
děli. k vuni přechutné:

svěcovány byly ruce jejích.
30. Sedm dní užívati bude ho. kdo
biskupem místo něho ustanoven bude z
synů jeho. a kdo vcházeti bude do stánku
svědectví. aby sloužil v Svatyni.
31. Skopce puk posvěcení vezmeš, &
uvaříš maso jeho na místa;-svatém:
32. kteréž jisti bude Aron. i synové
jeho. Chleby také, kteříž jsou v koši,
v síňci stánku svědectví. budou to jisti.
33. aby byla. obět milostivě, :; posvě
ceny byly ruce obětujícíeh. ('izí' nebude
jisti z nich, nebo svatí jsou.
34. Pukliby (co) zůstalo z masa po
svěceného. nebo z chlebu až do jitra.
spálíš ostatky ohněm: nebudout jedeni,
nebo posvěcení jsou.
35. Všecko, což jsem přikázal tobě.
učiníš s Aronem., i syny jeho. Za sedm
dní posvěcovoti budeš rukou jejichz.

42. obi-t (ta) jest llospodinu oběto
váním věčným v národech vašich u dveří
stánku svědectví před Hospodincm.
kdežto uložím, abych mluvil k tobě._
43. A tam pi-ikazovati budu synům
israclsky'm. &posvěcen bude oltář slávou
mou.
44. Posvétím i stánku svědectví s
oltářem, u Arena. s syny jeho, aby ouřad
kněžský konali mi.
45. A bydliti budu u prosti—edsynu
israelských. &budu 'im za Boha.
46. A zvědít. že já. (jsem) llospodiu
Bůh je'ieh. kterýž jsem je vyvedl z zeme
egypts é. abych zůstával mezi nimi. jzí

Hospodin Buh jejich.

Kapitola 80.

36. &. tele za hřích obětovuti budeš Oltůi'. l2. Bol-ne na stánek. 18. Umyvadlo. 23. Olej
smy. 34. Zprávu o kadidla.
každého dne na očištění. &očistíš oltář,
1. Uděláš také oltář“ _k pálení von
když obětovati budeš oběť očistční. &
ných věcí. : dříví Setirn.
pomnžcš ho ku posvěcení jeho.

26) t. bude tobě piinůlekti.
27) t. oddďi. dílů na strunu.
28) t. budou:" nů hrudí . plec ode všech obětí pokojných přináležeti nwm.

které! [nudit] Bohu přinášejí.jeho! místo Ruští Muj).
33) t. kdo není koč: : pokolení Áronovs.

35) t. podlé způsobu umim vypsmého obůtlni : Mohu.
37) t. přinťoje nl nůn obě! oůišhvňní.
40) Eh byla min na věci suché. . Hin na věci tekuté.

')

do svatyně.

jskono dary.

30. 2 —24.

2. majlcl loket z déll. &druhý z šiři.
to jest, čtverhranný. &dvou loket z výši.
Rohové : něho čněti budou.
3. A obložiš jej zlatem nejčistšlm. tak
mřížkujeho.. jako strany vůkol. i rohy.
A uděláš mu korunu zlatou vůkol,
4. a dva kroužky zlaté pod korunou
na každé straně. aby provlečeni byli skrze
ně sochorové, &(tak) oltář nošen býval.
5. Ty sochory uděláš také z dřlvi
Setim. &zlatem je obložiš.
6. A postaviš oltář proti oponě. kte
ráž visl před archou svědectví. před
slitovnici. kterouž se přikrývá svědectví.
kdež mluviti budu k tobě.
_
7. | bude pálili na něm Aron zapni
libě vonný (každé) mino. Když zpravl
lmnpy. zapálí jej:
8. a když vstnvi je k večerou, páliti
bude kadidlo z vonných věci věčné před

lloslmdinem v rodech vašich!

9. Nebudete obětovati na. něm vonné
věci složení jiného ,' ani daru & oběti
hovud. ani oběti mokrých ohčtovati bn
deto.
'
10. [ bude se modliti Aron nad rohy
jeho jednou v roce. v krvi.' kteráž obě
tována jest za hřích, a. bude krotiti" na
něm po rodech vašich. b'vatosvatý bude

llospodinn.
11. [ mluvil Hospodin k Mojžišovi.

12. Když vyudvilmcš nunnnu synu
israclských podlé počtu," dá jedcnkaždy'
výplatu za. duši svou Hospodinu, &ne
bude rz'mymezi nimi, když sečtení budou.

13. Toto puk di každý. kterýž jde k
jmenu.. půl lotu podle vůli cbrámové.“
Lot dvaceti haliřů má. olovice letu
obětována bude Hospodinu.
14. Kdož jest v počtu. od dvaelti let
a výše. dá plat ten.
15. Bohatý

nepřidá k půl lotu . &

chudý nic neumenšl.'
16. A přijaté penize. kteréž jsou dány
od synu israelských. vydávati budeš na
potřeby stánku svědectvl, aby bylo při
pomlnanl jich před llospodinem. &aby
se slitoval nad dušemi jejich.
17. .\ mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
řka:
18. Uděláš i um vadlo měděné :;
podstavkcm k umývani: a. postavlš je
mezi stánkem svědectvl. &oltářemf A
naleješ (do něho) vody.
19. & umývati budou z něho Áron. &

synové jeho ruce své i nohy.
20. když budou mlti vjiti do stánku
svědectví, &když budou mlti přistupo
vati k oltáři. aby obětovali na něm ka
didlo z vonných věci Hospodinu,
21. aby snad nezemřelif Za právo
věčné bude to jemu. i semeni jeho v
potomnich rodech.
22. A mluvil Hoslmdin k Mojžíšovi.
23. rka: Vezmi sobě vonných věci.
předni miny &vy'bomé pět set lotů, &
skořice polovici (toho). to jest. dvě stě
&padesáté lotů. prustvorce podobně dvě
stě- padesáté,
24. kasie' pak pět set lotů na váhu
Svatyně, oleje olivového miru Hin:

3) na M'rvliku
&) !. od pokolení do pokolení. ustavičně.

9) t. jinak. než jak určeno jest, nmiioného kadidlo.
10) t. krví smíří oltúl'. totii Boha Hospodinu, jednou za rok na veliký den smíření. — ") t. mii-ití
Boha s vámi.
12) t. když sečteš všecky syny hradské.
13) t. kdy! v počet pirjde sečtenýoh. -— ") t. j. toho lotu. který! to chovů v chrámě: neb lot
jeden. nikl řečený. který! pravou váhu měl. chován byl vždy v chrámů. aby podlé nebo pravá.
váha určití se mohla.
l5) bohatý nedá více a chudý nedá méne než půl Iotu.
18)

v před—dni.

21) kdyiby nacisti "házeli do svatyně.
24) t. kok-ui : kůry jislélmJndickí—ho stromu.

Druhálmiha. Mojžíšova.. Exodus.
25. &uděláš (z toho) k pomazání olej
svatý, mast smíšenou dílem apatykář—
ským.
26. a.pomažeš jim stánku svědectví,

30, 25.481.

14.

Beneleel. a Oolhb mall stánek dolni. 13. Sobota mels u
nt-títi. 18. Na Bůh del Mojžíšovi dve kamenně decky.

a. archy zákona.,
27. &.stolu s nádobami jeho. svícnů.

]. l mluvil Hospodin k Mojžíšovi, i-ka:
2. Hle povolal jsem ze jmena Bese
leele. syna Uri. syna Hur, ;: pokolení
i nádob jeho a oltářů pro kadění.
Jůdova.
28. i pro zápalnou obět. i všechněch
3. &naplnil jsem ho duchem Božím.
nádob. kteréž k služebnosti jich přílcží.
moudrostí, &rozunmostí. i uměním ve
29. A posvětíš všech těch věcí &bu všelikém dile,
dou svatosvaté: kdo se dotkne jich. po
4. aby uměl v mysliti. cožbykoli 're
svěcen bude.
meslnč uděláno býti mohlo z zlata. a 7
30. Arona také &synu jeho pomažeš, stříbra., a z mědi.
a. posvětíš jich, aby oui-ad kněžský mi
5. z mramom, a drahého kameni a
konali.
rodič-ného dříví.
31. 5 mim také israelskýni povíš:
6. A dal 'sem mu za tovaryše Oolia—
Tento o ej pomazání svatý bude mi v
ba. syna Ac isamochova z pokolení Dan. |
národech vašich.
A v srdci každého umělého složil jsem
32. Tělo člověka nebude mazáno jím, moudrost: aby udělali všecko, což jsem '
a podlé složení jeho nebudete dělati ji—
tobě:
,
ného. nebo posvěcený jest, a svatý bude přikázal
7. stánek umluvy. &archu svědectví.
vam.
a slitovnici. kteráž jest nad ní. i všecky
33. Clovek, kterýbykoli takový složil. nádoby stánku.
a dal z něho cizímu.. vyhlazen bude z
8. a. stůl i nádoby k němu. svícen
lidu svého.
nejčistší s nádobami jeho, i oltáře pro
34. [ řekl Hospodin k Mojžíšovi: kaděnk
Vezmi sobě vonných věci. minového
9. i pro zápalnou obi—t, i všecky ná—

šumí.
ony-xu, galbmlu
dobré vuně
'adidlaanejsvětlejšího:
jednostejné
váhya
budou všecky ty věci,
35. &uděláš (z toho) kadidlo složené
dílem apatykářským, pilně smíšené.. &
čisté a. posvěcení přehodnó.
36. A když v ucjdrobnějši prach
všecko ztlučeš. položís 7. něho před
stánkem svědectví. na kterém místě bu
du se ukazovati tobě. Svatosvate' bude
vám (to) složení kadidla.
37. Takového složení nebudete (li-lati
ku potřebě své, nebo svaté jest Hospo
dinu.
38. Kdobykoli udělal cosi podobně—
ho, aby vůně jeho požíval. vyhlazen bude
z lidu svého.

dtíby
e 10, jejich. Umyvadlo s podstavkern
J 10; roucha svatá k služebnosti Áro
noví knězi a synům jeho. aby ouřad svuj
konali v svatých věcech.
ll. Ulej pomer/ání. a složení vonných
věci k kadění v Svatyni. Všecko. což
jsem přikázal tobě. udělají.
12. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
řka:
13. Mluv synům israelským, &.rei jim:
Vizte. abyste soboty mé ostříhali :“ nebo
mamením jest mezi mnou & vámi po
rodech vašich: abyste věděli,žejá (jsem)
Hospodin. jenž vás posvěcuji.
14. ()stříhejte soboty mé; nebo svatá
jest vám: kdožby jí poškvrnil. smrtí

38) t. kdoby nebyl kněz; jinému krom knězi.
13) t. pro strojem těch vecí abyste soboty nerušilí.

'
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umře: kalohy dělal v ul dílo. zahyne duše [ svědectví“ kmenné,
žím" Luk. n. 20.
jeho 1 p_rostředku lidu svého.

15. Sest dní dělati budete dílo: v den
sedmý sobota jest,. odpočinutí svaté Ho
spodinu: každý, kdožby dělal dílo v ten

den, umi-e. —

'

16. At ostříhají synové israelští sobo
ty. a slaví ji po rodech svých. Úmluva
jest (to) věčná
17. mezi mnou a syny ismelskými. &
znameni věčné. Nebo šest dní činil Ho
spodin nebe i zemi. a. v sedmý od díla.
přestal.
18.l dal Hospodin Mojžíšovi, doko
nav tyto řeči na hoře Sinaj. dvě desky
18) !. do.—atom Holici:

přikázmí.

-— ")

psané prstem Bo—

Kapitola 82.
Modlihtvi při mletí. 7. mm Boii. 19. Zhiani u.
lete. n pobiti modlúiů.

31. Modlitba Mojžíšova

l. Vida pak lid. žeby prodléval Moj
ž'iš sstoupiti s hory. sebrav se proti
Aronovi. řekl: Vstax'i. udělej mím bohy,
ktei-ížby šli před námi: nebo Mojžíšovi
muži tomu. kterýž nás vyvedl : země
egyptské . nevíme . co se přihodilo.
Sk. 7. 40.

2. l řekl k nim Áron: Vezměte ná

&. ne lid—kým dílem ale Božským.

způsobeným.
Blbll Guli.

20

t. j. mocí Bolí
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ušnice zlaté a uši žen . synů i dcer

svých.
ke mně?
3. l ua(přineste
ělal lid. což
byl rozkázal. sná
šeje náušnice k ronovi.
4. Kteréžto on vzav. zformoval dílem
litým. &učinil z nich tele slité.' [ řekli:
Tito jsou bohové tvoji. Israeli. kteříž
tebe vyvedli z země egy také.
5. Což vida Aron. vz ělal oltář před
ním. a hlasem hlásného volal, řka: Zejtra
slavnost Hospodinova jest.
6. l vstavše ráno obětovali zápalné
oběti. i oběti pokojné. i sedl lid. aby jedl.
a pil, a vstali. aby hráli.“
7. Mluvil pak Hos
' k Mojžíšovi,
řka: Jdi. sstup: zhřešil lid tvůj, kterýž
jsi vyvedl z země egyptské.
8. Sešli brzo s cesty. kterouž jsi uká
zal jim: a udělali sobě tele slité. &.kla
něli se mu, &obětovali mu oběti. řkouee:
Tito jsou bohové tvoji. Israeli. kteříž
tebe . edli z země egy tské.
9. A opět řekl llospo in k Mojžíšovi:
Vidím. že lid tento tvrdé šíje jest:
10. (protož nyni) pust mne. at se
rozhněval prchlivost má. proti nim, a za
hladím je. tebe pak učiním v národ ve

liký.'
11. Mojžíš pak modlil se llospodinu
Bohu svému. rka: Proč. Hospodine,

32. 3—20.

12. Prosím . aby neřekli Egyptští:
Chytře vyvedl 'e. aby pobil (je) na ho
rách. a vyhladí z země: ukrotiž se hněv
tvůj. aslituj se nad nepravosti lidu tvého.
13. Rozpomeň se na Abrahama. [sá—
ka. a lsraele, služebníky své. jimž jsi
přisáhl skrze sebe samého. řka: Roz
množím símě vaše, jako hvězdy nebeské:
a všecku zemi tuto. o kteréž jsem mluvil,
dám semeni vašemu, a budete ji vlá
dnouti vždycky.
H. I ukrocen jest Hospodin. tak že
neučinil zlého. kteréž byl mluvil proti
lidu svému.'
15. [ navrátil se Mojžíš s hory. nesa
dvě desky svědectví vruce své, popsané
z obou stran.
16. a udělané dílem Božím: písmo
také Boží bylo vyryté na dskách.
17. Uslyšev pak Josue hluk lidu kři
čícího. řekl k Mojžíšovi: llhnot boje sly
šeti jest v stnníeh.
'18. Kterýž _od vedel: Nenít to křik
noukajícich k bzi, ani křik doháně
jícieh k utiluiní: alle hlas zpívajících jů
slyším,
19. A když se přiblížil k stanům. uzřel
tele &tance: i rozhnčvnv se velmi, hodil
z rukou deskami, arozrazil je od horou.'

20. A uchopiv tele, kteréž _vliučinili.
hnévá se prchlivost tvá, na lid tvuj. kte— spálil. a zetřel (je) až na )NČII.. kterýž
rýž jsi vyvedl z země egyptské. v síle vsypnl do vody. a dal 2 ně o píti synům
veliké. &v ruce mocné?
israelským."

2) Domuívaje se. te upustí od zadosti své. kdyz toho požádá na nich; přede však zhřešil. ueopřev
se zmulile žádostí jejich.
4) t. j. vyobrazil jim Boha v způsobe telete, jak! to vídali u Egyptských. ktei-iito Apisa. jinak
Serapisa řečeného, vola černého : lysinou na čele za boha ctili.
'
6) jak! byl způsob u pohanů. kteří! domnělé bohy své hrami a tunami ctíli.
10) t. : potomstva tvého vyvedu národ veliký. Tím postaven jest Mojtíš jako na zkoušku, zdali
sebe a svou slůvu staveti bude nad spásu odvodu svého: a však dobře obstál.
14) Hle tak mocná jest přímluva a orodovúní svatých prim! Bolíeh.
19) V spravedlivé nevoli učinil Mojtiš toto; nebo jakož lid vyvolený upadnuv v modlosluiebnost
zrušil umluvu nedavno . Bobem učiněnou. podobně i Mojžíš rozrazil desky kamenné. obsahující
zákon. na něm! umluva ta co na základě spočívala Jak sv. Augustin podotýká. učinil to
z vnuknutí Božího. předznamenqie tím. le starý zakon jednou jinému novému ustoupí.
20) Nemá. se to bráti. jakoby to celé tele alato' bylo: neb z původního textu výš v 4. rozumní.
ie dřevěné a plechem zlatým obložené bylo. Mohlo tedy lpúleno a na prach utřlno býti.
— ") t. aby jim patrně ukázal ničí.—innost
modloslulebnoatí a jí v ošklivost uvedl. poněvadl
pravý Bůh rozetřen býti nemine.

32. 21-21.
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21. A řekl k Aronovi: Co tobě uči—
25. Vida tedy Mojžíš lid, žeby byl
nil lid tento, žes uvedl nail hřích pře— obnažcnz' (nebo byl jej obloupil" Áron
pro ohavnost mrzkosti. &,mezi ncpřátely
veliký ?

22. Jemuž on odpověděl: Nchněvej nahého postavil.)
26. &stoje v bráně ležení, řekl: Jestli
se. pane můj: nebo ty znáš lid tento. že
kdo Hoa )odinůvf připoj se ke mně.. I
jest nakloněn k zlému.
shromůžtíili se k němu všickni synové
23. Řekli mi: Udělej nám bohv, kte—
VI:
řížby šli před námi: nebo tomu
ojží—
27. jimžto řekl: Toto dí HoSpodin
šovi, který nás vyvedl z země egyptské. Bůh israclský: At vloží muž meč na
nevíme. co se phlnodilo.
bedro své:' přejděte sem i tam od brány
24. Jimž jsem já řekl: Kdo z vás má až k bráně )rosti-edkcm ležení. & zabí
zlato? Přinesli. & dali mi (je): i vrhl jcdcnkaždý mtm. ipřítele. i bližního
svého."
jsem je do ohně. i vyšlo toto tele.
25) z. *? se zákona a. Boha cpu-til. nebo dle habr.. to byl mpustilý.

nevinný.

— ") t. Boh.

zbavil. vanil. ze ne pravého Boha. spustil.
26) &. ctitel. |. má horlivost. aby pomstil klívdu mu učiněnou.

27) t. phpbb moč svůj k boku svému. — ") Každého. který u lic-podiu., plného Bob.. no
pl'idrlí. byt na bratr. neb přítel. neb příbuzný byl. To pak dyiůno má býti nn. ty. ktelíby
vně b'omě stanů ' nkutečnčm modlihtví postilcni b_vli.

20'
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33. 38.— 33. 10.

28. l učinili synové Levi podlé řeči tvuj. kterýž jsi vyvedl z zeme egyptské,
Mojžíšovy: a. padlo jich v ten den okolo do země. kterouž jsem přisáhl Abraha—
movi. lsúkovi. a Jakobovi. řka: Scmeni
29. I řekl Mojžíš: Posvčtili jste mkou tvému dám ji:
svych dnes Hospodinu, jedenkaždý na
'2. :: pošlu před tebou anděla. abych
synu, u. bratru svém.' aby vám dáno vyhnal ( 'lmnanea.. &Amon-hen, &llctheu,
& Ferezea, a Hevea. u.Jebusea.
bylo poželmáuí.
30. Když pak bylo druhého dne. mlu—
3. a aby všel do země oplývající mle—
vil Mojžíš k lidu: Zhřešili jste hříchem kem a medem. Neboť(sám) nevstoupím
převelikým: vstoupím k Hospodinu, bu s tebou. protože lid tvrdé šíje jsi: abych
du—limoci jakým způsobem modlitbou snad nezahubil tebe na cestě.'
bo ukrotiti pro hřích váš.
4. A uslyšev lid řeč tuto přezlou.
31. [ navrátiv se k Hospodinu, řekl: kvílilz' &žádny podlé obyčeje neoblékl
Prosím. zhřešilt jest lid tento hříchem se v ozdobné roucho své.
převeliky'm. & udělali sobě bohy zlate:
5. l řekl Hospodin k Mojžíšovi: Mluv
anebo jim odpust tuto vinu.
symun ismelským: |.icl tvrdé šíje 'si.
32. anebo neučiníš—litoho. \'ymaž mne jakž jen jednou vstoupím uprostřed te e.
:. knihy své. kterouž jsi napsal."
zahladím tě. Již nyní slož okrasu svou.
33. Jemuž odpovědel Hospodin: Kdo aby věděl. co mám učiniti s tebou.
zhřeší proti mne. toho vymaži zknihy své:
6. Složili tedy synové israclští okrasu
34. ty pak jdi. a uved lid tento. kami svou “ hory Horek“
jsem mluvil tobě: anděl muj pujde před
7. Mojžíš také vzav stánek, rozbil (jej)
tebou. Já ak v den pomsty navštívím mě za stany podálf a, nazval jmeno
jeho: Stánek omluvy. A veškeren lid.
i tento hřích)jejich.
35. Pobil tedy Hospodin lid pro hřích kterýž měl nějakou otázku. vycházel k
telete,' kteréž byl udelal Aron.
stánku
za stany.
8. A omluvy.
když vycházel
; [ojžíš k stánku,

třimecítmntisíců!

Kapitola 38.

Dub brodl lidu. i.: s nim nepůjde. 15. Mojžíš violu
předev vyžádal na Bohu who. eby rád-il při lidu zů
nnti. 18. Týt žádal na tvii' Boii pití-ití. ale to jemu
přino.

1. l mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
řka: Jdi. vstup z místa tohoto ty. i lid

pan—stávalveškeren lid. a stál každy ve
dveřích stanu svého. u. hleděli m Moj—

žíšeln, až všel do stánku,
9. Když pak on všel do stánku umlu—
vy. sstupoval sloup oblnkový. & stával
u dveří. &mluvil s Mojžíšem,
10. ani na to všickni patří, že sloup

28) Dle habr. na tři tisíce mulů.
t. ješte jste byli poslušni mikuu Božího ani vlastnim synům & bratřím neodpustivše.
t. : knihy živých.
L pro hřích. kterého! se dopustil modlosluiebnosti při teleti.
l prvé vedl Bůh lsmlské skrze anděla (23. 20.). ale andel onen byl andel Bolí. v nem!
Bůh osobné bytove! & přítomnost svou zjevoval.. Tento pak anděl. který: nyní Ismlslte'
předcházeti má. jen. toliko posel Bolí. Chceť tedy říci: Takovým viditelným způsobem ne—
povede vis. jeko jsem vů: prvé vedl. & vám viditelně přítomen byl. Nebo lid zatvrzelč-ho
srdce jest. & nesnadný k napmveui. tokio kdybych sám táhl : vinni bez anděla. jakozto pro—
Medník.. & přimluvčíbo. b_vlbych nucen vás pro hříchy na cestě zahubiti.

29)
32)
35)
3)

4) t. mmmjice,

le Bůh nechce býti více králem : vůdcemjejich.

t.. oblehli u: v much. smuteční: nn. zmeni duch. zarmouoenóho a srdce kqjicího nad hříchy.
7) Potud byl llocpodin podlé mluvy učiněné králem lidu lmelnkébo . bytovnl ' sloupu ohnivém
před danem Mojiíiovým v táboře n prostřed lidu ného. Nyni ale když lid modloslutebnoatí
- omluvu zrušil. pře-tel býti krilem jejich : budí! nechtel více viditedlne jim přítomen
býti; proto! i Mojžíš rozbil stánek podil lelení. očekávaje tu soudu Hospodinova.

'
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oblakov) stál u dveří stánku. Povstúvali
pak ioni, a klum-lí se ze dveří stanu
svých.
ll. .“luvívul puk Hospodin k Mojží
šoví tváří v tvář. (tak) jako má obyčej
človek mluviti :: přítelem svý-mf A když
se on unvrneovnl do táboru, služebník
jeho J05uc. s_vn Nun. mládenec, neod
eha'ížel ž.stánku.

12. ltekl pak Mojžíš k llospodinu:
\'elíš, abych v_vvedllid tento. a neo
zuaunuješ mi. koho pošleš se mnou. ješte
jsi i'ekl: Zm'un tebe ze jmena. &nalezl
jsi milost přede mnou!
13. Jestliže tedy nalezl jsem milost
pi'ed obličejem tvým. ukaž mi tvář svou,'
nb) eh poznal tebe, &nalezl milost před
očima tvj' mu: pohled na lid svůj, národ
tento.
14. [ řekl Hospodin: Tvář má pujde
před tebou. a od )očinutí dům tobč.'
15. l řekl Majžíš: Jestli ty sám nás
nepí-edejdeš. nevyvozuj nás z místa to—
hoto.
lť. Nebo po čem poznati budeme moci,
já i lícl tvuj. že.jsme nalezli milost před
obličejem tvým. leč pujdeš-lí s námi.
abychom oslaveni byli ode všech lidí,
kteříž bydli na zemi?
17. Rekl pak Hospodin k i\lnjžísovl:

||)

nebo
jsi toto.
nalezlkteréž
milostjsi
přede
mnou.učínlm:
&tebe | I
[ slovo
mluvil,
znam ze jmena..
lh. Kterýž řekl: l'kaž mi slávu svou.“
|

19. Odpověděl: Jzí ukáží všecko do—

bré tobě,“ u povoh'un" ve jmenu llo
spodina před tebou: a smilují se. nad
kým budu ehtlti, &milostiv budu. komu

mi se bude líbiti.'"

20. A opět řekl: Nebudeš mocí ví
cleti tváři me: neboť nouzi-i mne člo
věk. &.živ bude.“

21. A opět řekl: llle jest místo u mne,
a budeš státi na skále.'
22. A když tudy ujde sláva. má. po
stavim tebe v rozsed iné skály.“ a zakryjí
tě pravicí" svou. dokudž nepřejdu:
23. a pak odejmu ruku svou. a tíži-iš
hřbet muj:' tváři pak má viděti nebu
deš mocí.

Kupllolu Sl.
Obnovení přiln'uní Božích. 28 Stlvelout IL'lRtll'Šní
tváři Mojiíiovy.

!. A potom řekl: \'yteš sobe dvědesky
kamenné. podobné prvním. a napíší na.
nich slova. která měly desky. kteréž jsi
rozrazil.
2. Budiž hotov ráno, aby vstoupil hned
na horu Sinaj, & staneš se mnou“ na
vrchu hory.

Tomu nemít se rozumí.-li tuk. jakoby Mojžíš na Bolskou bytost lu-zptostředné patřil. ale to
tu Bůh Najít—“ovlvůli won a rady své ja.-meji & zrejmiúí zjevoval než kterýmkoli promltům.
& důvěrně-„ji & ním obcoval; ovůemt ze ve viditelné způsobil-. kterou). na *e- přijal.

(. j. vidím tc: sobe. mimo jíní- jSem to nebo oblíbil.
t. že vůdcem naším budeš. abych po tom poznal. že skutečně mím jsi přítomen a že milost
nalezl jsem před tebou.
t. já sám osobne piúdu před vámi &.co král váš povedu vás. a jak). žádáš povolím tobe v tom.
18) Mojžíš obdrzev znč žádal. mntůtúe ne více údolí. totiž aby Bůh. kterýž posud v oblaku k
neonu mluvil. svou velebnut zřejměji ulu'ual jemu: aby na. to očité hleděli mohl. & maje takto
jasné-„jšíznimost velebnosti Boží, ji lidu hlisati mohl.
t. ulu'ui tobe v obrazu všecko dobrotivost svou. aby mne poznal. pokud jen mdloba lídakš
postačiti můie. ——") t. když se tobě zjevím. — "') t. j. komukoli milontiv juan . co
dobtého činím. to vše : tonutí činím. nejm lidnému nic povinen.

t. aby živ zůstal: sic jinak kdyby mne videl. smrt by z toho měl. Zidňý pů mne nemůle
viděti. dokovací! na temi !íje: neb potření na tvář mou jest zůstaveno vyvoleným v nebi. (lnu.)
0.. na vrchu hory. kde! se tobe zjev-uji. postav se no skálu. která! má nn nad jakyni.
t. způsobím. aby vešel do jeskyně tě. — ") t. oblakem.
t. néjokou částku slávy mé. Podlp' výkladu svatých otců vyrozumívá se tuto hřbetem Páně:
člověčenství Syna Božího : nebului říše jeho na zemi.
t. očekávej mne.

Druhů kniha. Mojžíšova.. Exodus.
3. Zádný nt nevstu je s tebou. aniž
kdo bud' vídín po vší libí-e: volové také.
a ovce at se nepasou naproti.
4. Vytesal tedy dvě desky kan'ienné,
jaké prvé byly : a v noci' povstav vstoupil
na horu Sinaj. jakž byl přikázal jemu
Hospodin. ncsa s sebou desky.
5. A když sstoupil Hospodin v oblaku.
stál Mojžíš s ním, vzývaje jmeno Ilo—
spodinovo.'
6. Kterýžto když iomíjcl (Hospodin)
řed ním. řekl': [l'anující Hospodine
gože. milosrdný. &milostivý. trpělivý. &
mnohého slitování. ». pravdomluvný,
\ 7. kterýž ostřiháš milosrdenství nad
tisíci: kterýž ndjímúš nepravost, a. ne
šlechetnosti. i hříchy. a žádn' sám od
sebe není u tebe nevinný.
terýž od
placuješ nepravost otcíí na synech. i
vnucích. do třetího i čtvrtého kolena.
8. A Mn'žiš rychle sklouil se až k

34. 3—23.

12. Varuj se. aby nikdy s obyvateli
země té nevcházel v přátelství. kteréžby
bylo tobě ku pádu:
] 3. ale zbořoltáře jejich. polam modly. _

a.háje' posekej:
14. neklaněj se bohu cizímu, Hospo—

din horlivý jmeno jeho, Bah jest hor

livý.'

15. Nevcházej v smlouvu s lidmi tech
krajin: aby, kdyžby smilnili s bohy svý—
mi.“ a klanů-li se obrazi'un je'ieh. nepo—
volal tebe někdo. aby jedí z obětovaných
věcL

16. Ani manželky z dcer jejich neve
zmeš synům svým: aby. kdyžby ony
smilnily. nepřivcdly s ny tvé. aby i
oni smilnili s bohy jejích.
17. Bohů slitých neučíníš sobě.
18. Slavností přesnic ostříhati budeš.
Za. sedm dní jistí budeš chleby přesné.
jakož jsem přikázal tobě. v čas měsíce
novotinz' nebo měsíce podlctního času
zemi, & pok unu "čin-iv.
9. řekl: Jestliže jsem nalezl milost vyšel jsi z Egypta.
19. Všecko : pohlaví samcového. což
před obličejem tvým. Pane, prosím. aby
šel s mimi (ač lid tento tvrdé šíje jest). otvírá život. mě bude: ze všech hovad.
a aby odjal nepravosti naše. i hříchy, a tak z voh'i. jako z ovcí. mě bude.
mimi vládl.

10. Odpověděl Hospodin: Já vejdu
v umluvu před očima všech, učiním
znamení, kteráž nikdy vídána nejsou na
zemi. ani v kterých národech: ab viděl
lid tento. mezi nimi. jsi, skutek Iospo
dinův hrozný. kterýž učiním. Jef. 32. 40. '
ll. Zachovej všecko to. což já příka
zu'i tobě dnes: 'a sám vyženu před
tvaří tvou Amorr ea.. & Chananea, &
Hethea, Ferezea také. i Hevea. i Je—
busea.

20. Prvorozené osle vyplatí?; ovcí:
mklibys ani té ceny za ně nedal. zabito
bude. Prvorozeného z synů svých vy
platíš: ani se ukážeš před obličejem mým
prázdný;
21. Sest dní pracovati budeš. dne
sedmého přestaneš oratí í žití.
22. Slavnost týhodnů' učiníš sobě
v prvotinách obilí žni tvé pšeničné: &.
slavnost. když opět přichází čas roku.
&všecko se sklizuje."

Výš 23. 15.

23. Třikráte v roce ukáže se každý
;

4) t. :ůhy : rána.
5)
6)
13)
14)

Podíé hebr. Hospodin přistoupil k Mojtíiovn . uvolní ze jmen.: „Hoapodim“
Podlé hebr. volal Hospodin sám: Hospodin. Holpodín, milosrdný ltd.
v kterýohlto pohané chovným způsob-n boby své otili.
t. tolik co ňrlivý Bůh; mbo tak miluje duií. jako tenieb nevěstu. který těl nikoho jiného
podlé sebe nestrpí.

15) Modlůhtví v Písmleh meč mibtvlm : ciwloutvím se nazývi.. proto to tím láska . Gut.
tmu jedinému pnvému Bohu přísluší. na jiné věci se přenáší.
18) t. nového obilí ' počátek iní jedné -— o velikonod.

22) :. letnice. _

*) :. slavnost stánků.

?

'———1
——_

Drum kniha Mojžíšova..

34. 24. — 35. II.

: vás pohlavi mužského před obličejem
35. Kteřižto viděli tvář vycházejícího
všemohoucího Hospodina Boha israel Mojžíše, že byla rohatá: než zakrýval
ského.
on opět tvář svou. jestliže kdy mluvil
24. Nebo až vyvrhu národy od tváři ! k nim.“
tvé. & rozšířím meze tvé. žádný nebude
ouklady činiti zemi tvé. když budeš vstu
Kapli ola 85.
vati, & ukazovati se před obličejem
O tebou-. a o vzdelání stánku. 20. O oc-huní—indi
Ěospodina Boha svého třikrát v roce.
30. Beseleel n Oolínb & delám
25. Nebudeš obětovati při kvasu' krve vim potřeb k stánku.
stranku zřízeni jsou.
oběti mé: aniž (co) zůstane do jitra z
obětí slavnosti fáse.
]. Tedy shrnníáždiv (Mojžíš) všceken
26. Prvotiny ourod zeme tvé obě— zástup synu israelskýeh. řekl k nim:
tovati budeš v domu Hospodina Boha' 'l'otnt jest. což přikázal Hospodin. abyste
svého. Nebudeš vařiti kozelce v mléku činili.
mateře jeho.
2. Sest dni (lělati budete dilo; sedmý
27. ] řekl Hospodin k Mojžišovi: Na den bude vám svatý. sobota. & odpo
iš sobě slova tato. jimiž i s tebou. i s činutí Hospodina: kdoby dělal dílo“ v
nem. zabit bude.
fsmelem učinil' jsem smlouvu.
28. Byl tedy tam s llospodinem čty
3. Nezanítite ohně. nikdež v příbyt—
řiceti dní. :: čtyřiceti noci: chleba ne cieh svých přes den sobotní.
4. l řekl Mojžíš ke všemu zástupu
jedl, a vody nepil, :: napsal na deskách
slov umluvy deset! 5 Moji. 4. 13.
s_vnuisraelskýeh: 'l'atot jest řeč. kterouž
29. A když sstupoval Mojžíš s hory přikázal Hospodin. řka:
Sina'. držel dvé desk' svědectví, :: ne
5. Uddělte u sebe prvotiny Ilospo
vědč . žeby rohatá“ byla tvář jeho ze dinu. Každý dobrovolně a ochotnou
společného rozmlouváni s lloslmdinem. mysli at je obětuje llospodinu: zlato a
30. Uzřevše ak Aron. a synové isra stříbro. a měď.
elští rohatou Klojžíšovu tvář. báli se
6. post.—weemodrý, & šarlat. n čer
vee dvakrát barvený. &kment. srsti kozí.
blízko k němu přistoupiti.
?. a kůže skopeu na červeno. & na
_31. A povolani jsouce od něho, na
vrátili se. Aron, i knížata shromážděni modro barvené. dříví Setim,
toho. A když mluvil k nim.
8. a olej ku přípravě světel, a. k udě
32. přišli k němu také všickni synové lání masti. &věci vonné k příjemnému
kadění:
israelští: jimžto přikázal všecko. což byl
9. kzuuení ouyxové. i kamení drahé
slyšel od HOSpodina na hoře Sinaj.
33. A dokonav řeči položil zástěru
*
k
ozdobě.
náramenníka.
&nás:-mika.
na tvář svou. 2. Kor. 3. 1:5.
10. Kdožkoli
z vás mou
ý jest. at
34. Kterouž vcházeje k Hospodinu, přijde. a dělá, co přikáml Hospodin:
& mluvě :! ním. od'ímal. dokudž nevy
11. kroužky.
totiž stánek.
&střechu
jeho, iliři
&opažení
se svlaky.
o
šel. & pak mluvil
synům israelským krytí.
líky, :: podstavky:
všecko. což bylo jemu rozkázáno.

25)
27)
28)
29)

t..
t.
t.
..

dohnvůdt u tebe kvas jest.
obnovil.
desatero přikázali. o ně! Bůh a lidem isnelským smlouvu učinil.
rohatá liší : stkvělosti. Dle habr.: Nevěděl, žeby se utkvěla tvář jeho; i viděli tvář jeho
stlvůlou. Blesk ten tváře Mojiíáovy byl obloukslávy Hospodinovy, která: se mu ukánla; zá
roveň i byl lidu rukojemstvim. teť umlnv. Bezi : lidem obnoveno jest.
85) Poněvadž. jak doklůdi sv. Pavel. pro slávu nemohli patřiti na tvář jeho. (?.. Kor. 3. 7.)

35, 12. — 36. 3.

Druhá kniha Mojžíšova. Exodus.

12. archu a sochory. slitovnici, a
oponu, kteráž se před ní roztahuje:

28. a vonná věci. iolej k způsobení
světel. a k připravení masti. a (věci) k
složení kadidla vůně nejlíbeznější.
13. stůl s sochory i nádobami. i s
29. Všichni muži i žen myslí ná
chleby předložení:
božnou obětovali d , ab byla udělána
14. svícen. na němžby se světla sta—
díla. kteráž byl přik ml l ospodin skrze
věla. nádoby jeho i lampy. a olej k cho
Mojžíše. Všichni synové israelšti dobro—
vání ohně:
volné dary llospodinu obětovali.
15. oltář pro kaděuí. & sochory (k ně—
30. I řekl Mojžíš k synfun israelsky'm:
mu). a olej pomazání. &kadidlo : vonných
llle Hospodin povolal ze jmena Bese
věcí: oponu ke dveřím stánku: '
lccle. syna Un. syna Hur z pokolení
16. oltář k zápalní oběti, &rošt jeho Jůdova.
měděný s sochory. i nzídobami jeho:
31. A naplnil ho duchem Božím. mou
umyvadlo, i podstavek jeho:
drosti a rozumnosti. iuměním. i všeli
17. koltry siněs sloupy a podstavky. kou známostí.
zastření ve dveřích síně.
32. k vymyšleni. a udělání díla na
18. koliky k stánku a k síni s pro zlatě. i stříbře. i mědi,
vázky jejích:
33. i při rytí kamenů. a díle tesařském.
19. roucha. jichž se užívá při služeb— cožkoli řemeshiě může vymyšlena býti.
nosti Svatyně: roucha Arama biskupa.
34. dal v srdce jeho: Ooliaba také syna.
a synu jeho, aby mi oui-ad kněžský konali.
Achisameehova z pokolení Dan:
20. A když Vyšlo všecko množství
35. ohndva vyučil moudrosti. aby dě—
synu israelských od obličeje Mojžíšova.
lali dila tesařská. krumpéřská, vyšíva'ná,
21. obětovali velmi ochotnou myslí z postavce modrého, a šarlatu, a červce
i uábožnou prvotiny Hospodinu, k dě—
lání dila stánku svědectví. ('ožkoli k dvakrát barveného, &kmentu, a aby tkali
všecky věci. i také cožkoli nové 0 by
službě. a k rouchum svatým potřebí bylo. nalézti mohli.
22. muži s ženami dali nármnennice.
& náušnice, prsteny. a záponky z pra
Kapitola 86.
vých rukou: všeliká nádoba zlatá k da
rům llospodinovým oddělena jest.
Lid více obi-urval. než bylo potřebí. &. Udelán jest
mínek se všemi & nemu přisluitny'mi věcmi.
23. Měl-li kdo postavcc modrý. &šar
lat.. & červec dvakrát lmrvený. kment, &
1. Dělal tedy Beseleel & ()oliab. i
srsti kozí. kuže skOpců na červeno. a na
všeliký muž vtipný.jimž dal Hospodin
modm barvené.
moudrost.. a rozumnost. aby uměli ře
24. stříbra &mědi kc vy, obětovali (to) meslně dělati všecko. cožkoli k službě
Hospodinu, a dříví Setim k rozličným Svatyně potřebné jest. a což přikázal
potřebám.
Hospodin.
25. Ale iženy umělé. což byly na
2. A když povolal jich Mojžíš. i vše
předly. daly: postavec modrý. šarlat. a likého umělého muže, kterémuž byl dal
červec, &kment.
Hospodin moudrost. a kteříž dobrovolně
26. & srsti kozí. dobrovolně všecko podvolili se k dělání dila.
dávajíce.
3. dal jim všecky
synů israel
27. Knížata pak obětov'alikamení ony ských. A když oni s pilností dělali. lid
xové, i kamení drahá k náramenníku. & na každý den ráno dobrovolné dary obě
toval.
náprsníku.
th ecol
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36. 4—35.

4. Protož řemeslníci přinuceni jsouce
přišli.
5. a pravili Mojžíšovi: Více obětuje
' lid,. nežli jest potřebí.
6. Přikázal tedy Mojžíš hlasem vy

sk0pových na červeno barvených : a
jiné svrchu přikrytí z koži modrých.
20. Nadělal k stánku i desk z dřívíSe
tim stojatých.
21. Desíti loktn byla dlouhost desky

volavače provolati: Ani muž. ani žena
ničehož neobětu' více k dílu Svatyně.
A tak přestalo o ětovůní darů.
7. proto že obětovaných věcí dosti
bylo. až i zbývalo.
' 8.[ dělali všickni srdcem moudří k
zhotovení díla stánku, čalounů deset ze
Inu bílého přesukovaného, a z postavce
modrého. a šarlatu, a z červce dvaknít
barveného. dílem rozličnéprntykovaným.
& řemeslem, jímž se proměny vyšít-aji:
9. z nichžto jeden měl na dlouhost

jedné: a půl druhého lokte širokost dr
žela.

22. Dvoje vydražení bylo v jedné
každé desce, aby se jedna s druhou spo
jovala. Tak udelal u všech desk stánku.
23. Z nichžto dvaceti k straně pole
dní bylo proti větru polednimu.
24. s čtyřiceti podstavky stříbmými.
Dva podstavkovó pod jednou deskou
kladení bý vali 7.obo'i strany uhlu, kdežto
vydražení boků v uhíeeh se skonúvají.
25. K straně také stánku. kteráž patří
k pulnoci, udělal dvaceti desk,
26. s čtyřiciti podstnvky stříbrnými,
dva podstavky pod jednukaždon desku.
27. Proti západu pak. to jest. k té

osmmecítma
loket,
na šiř č.
čtyry:
je
dnostejné
míry
byliavšichni
ounové.
10. [ spojil pět čalounú. jeden s dru
hým, i jiných pět vespolek s sebou spojil.
ll. Nadělal také ok z postavce mo— strane stánku, kteráž k moři patří. ude—
drého po kraji čalounn jednoho z obojí lnl šest desk.
strany. a po kraji čalounu druhého to
:::-t.a dvě jiné přijednomkaždém nhlu
likéž.
stánku z zadu:
12. aby se proti sobě vespolek schá
29. kteréž spojeny byly ). dlílu až k
zela oka, a vespolek spojovala.
vrchu, a v jedno spojení spolu se schá
13. Protož i slil padesáte kroužků zla zely. Tak udělal z obojí strany po uhlech:
tých. jenžby spínali oka čalounú. a (aby)
30. aby osm desk bylo spolu. a měly
učiněn byl jeden stánek.
podstavkn stříbrných šestnúcte. totiž dva
14. [děla] i houní jedenůete z srstí podstavky pod jednoukaždou deskou.
kozích ku přikrytí střechy stánku:
31. Nadi-lal i svlaku z dříví betim, pět
15. jedna houně na dlouhost měla k zdržování desk jedné strany stánku,
loktů třiceti, &na šiř lokty čtyry: jedné
32. a pět jiných k spojení desk druhé
míry byly všecky houně:
strany: a kromě těch. pět jiných svlaků
16. ?.nichžto pět spojil obzvláštně. a k západní straně stánku proti moři.
šest jiných obzvláštně.
33. Udělal také svlak jiný, kterýžby
17. A udělal ok padesáte po kraji šel po prostředku desk od jednoho nhlu
honně jedné. &padesate po krn'i houně k druhému.

druhé. aby se s sebou vespolek spojo
34. Ta pak Opažení desk obložil zla
valy.
tem. sliv podstavky jejich stříbrné. A
18. A spínadel měděných adesáte. kruhy k nim udělal zlaté. skrze kteréžby
jimižby se spínaln. střechu. a y jedno sochorové provlačováni býti mohli: “&i
přikrytí ze všech houní učiněno bylo.
ty plechy zlatými okoval.
19. Udělal i přikrytí stánku z kožl
35. Udělal i oponu z postavce modré—
-—__.___4--_
.

36. 36. —37. 23.
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ho. &šarlatu. červce. &lnu bílého přesu
kovaného. dílem krumpéřským. proměn
nou. &protykovanou.
36. A čtyry sloupy z dřívíSetim, kte
réž s makovicemi pozlatil. & slil k nim
podstavky stříbrné.
37. Udělal také zastření ke dveřím
stánku z postavce modrého. sim-latu,červ
ce. & lnu bílého přesukovaného, dilem
vyšívaným.
38. a (k tomu) sloupu pět s makovi
cemi jejich. kteréž obložil zlatem, a pod
stavky k nim slil měděné.

9. roztahující křídla &kryjící slitovnici,
&na. sebe vespolek, i na m patřící.
10. Udělal i stůl 2 dříví Setim na dy'l
dvou loket, &na šíř lokte jednoho, kte—
rýž měl zvýší půl druhého lokte.

11. A
zlatem
nejčistším. &
udělal
muobložil
okole jejzlatý
vůkol.
12. A tomu okolku korunu zlatou řím
sovou. čtyř prstů. a nad touž. druhou ko
runu zlatou.

13. Slil také (k němu) čtyry kruhy
zlaté . kteréž vpustil do čtyř uhlú. jeden
při každé noze stolu
14. proti koruně: i uvlékl do nich so
chory. aby mohl stůl nošen býti.
Kapitola 81.
15. Ty také sochory udělal z dříví Se
Dub" se arch. umluvy. 10. Tčz' stůl. 17. Svícen, 25.
tim, &okoval je zlatem.
. oltář pro hdi.-ní.
16. A nádoby k rozličným potřebám
]. Udělal pak Beseleel iarchu z dříví stolu, misky . buňky. &.koflíky. &kadidl
nice. z zlata. čístého, v níchžto obětovati
Setim. mající půl
lokte
na sokost
dlou se mají oběti mokré..
host,apůldru
éhntřetího
lokte nu
šiř,v
také půl druhého lokte byla: a () ložilji
17. Udělal i svícen kovaný z zlata uej
zlatem nejčistším vnitř i zevnitř.
čistšího. Z jehožto sloupu prutové. číše.
2. A udělal jí korunu zlatou vukol,
& kuličky. i lilia vycházeli:
18. šest (prutů bylo) po obojí straně.
3. sliv čtyry kruhy zlaté ke čtyřem
uhlům jejím: dva kruhy po jedné straně. tři prutové 5 strany jedné a tři s druhé:
a. dva po druhé.
19. tři číše na způsob ořechu na je
4. Sochory také udělal z dříví Setim, dnomkaždém prutu. & kuličky spolu,i
kteréž okoval zlatem.
lilia: &tři číše nápodobné ořechu na pru
5. &uvlckl je do kruhů. kteříž byli po tu druhém &kuličky spolu. i lilia. Jedno
stranách archy k nošení ji.
stejné
bylo
dílo šesti prutů. z sloupu sví
cnu vyč
'zejících.
6. Udělal i slitovnici. to jest. místo,
20. Na samém pak sloupu byly čtyry
z něhož Bůh odpovědi dával. 7.zlata nej—
čistšího, půl třetího lokte na dýl. a. půl číše na způsob ořechu, &kuličky na. kaž—
druhého lokte na šiř.
dé. spolu i lilia:
21. & kuličky pode dvěma pruty na
7. Dva také cherubíny z zlata tažené
ho. kteréž postavil z obojí strany slito třech místech, kterých spolu šest jest
vnice:
prutů vycházejících z sloupu jednoho.
22. A tak i kuličky. i prutovó z téhož
8. cherubíua jednoho na konci jedné
strany. & cherubína druhého na konci bylí.' všecko zcela kované z zlata. nej—
čistšího.
strany druhé: dva cherubíny na obou
koncích slitovnice.
23. Udělal i lamp sedm s utěradly je—
22) t. : jednoho kusu le sloupem svícnu.
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'ich. i nádoby. v nichžby se ohm-kové
imeni. z zlata. uejčistšího.
.
24. Ilřívnu zlata vážil svícen se všemi
nádobami svými.
25. Udělal i oltář pro kádění z dříví

byl celistvý. ale udělaný z prken. a vnitř
prázdný.
8. Udělal též umyvadlo měděné 8pod
stnvkem jeho 2 zrcadel ženských.') kte
réž ponocovnly při dveřích stánku.

Setim, &na
mající
na čtyry
hrany
jednom
loktu.
vysokost
dva:
z je po
ožto
uhlů
čněli rohové.

9. L'dělal i síň, na jejížto straně pole—
dní byly koltry. ze lnu bílého přesuko—
vaného, loktů sto.

26. A okoval jej zlatem nejčistším, s
roštem, a s stěnami. i s rohy.
27. ! udělal jemu korunu zlatou vukol,
& dva kruhy zlaté pod korunou při káž
dém boku. aby byli uvlačováui do nich
sochorové. &oltář mohl nošen býti.
28. Ty pak sochory udělal z dříví Se
tim. ».obložil je plechy zlatými.
29. b'mísil i olej. k masti posvěcování,
&kadidlo : vonných věcí nejčistších. dí
lem apatykářským.

10. sloupů (k nim) měděných dvaceti
s podstavky jejich. inakovicc sloupů. i
všecka rytina díla, z stříbra.
sloupové. & podstavkové. & makovícc
sloupů, jedné míry, a díla.. i kovu, byly.
12. Naté ak straně. kteráž patří k
západu. byly 'oltry padesáti loktů. slou—
pů k nim měděných dcsct s podstuvky
svými. a. makovicc sloupů, i všecka ryti—
na díla. ze stříbra.

13. Proti východu pak padesáti loktů
připravil koltry:
.
14. z nichžto patnácté loktů s sloupy
třemi, &s podstavky jejich. jedna strana
měla:

Cdělán jest oltář k zápolným obětem. 8. Umyvadlo.
9. Sní. 24. Summa všeho nákladu na stánek.

]. Udělal také oltář k zápalné obětí :
dříví Setim. pěti loket na čtyry hrany. a

15. a na straně druhé (nebo u ro
střed obojí (strany) vchod do stánku
udělal) též patnácti loket byly koltry, a
sloupové tři &podstavků tolikéž.
jej plechy měděnými.
16. Všechy koltry síně ze lnu bílého
3. A ku potřebám jeho řipravil z mé— přesukovzmého setkány byly.
di nádoby rozličné. kotly. 'lcště. vidlice,
17. Podstavkové sloupů byli měděuí.
háky. &nádoby k brání ohně.
tří zvýší:
2. z jehožto uhlů rohové čučlí, a obložíl

všemi rytinami
4. A rošt jeho na způsob síti udělal makovice
svými. střípak
me:jejich.
anobržsei sloupy
síně ob
měděný , a pod ním “ prostřed oltáře ložil stříbrem.

ohniště,

'

5. &slil čt
kruhy. k tolika krajům
roštu, aby uvlačíni byli do nich socho
rové k nošení:

|

ll. Podobně k půlnočnístráně. opony.

Kapitola 88.
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|

18. A kudy se vcházelo do ní , dílem
vyšívaným udělal zastření z postávce mo
drého, šat-latu, červce &lnu bílého pře
sukovauého, kteréž mělo dvaceti loket

6. a i ty udělal : dříví Setim. a. oblo nn dýl: výsost pák pěti loktů byla. po
dlé míry. kterouž všecky opony síně
žil je plechy měděnýmí:
7. &.uvlékl (je) do kruhů, kteříž na měly.
bocích oltáře vynikali. Ten pak oltář ne
19. Sloupové pák: kudy se vcházelo,
8) Toho cun nebyla zmdla ze nhl-. do z kovu.

!
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byli čtyři, s podstavky měděnými. &ma
kovice jejich s rytiny stříbrné.
20. Kolíky také stánku i síně vůkol
' zdělal z mědi.

21. Tyto jsou částí stánku svědectví,
kteréž vyčteny jsou podlé rozkázaní Moj
žišova k služebnostem levítů skrze ruku

31. a podstavkové síně vůkol, & od
stavkové brány síně, i kolíkové stanku

& síně vůkol.

Kapitola 39.
Uda-linojest roucho [Milli-.

3l. a tak celý mínek

se všemi věcmi k nemu přisluinýmí dodělán byl.

lthamam syna Arena kněze:')
1. Z postavce pak modrého, a šarlatu,
22. kteréžto Beseleel, syn Uri, s 'na. červce &kmentu, udělal roucha, v něžby
Hur, z pokolení Jůda, k rozkázaní lo se obláčel Aron. kd ž pi'isluhoval v Sva.
spodinovu skrze Mojžíše, dokonal,
tyni, jakž přikázalllospodin Mojžíšovi.
23. připojiv sobě tovaryše ()oliaba sy—
2. Udělal tedy náramennik z zlata,
na. Achisamechova z kolení Dan: jenž postava—emodrého. a šarlatu, & čcrvce
dvakrát barveného, & lnu bílého přesu—
řemeslníkem
vi mým
'šívativ dřívíbyl,
uměje z kovauého,
" také
i krumpéřem,
i ta'é
ostavee modrého, šavi-latu, čcrvce a.
3. dílem krumpéřským; i nastříhal plí
mentu.
šků zlatých, &ztenčil na niti, aby se mo
2-1. Všeho zlata., kteréž vynaloženo hly províjeti skrze osnovu předešlých
jest na dílo Svatyně, a. kteréž jest obě— barev,
tována v dařich, devětmecitma hřiven
a dva kraje vespolek sobě spojené,
bylo, a. sedm set třiceti letů, na váhu na 4.obou
stranach konců,
Svatyně.
5. a ais ?. týchž barev, jakž byl při
25. Obětováno pak jest od těch, kteří
kázal ospodin Mojžíšovi.
šli na počet od dvacíti let a. výše, od
6. Připravil i dva. kameny onyxové,
šesti set a tří tisíců, & pěti set padesáti
oděnců.

_

26. Bylo nad to sto hřiven stříbra, z
niehžto sléváníjsou podstavkové Svatyně,
&vchodu, kdež visí opona.
27. Sto podstavků uděláno jest ze sta
hřiven. jednu hřivuu na.každý podstavek
počíta'e.
28. Z tisíce pak, sedmi set, a sedm
desáti pěti lotů, udělal hlukyna sloupy,
&makovice sloupů, 0. i ty okoval stří
brem.
29. Mědi také obětováno jest sedm
desáte dva tisíce hřiven & nad to čtyry
sta. lotů,
30. z nichž slíti “soupodstavkové slou
pů ke dveřím s nku svědectví, o,oltář
měděný s roštem svým, avšecky nádoby,
kteréž ku potřebě jeho příleží,

vložené & vsazené do zlata & ryté řeme—

slem ryjíciho drahé kameny. s jmeny sy
nů israelskýeh.
7. I vložil je na vrchní kraje náramen—
nika., na památku synů israelskýcb, jakž
byl přikázal Hospodin Mojžíšovi.
8. Udělal i náprsník dilem krum éř
ským podlé díla. náramennika, : z ta,
ostavce modrého,.šarlatn a. červce dva
'ra'\t barveného, a lnu bílého přesukova

ného:
9. čtverhranný, dvojnásobný, na míru
pídi.

10. [ všisadil
jej čtyřmi
řady
drahých
kamenů.
prvním
řadu byl
sardius,
to
pazius, smuagdus.
11. V druhém ksrbunkulus, safír &
jaspis.

21) jednétiivé částky . nidoby mi nku odtudůny jsou levitům. jímlto příslušeloje upa-omi,
stánek vyzdvihovsti : rozklidati.

Druhů. kniha. Mojžíšova. Exodus.
svědectví. ncb oblak přístřel všecko. &
velebnost Hospodinova. jako blesk 531tila; neb všecko oblak byl přikryl.
34. Kdykoliv oblak se odnášel s
stánku. brali sc synové israelšti po houňch svých:
„

w, 34—35.

35. pakli se snášel svrchu, zůstávali
na témž' místě. '
36. Oblak zajisté Hospodinův snášel
se přes den nad stánkem. a oheň v noci,
což viděli všichni lidé israclštl po všech
tažcnich svých.
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Třetí kniha Mo'žíšova.
LEVITICUS.
Třetí kniha Mojžíšova nazývá. se Leviticus, poněvadž se v ní jedná o nařízeních. kterážto náležejí
& řádu a povinnostem levitů. jako k. |:. nařízení týkající se obětí & obřadů při nich; rozdílů mezi
živočichy čistými n nečistými: výročních slavností a jiných obřadů. jaké! bývaly v obyčeji u lidu
Boiíbo. Nařízení tato dílna. jsou Mojžíšovi hned po vyzdvižení stánku omluvy. bezpochyby prvního
mi:-siceléta druhého po vyjití : l-ngta.

Kapitola

1.

.

Ukazuje Pau Bůh Najarovl

z vás obětovalobi-(' Hospodin“: hovad.
to jest. z volů, &ovcí obětuje oběti."
.

..

.

.

.

.

Izrů-ob.Nerýiby„ zachovati
3. jestlize znpnlnu bude oba.-t jeho a
mu při obi-ted:zápalných. : skotu; samce nopoškvmčneho
oběto—
'
vati bude u dveří _stz'mlzusvědectví. k

ovolal pak Hospodin Mojžíše.
&mluvil jemu z stánku svě
dectví. i'ku:
_

ší

nku-ocení sobů Hospodina.: '

4. a vloží ruku svou na hlavu oběti!
a bude příjemná. a k očištění jeho pro
spi—'e.

ř'Ž- M1“ k synům 1511101- 5. [ zabije tele piv.—d
llospodinem. &
ským. :: l'Cijím: Kdyžby kdo občtovati budou kněží. synové Aronovi.

2) Mělijsou Izraelité dvojího druhu oběti: krvavé.

: živočichů.a nekrvavé. : rostlin. jinnk
uuché řečená. První se takto dělily: n) Zůpnlné. kdyi zabitá zvířata na oltáři vin-clu!kromě
kůže na prach spálen bylo; tyto oběti ouplně se Bohu odevzdání vyobrazovnly. b) Pokojné.
prosebné & za. dikůčinčni, když toliko částka spělenn. ostatní ll bodům obětním dáno bylo. na
znamení Bohu povinných díků za obdržená dobrodiní aneb ]: vypmšení budoucich. c) Oběti

zn hříchy

n viny. : kterých jeden díl na oltáři, druhý :o stanem spálen byl. noeb kněžím

se dostnl; a ty byly mt smíření hříchů (k Žid. Hl.). l'odlé tého! místo. oběti působily toliko
zevnitřní očištění n smíření. Vnitřní oíprnvi-dlnení před Bohem pocházelo lsmelitům toliko
slu-ze víru v zaslíbení Bolí. ku kterýmlto zaslíbení Vykupitele hlavni: nik-telo. Vůbec poslední
cíl a konec starozákonních obětí zile—tel v tom. aby lidu vyvolenému hříšnost, jeho se usto
vičnč připomínalo. jakož i potřeba vyšší oběti Kristovy. kterl'tiby k smíření | Bohem postn—
oovnln. k myslí se mu přivozovnlo. & ta ataronákonnimi obětmi předobrazem byla. — ") t. :
volů neb : brnvů t. j. : ovci neb koz necht oběti přináší; nebo toliko troje toto pokolení bovad
! obětem hodné bylo.
4) t.. na znamení. to dobytče to místo obětqiícího ustupuje. též i aby nad ním hříchy ové vy
znal; neb ačkoliv oběť zipnlnfí zvláště na znamení ouplně oddanosti Bohu přinečenn bývala.
přede: o ní vždy pros—bl.za smíření spojen. byla, ješte člověk v pomšeném stavu tvém žádného
náboiněbo konání předsevzíti neníůle. lečby při tom své hííí—nosti.smíření se . Bobem. . po
lepšení svého pamčtlív byl.
líh" linků.

o-s
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l. 6. —2, 10.

krev jeho, lijíce ji okolo oltáře: kterýž na. oltáři. podlože oheň pod dříví. Obět
jest před dveřmi stánku.
zápalná jest to. a obět vůně nejehutnější
6. A stáhše kůži z obětí. oudy na kusy Hospodina.
rozsekají,
Kapltolu :.
7. &podpálí na. oltáři oheň.' narovna
Zpráva 'o obětech suchých.
vše prvé hranici dříví:
l. Kdyžby pak (kter ' ) člověkobětoval
8..a oudy rozsekáné svrchu zpořáda
vše. totiž hlavu. i všecko. což přidrží se obět posvátnou Hospodinuf mouka běl
jater.
ně.bude obět jeho. i polije ji olejem. a
9. druhy i nohy vymytě vodou: i za vloží kadidlo,"
,
pálí to kněz na. oltáři v zápalnou oběť, a

vůni chutnou llos odinu.
'
10. Jestliže pak jest obět z (drobného)
dobytka.. z ovcí. aneb :. koz, k oběti zá

2. a přinese (ji) k kněžím, synům Aro—

novým: : nichžtojedcn vezmehrst plnou
mouky té bělné. a toho oleje, se vším ka—
didlem.a položí památku na. oltář. k vů—

palné samce bez poškvrny obětovati
bude.
11. A zabi'e ho ři straně oltáře půl

ni přelíbé llospodinu.'

noční
před l osp
' em:
krev vůko
pak jeho
vylijí synové
Aronovi
na oltář
:
12. a rozsekají oudy. hlavu, i všecko.

spodinmš'chf
K yž pak obětovati budeš oběť

3. Ostatek

,

pak té oběti bude Aro—

novi i synům jeho. svatosvaté : obětí Ho

upečenou v peci: at jest : mouky bělné,

což se přidrží jater: a.vloží na dříví. kte— totiž chleby nekvašene. skropenó olejem.
&koláče í-esué olejem pomazané.
réž se má podpáliti ohněm:

13. droby pak a nohy vymyjí vodou.
A všecky věci obětované zapálí kněz na
oltz'u'i v občt zápalnou. a. vůni nejchut—

5. Jest 'že oběťtvá bude z pánve,“ (at
'est) z mouky bělné skropené olejem, a.

ezkusu."

6. &rozlámcš ji na drobné kousky, a.
nější Hospodinu.
14. Jestliže pak bude oběť zápalná naliješ na ni oleje.
7.
Pakli z roštu bude oběť, rovně mou—
Hospodina z ptactva.. z hrdliček, anebo
z holoubat.
bělné,
olejem
skrolíena
bude: dáš v
kterouž
obětuje
lospodinu.
15 řinese ji kněz k oltáři: a zatoče ka 8.
hlavu k krku. & protrhna místo rány,“ ruce kněze.
9. Kterýž když obětovati bude ji. ve—
vypustí krev na.okolck oltáře:
16. vole pak hrdla, & peří povrže zme )amíítné : oběti, &pálin' je bude na
blízko oltáře k východní straně. na mí oltáři. k vůni chutné Haapodinu;
10. což pak zůstane. bude Áronovo. i
sto. kdež se popel vysejpává.'
17. a zláme křidélka jeho. a nebude synů jeho. svatosvaté z obětí Hospodi—
sekati. ani železem děliti ho. ale spálí je nových.
5) t. no znamení. že celé srdce své se všemi Edostmi . nikloonoltmi svými Bohu má obětovati.
7) rozuměj ten. kte-ý! při oejprvnějiim obětování . nebe ustoupil . který! potom : Božího roz
kozu vždycky nn. oltáři tom k obětem pilně ohovin byl.
l5) t. nehtem pnlee.
16) t. opodil od Svotyně svatých pro uctívat..
]) rozuměj oba suchou : rostlin. která! vůbec obětí se nuývnlo; s kterou! Bůh přínňieti do
volil. aby i oejchudií v obětování mohl se zůčutniti. —- ") Kndidlo vyohruovalo vzhůru k
Bohu vstupující modlitbu.

2) Obec se to mývů pamětkou. protože Boha na jeho milosrdenstvíplni zalíbení pmtovati měla.
8) t.. jakožto dar Bohu posvěcený. kkrýž tudiž toliko od nhoůitků jeho polivůn býti mohl.

5) Lnspbovísmslenů.—“)pmvýsnom.leobetqjícím£číetbýti.jdikoikmjutsnmení
oeiloehemoou' srdce.

__n—

(l. Kor. 5. S.)

2. ll.— 3. 16.
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ll. \'šeliká oběť, kteráž se obětuje
4. (též) dvě ledviny :; tukem. kterýž
Hospodinu. bez kvasu bude: aniž co kva jest na. slabinách, i hranici na jatrách :

su & medu zapáleno bude v oběť lio ledvinkamí.'
5. [ páliti to budou na oltáři v oběť
spodinu“
12. Prvotiny toliko těch věcí oběto zápalnou ,' podložíce ohen pod dříví:
rati budete a.dary: na oltář pak nebudou v oběť vůně nejchutnějšl lIos odinu.
vložen . v vůni líbeznou.'
6. Pakli :: ovcí bude jeho 0 ěť v oběť
13. 'teroužkoli oběťobětovati budeš. pokojnou. bud že samce. neb samici obě
solí ji osolíš, aniž odejmeš soli omluvy tovati bude. bez poškvruy budou.
Boha tvého od oběti své. Při každé oběti
7. Bude-li beránka obětovati před
své sůl obětovati budeš.'
Hospodiuem,
8.
vloží ruku svou na hlavu oběti své:
14. Jestližeby pak obětovaldan prvo
tiu obilí svého Hospodinu, z klasů je— kteráž zabita bude v síni stánku svědec—
ště zelených , upražíš je ohněm. :: zetřeš tví: & vylijí synové ronoví krev jeho
okolo oltáře.
na způsobsvé
krupice.
atak obětovati budeš
prvotiny
] ospodinu.
9. A obětovati budou z oběti pokojně
15. políje jich svrchu ole'em, & kadi— oběť llospodinu: tuk. i ocas celý
dlo na ně vlože, nebo oběť lospodinova
10. s ledvinami. a tuk, kterýž přikrý—
'est:
vá břicho.ivšecky droby. i oboje ledvin
] 16. : kteréžto kněz zapálí na památku ky s tukem. kterýž jest podlé slabin. i
daru. čásť obilí zet'reného. a oleje. ivše branici na 'atrách s ledvinkami.
cko kadidlo.
11. A paliti to bude kněz na oltáři k

Kapitola 3.
Nařídil Bůh. jak se mely obětavou pokojně oběti.

]. Jestliže pak oběť pokojuá' bude
oběťjeho. :: bude-lí chtiti z volú oběto
vati. samce neb samici. nepoškvměnó"
bude obětovatí před llospodinem.

potravě
ohně. a.
oběti
Hospodinovy.
12. Bude-li
koza
jeho
0 '-ť. & bude—lí
ji obětovati llospodinu.
13. vloží ruku svou na. hlavu je'i: &
zabije ji u dveří stánku svědectví. l—vy
lijí synové Aronovi krev jeji vůkol oltáře,
14. &vezmou z ní k potravě ohně Ho—

spodinova. tuk. kterýž přik 'vů břicho.
2. [ vloží ruku svou na hlavu oběti &kterýž přikrývá všecky dmrby:
své. a zabije ji u dveřl stánku svědectví.
15. dvě ledvinky s branit-i. kteráž jest
&vylijí synové Aronovi. kněží. krev vů na nich podlé slabin. i tuk při jatrňch s
kol oltáře.
ledvinkamí:
3. A obětovati budou : oběti pokojné
16. &píditi to bude kněz na oltáři, k
v oběť llospodinovu tuk. kterýž přikrý
potravě
&nejpříjemnější
vá. droby, a cožkoli tuku vnitř jest:
iký tuk ohně.
Hospodinův
bude vůně. Vše
ll)

Med jest obrazem td.—lemostí
:. chlípnoatí. jejíito okušení ululkě. ale v níuledcích hořké jent
Kdo obětuje. ma. toho průzden býti. (need.)
12) lemlitó prvé, nezli : požitků svých jedli. musili : nich něco obětovali. Tomu se říkalo
p r r o ti ny. u náleželo vše kněžím.
13) Sůl vyobrazuje neponu'iitedlnost. & tedy i lpolu trrlnliroot omluvy.
]) \' bobr. jazyku olovem pokoj všecko. oo! jest dobrého. se vyznačuje. Tukové obětí měly
lloutíti k "buzení vděčností & Bohu a & roloíceni lásky & blitniruu. —- “) t. buď voll neb
krávu bez vody.

' 4) Tahem . ledvinami vymommivš le Hrot tělo-ný. který! Bohu za oběť plinélti linii

tudiií

upálony bý vll-ly.

5) bobr. text mi: spolu . obětí úplnou. která! totiž hidodeoně rim: . večer obětovin bý
vala, tak ze tuk .. částky oběti pokojné na ní vlozeny & : ui zároveň Ipúleny býti měly.
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17. právem věčnýmpo rodech (vašich),
a.ve všech příbytcích vašich; ani krve.

ení tuku nikoli nebudete jísti.'

Kapitola 4.

3. l7.—4. 21.

10. jako se odjímň.od telete oběti
kojné: a.píditi to bude na oltáři zápal;
oběti.

ll. Kůži pak i všecko maso. s hlavou.
i s nohami, ! s droby, i s lejny.
12. i s ostatním tělem vynese ven za

ZÉÉ Štíhťmťííťůšťřůťš'fšdůšťť

stani. : na
místo točisté.
kdež se
popel
vy—
sejp
a zapálí
na hranici
dříví.
na mí
]. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi. řka: stě. kdež se popel vyscjpů. spáleno to
bude.'
2. Míuv synům israelským: Clověk.
13. Jestližeby pak veškeren zástup
kterýžby zhřešil z nevědomí.“ a. učinilby
něco (proti některému) ze všech přiká is:-selský nevěděl. & z nevědomí učinil
zání llospodinových, (činč něco) což při—_(něco). co proti přikázali Hospodinovu
'est.
kázal. ab činěno nebylo:
3.jestližeby kněz.kterýž pomalá njest.' J 14. a.potomby poznal hřích svůj: obě
hřešil. číně aby hřcšil i lid." obětovati tovati bude (obec ta.) za.hřích svůj tele.
bude za svůj hřích tele bez poškvrny lIo— u.přivede je ke dveřím stánku.
spodinu,
15. A položí starší lidu ruce své na
4. &přivede je ke dveřím stánku svě hlavu jeho před llospodinem. A když
dectví před Hospodina. &vloží ruku svou bude zabito tele před obličejem líospo
na hlavu jeho. a zabije je líoslíodinu.
dinový m.
5. Vezme také krve z teletc. a. vnese
16. vnese kněz. kterýž
mazím jest,
krve z něho do stánku svi-d):ctví.
ji do stánku svědectví.
6. A omo'čiv prst svůj v té krvi. kro
17. &omoče prst kropiti bude (jí) se—
piti jí bude sedmkrát před líospodinem dmkráte proti oponě.
18. A pomaže tou krví rohů oltáře,
proti Oponě Svatyně.
inem v stánku
7. A pomaže také tou krví rohův oltá kterýž jest před Hos
ře. na němž se kadí vonnými věcmi nej svědectví :ostatní puk 'rev vylije k spod
příjemnějšími Hospodinu, kterýž jest v ku oltzířezápalných obětí . kterýž jest u
stánku svědectví. Všecku' ak ostatní dveří stánku svědectví.
krev vylije k spodku oltáře' zapalné oběti
19. A veškeren jeho tuk vezme. &za
u dveří stánku.
pálí na, oltáři:
20. tak číně i s timto teletem,jako
8. A tuk telete toho za hřích vvjme. i
ten. kterýž droby přikrývá, i všecken. učinil i prvé:' &když prositi bude za ně
kněz. milostiv bude jim Hospodin.
kterýž vnitřjest:
9. dvě íedvink . &hranici. kteráž jest
21. To pak tele vynese ven za stany.
na nich podlé slabin. i tuk jater s ledvin—
&spálí
jakovše
i orvnější
tele: nebo obět
kami.
jest
za je"ích
množství.

!

i

!

17) Příčinu. proč nebylo dovoleno lsnelským krve potírnti. viz svrchu ] )lojž. 9. 4. a 3 Moji.
]. 5. Tukem pak se tuto vyrozumívů tuk nedřečenó vnitřnosti kryjící. 'ontatnlho puk tuku
požívati bylo dovoleno.
2) rozuměj vůbec : pohlouzení, při kterém! měl tok dalece vůle zlé zákon Boží přestoupiti.
jhliož: : nedopotření. : omylu. : nep-meu. : nemožnosti std. — ") rozuměj: ten a takový
obétovati musí oběť za hřích I. tak shlnditi vinu svou. Zlomyslné ale přestoupení úkonu
eo zpours proti Bohu a hráli smrt-í trestáno. bývnla.
3) t. nejvyšší kněz. ——") t. hříchem svým dada pohoršení : lid k hříchu přivoije.
7) t. na. zem.
12) Tím oe dívalo lidu vyvoleného nn srozuměnou. le ršelíký hřích : obcovhnks Bohem vylučuje.
20) t. ! teletom m. hřích občtovnným.
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22. Jestliže zhřeší kníže. a učiní z ne
33. položí ruku svou na hlavu je'í , a
vědomí něco z toho. což se zákonem Ho— zabije ji na místě. kdež se bijí oběti zá

spodinovym zapovídá.
23. a potom ozná hřích svůj: oběto
vati bude oběť ospodinu. kozla z koz
bez poškvrny.

24. A položí ruku svou na hlavu je
ho: a když zabije ho řcd llospodinem
na místě. kdež se bijí oběti zápalné. nebo
(oběť) za hřích jest.
25. omočí kněz prst v krvi obětí za
hřích, dotýkaje se rohů oltáře zápalné
oběti.“ &ostatek vyli'e k spodku jeho.
26. Tuk pak páliti ude svrchu ,' též
jako při obětech pokojných obyčej jest:
1 bude prositi za. něho kněz. a. za. hřích

jeho. a. odpuštčn bude jemu.
27. Jestliže pak zhřeši člověk z lidu
obecného z nevědomí. žeby učinil něco
z těch věcí. kteréž se zákonem Hospo—
dinovým zapovídají. a zavinilby.

28. &poznalby hřích svůj. obětovati
bude kozu bez poškvmy.
29. A položí ruku svou na. hlavu oběti.
kteráž za hřích jest, a zabije ji na místě
zápalné oběti.
30. A vezme kněz z krve na prst
svůj: u. dotkna se rohů oltáře zápalné
oběti. ostatek vylije k s odku jeho.
31. Všecken pak tulz odejma. jako
odjet b "vá při obětech pokojných, pů—
liti jej bude na oltáři ve vůni příjemnou
Hospodinu: & prositi bude za něho, a.
bude mu odpuštěno.
32. Pakli z bravu obětovati bude obět
za hřích. totiž ovci bez poškvrny;

palné.
34. A vezme kněz z krve její prstem
svým, a dotkne se rohů oltaře zápalné
oběti.
ku jeho.jakož
35. ostatek
Všechenvytlšjeé ktus odejma,
se odjímá tuk skopce. kterýž zabit bývá.
při obětech
jej na
ol—
táři
v zápal plokojných.
os dinův:spálí
& prositi
bude
za něho. a za,hřic jeho. aodpuštěn bude

jemu.

Kapitola &.
Obal-l za hřích poblouzeni při vecech rozdílných.

]. Zhřešil-liby člověk. a slyšel-Eby
hlas přísaha'ícího. a bylby svědkem. buď
že sam vi ěl. aneb (jinak) povědom
toho jest: ncozmímí-li to, ponese nepra
vost s_vou.'

2. Clovek. kterýby se dotekl něčeho
nečistého. buďto co od zvěři udáveno
jest, a nebo co samo zhynulo. nebo kte
réhokoli jiného zemčplazu: & zapome
nulby na nečistotu svou. vinen jest, &
zhřešil:
3. a jestližeby se dotekl některé ne—
čistoty člověkn. vedlé všeliké nečistoty.
kterouž se poškvrňuje.' & zapomenuv
potom by (to) poznal. poddán bude
hříchu.
4. Clověk. kterýžby přisáhl. & pro—

nesl rty svými. že učiní nčco buďto do
brého aneb zlého. & potvrdilby to při
sahou a řeči.' & zapomenuv potom po—
znalby hřích svůj.

25) Znamenali sluší. že toliko při takovýchto obětech nejvyšší kněz rohůr oltáře pomazání. kterýžto
olui' místo Hospodinova zastupoval. A tak se vyznamenali—olo.'ie ulo—podiu krev dobytčete
občtne'ho za krev provinilého přijímá.
26) z. n. oltáři.
]) t. pokutu za nepravou. svou. Rozum n_smyll verše toho poněkud temného jest ten: Jestliže
by kdo způchel nějakou nepravost. . jiný by od soudce pod přísahou k svědčeni povolán
byl. aby svědčil o věci té. kteréž buď očitým byl nvědkem neb jinak o ni povědomost mi. :
nechtelby buď : bázně neb : linky k províníhímu. takový upadne v pokutu.
3) t. necht jest nečíntnta tuto jakákoli. jen když jí člověk poškvrnén bývá Rozdílová pak této
nečistoty vyčitadi ae níž v kap. 11—17 atd.
4) t. potvrdil by přísahou bez uvážení. prudce. : hněvu neb zkormouceni mylli pronešenou.
kterou: by pak splniti opomenul. — Zlým. které: přiuhqjíci kon-ti povinen jest. nonlini ee .
tuto mravní zlé. totiž nejaký hřích neb nepnvost. které! nelze páchal. byl i plísnhon ne
& pšehňní ho kdo uvázal: ale mini se tu zlé přirozeně. k. |:. tmtánl neb půst atd.
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skopce bez poškvrny ze stáda.. kterýž se
5. at činí pokání za hřích.
6. & obětu e z stáda ovci neb kozu. kupuje za dva loty. vedlé váhy Svatyně:
16. a škodu. kterouž učinil . nahradí.
a modliti se ude za něj kněz, iza hřích
&pátý díl nad to přidá, dada (to) knězi,
7.
jeho:
by nemohl sto b ti.a b. do kterýž prositi bude zaněj, obětuje skopce.
bytče obětoval, at obětuje dývěhrdličky. u.odpuštčno mu bude.
17. Jestliby člověkzhřešil z nevědomí.
aneb dvě holoubátek Hospodinu, jedna
(v občt) zahřích. &druhé v obět zápalnou. & učinilby něco z těch věcí. kteréž se
8. a dá je knězi: &ten obětovati bude zákonem Hospodinovým vzpovídají. a
nejprvé to. kteréž má býti za hřích. za hříchem jsa vinen. pomnlby nepravost
točí hlavu jeho k křídlům. tak aby se svou.
hrdla držela., a ovšem. aby nebyla do
18. obětovati bude knězi skopce bez
konce odtržena.
poškvrny zc střída, vedlé míry a uznání
9. A pokropí krví jeho stěny oltáře: provinění': kterýž modliti se bude za
což pak zůstane (krve). nechá vykapati něho. neb ncvědu učinil to: &odpuštěno
bude jemu.
k spodku jeho. neb za hřích jest.
19. nebo skrze poblouzení ' zhřešil
10. Druhé k zapálí v obět zápalnou.
jakož obyčej jest': a kněz bude prositi proti llospodinu.
za něho ! za. hřích jeho, a bude mu od—

puštčn.

ll. Jestližeby pak nebyla 5 to ruka
jeho. aby obětoval dvé hrdliček. aneb
dvě holoubátck. tedy obětovati bude za
hřích svůj mouky bělné desátý díl Efy.
Nenalejet na ni oleje. ' aniž položí na ni
kadidlo," nebo za hříchjest.
12. Ale dá ji knězi: kterýž vezmu. z
ní plnou hrst. spálí ji na oltáři. na pa
mátku toho, kdož obětoval.
13. prose za něho. a očišťuje (ha):
ostatní pakčástku sám bude míti za dar.
14.1 mluvil Hospodin k Mojžíšovi„

a.

Oboe m hřích vaaumý. 9. Rád oběti zápalné. 14.
tuhé. 20. při srocení kněží, 25. oben“ m hřích.

1. Mluvil (Opět) Hospodin k Mojží
šovi. rka:
2. ('Iověk. kterýb ' zhřešil. a potupě
Hospodinaf 7 i'el y bližnímu svému
věc k schov'ůníjlfanou, kteráž 'emu svě
řena byla. aneb násilím něcohy vydřel,
aneb křivduby učinil.
3. bud že naleznu ztracenou věc-za—
přelby mu ji. k tomu i křivě by přistihl.
aneb cobykoli jiného učinil z mnohých

věcech.
kteréž Hospodinu
ceny.' obětovati
bude zajsou
hřícposvě
svůj

věcí, kterými lide. hřešívají,
4. jsa. přesvědčen o vině. navrátí
5. všecko. což neprávě chtěl sobě oso
bití. zcela..a nad to (přidá) pátý díl pánu.
kteremuž b_vlškodu učinil.

10) N. out u. hřích následovala. obě! úpdnii

(|. 14—17). ješte nepostačuje toliko od hříchu

15. Zhřešil—liby člověk. z poblouzení

přestoupč posvátné obyčeje při těch

prectu býti. ale také třeba odevzdáním sebe celého nepoškvrnena se zachovati.
l__l) olejem _ee vyznamenánla radost. nad “hříchem ale olušno truchliti. — ") jelikož hřích no

15)
18)
19)
2)

líbou, ole Bohu ueijemnou vůni vydává.
t. unedbi-li přinésti dárků. kteréž kněží přísluší, n. p. deeůtků. prvotín.
t. ůopec ten podlé "kloní provinční dle uznaní knčze bude mu neb meni—i
ceny.
hebr.: Oběť za provinění jest: nebo uvioil Hospodinu,
t. prooůšqie tim. že se nebojí Hospodina. který! jen vševědoueí i o tom ví. co! se ukryté pile.
— Jeet to řeč o takových hřížích. které! v tajnosti zpíchány jsou. uni! před noud nepl'iHy.
. kde tohle pohonné uvědomí pmvim'lébo ku pokání pudí.
_

'
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6. Za hřích pak svůj obětovati bude su: &.jisti ji bude na místě svatém v síni
akopce bez poškvrny z stáda. a. dá jej stánku.
17. Proto pak nebude kvašená. že díl
knězi. vedlé ceny a míry provinčníz'
7. kterýž prositi bude za něho před jí obětován jest vzápal Hospodinův. Sva.
llos
inem . & odpuštěno bude jemu tosva'té bude to, jako (obět) zn hřích. &
za vinu.
všec 'o. což čině zhřešil.
18. Muži toliko z rodu Áronova,jisti
8. [mluvil Hospodin kMojžíšovi. řka:
9. Přikaž
neví a synům 'eho: Ten— to budou.“ Právo utvrzcné &.věčné bude
svátných
. tot jest řád při oběti zápalne:' Pálena to po rodech vašich : obětí
Hospodinových. Kdožby se oli dotekl
bude na oltáři celou noc až do jimi:"
oheň z téhož oltáře bude."
'
toho. posvěcen bude.
10. Obleče se kněz v roucho své lně—
19. [ mluvil l-Ios din,k Mojžíšovi, tka:
20. Tato jest o ět Aronova, i s ů
ně,iv spodky lněné. ashrabe opel. kte
rýž oheň stráviv (oběť) vypá ll, a vysy— jeho. kterouž obětovati mají Hospodihu
v den pomazání svého. Desátý dil (míry)
pav jej u oltáře.
ll. svleče se z prvních šatů, &.oblekn Efy mouky bělné obětovati budou v oběť
se v jiné. vynese jej ven :: stanů. &na věčnou.' polovici z ní ráno. a. polovici
místě čistém až do pejří zmizeti nechá.' z ní večer:
21. kterážto mouka. olejem skropená
12. Oheň pak na oltáři vždycky ho—
řeti bude. jejž opravovnti bude kněz. při smaženn bude na pánvici. ()bětovati ak
kládaje dříví ráno na. každý den. &vlože ji bude teplou. v vůni nejchutnější o
naň obět zápalnou! páliti bude nad ní spodinu
22. kněz. kterýžby právem na místo
tuk pokojných oběti."
otcovo postoupil, & spálí ji všecku na
13. Oheň tento jest ustavičný. kterýž oltáři.
nikdy neuhasne na_oltáři.
23. Nebo všeliká suchá obět kněžská
14. Tento (pak) jest řád při oběti su celá ohněm Spálena bude, aniž kdo jísti
ché. i obětech mokrých. kteréž oběto bude z ní.
vati budou synové Áronovi před Hospo
24. Mluvil pak Hospodin k Mojžíšovi.
dinem. a. před oltářem.
rka..
25. Mluv Áronovi & synům jeho:
15. Vezme kněz hrst mouky bělné.
pokropené olejem, avšecko kadidlo, které Tento 'est řád oběti za hřích: Na.místě,
na mouce položeno jest: a páliti to bude kdež obětuje se zápalná obět. zabito.bude
na oltáři. na památku vůně líbezné lIo před llospodinem. Svatosvatá jest.
spodinu:
26. Kněz, kterýž obětuje (oběť tu).
16. ostatní pak částku mouky bělné jisti bude ji na místě svatém, v síni
stánku.
bude jisti Áron 5 syny svými. bez kva—
6) t. zn odpuštění viny své, které se dopustil, obětovnti bude skopee v ceně. kteráž přímek-na
jest jeho provinění.
9) t. oběti večerní, která! denně se přinášivála (viz 2 Moji. 29. 39.) — ") tím způsobem, že
část po části oběti vedení na oheň se přikládal.. — '“) t. oheň k oběti tě nemá se od
jinud bráti leč posvátný oheň !. téhož oltáře.

11) t. nechá jej doutnati, .: se zcela stráví a v pýr obrůtí.
12) kterážtqhždého rána Bohu se přinášela. — ") jeko! ijiných obětí. které! na oltáři zápalu
le pálily.
18) Obec a pum. oui Bohu. prom: musik uké'z ásti ohněm : uuu i od kněží, zhtupoův
Božích. otrávenn býti.
20) Ne_jen v den pomazání. :u'vbrl každodenně od toho dne.
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27. Cožby se koli dotklo masa jejího.
posvěceno bude. Jestliby krví její rou
cbo skr0peno bylo. vypráno bude na mí
stě svetem.
28; Nádoba pak hliněná. v níž vaiena.
jest (oběť ta), rozbita. bude: & pukliby
nádoba měděná. byla. vytřcna a vymyta.
bud' vodou.
29. Všelik '

ohlaví mužského z po
kolení kněžskěťo jisti bude z masa je
jího. nebo svatosvatů jest.
30. Ale obět, kteráž zabita bývá za.
hřích.jejížto krev vnesena bývá do stánku
svědectví kočištěni v Svatyni. nebude
jedena, ale ohněm spůlena bude.'

Kapitola 1.
Řád obětí na provinční.

11. Bod oběti pokojně.

]. Toto také jest právo“ oběti za pro
vinění. svatosvatá jest:
2. protož kde bude zabita obět zápal
ná. zabita. bude i obět za provinění: krev
její vůkol oltáře vylíta bude.
3. ()bětovati budou z ní ocas. &tuk,
kterýž přikrývá droby:
4. též obě ledvinky. ».tuk, kterýž jest
podlé slabin. i branici nn jutrůch s led
\'inkami.
5. A píditi bude ty věci kněz na 01

taři: zápal jest to llospodinuv za pro

vinění.
6. Všeliký pohlaví mužského :. kněž

ského pokolení. na místě svatém jístí
bude to maso. nebo svatosvnté jest.
7. Jako za hřích obětuje se oběť. tak

6. 27-—7o
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iza provinění: obojí oběti jedno rávo
bude; knězi. kterýž ji obětuje, pří ušeti
bude.
8. Kněz. který obětuje obět zápalnou,
vezme sobě kůži její.
9. l všelíků obět bělná. kteráž se peče
v peci. & cožkoli na. roští, neb na pán
vici se stroji. toho kněze bude. kterýž
to obětuje:
10. (tolikéž všelíká oběť) buďto ole—

jem skrppem'í. budto suchá všechněm
synům Aronovým rovnou měrou jedno
mukaždému rozdělena bude.'
11. Toto jest právo oběti pokojně,
kteráž se obětu'e llos odíuu.
12. Jestliže bude oběť k dikůčinění.
obětovnti budou chleby bez kvasu. skro
pcné olejem. &koláče přesné jmílinzunó
olejem. &pečenou běl. a pokruty skro
pené olejem:
13. chleby také kvašené. s obětí za
díky. kteráž se obětuje za pokojné věci:“
14. : kterýchžto jeden (pecuík) ze pr
votiny obětován bude llosporliuu. &ten
bude (toho) kul-ze. kterýž vylije krev
té_oběti,
15. maso pak z obětí té sněděno bude
téhož dne:“ _uuiž co zustane z něho až

dojitra"

16. Jestližeby 7.slibu ueb dobrovolně
někdo obětoval oběf ,' rovně téhož dne
jedena. bude: ale ijestlibj' co do zejtří
zůstalo. jísti se bude moci:"
17. cožby pak koli zůstalo do třetího
dne. ohni-m spáleno bude..
18. Pakliby kdo přede jedl z masa

30) Protože to nejvyšší kněz nestál eo náměstek Fotí. nýbrl také jako hříšník. obětuje také
u sebe.

_

]) t. Md neb úkon při oběti.
10) Podle toho pedené oběti přináletely knězi obětqiicimu. uepedeuč stejným dilem mezi všecky
právě přidubuiíeí kněze dělili se měly.
13) t. :. donkní toho. co! blahého . natočenéhojest. Rozumí se. že tyto věci jmenované ne
]: oběti nn oltáři. ole k bodům obétným . kněžím přínnlelely.

l5) Těmito hody obětnými Hospodin jakoito hostitel : účastnicí jich jakolto sountolqjíci jeho :
hodovuící Bezi se pronůieli. . tak obnovené . live obcování : lloupodiuem se vyznamenivnlo.
— ") t. v den obětování svého.
16) t. j. ob“ pokojnou. prvé nežli modlitba jeho vyslyšení. byla 1. en zkutečně obdrlel. uč oběť
obětoval. — ") jeh'lol oběť toto 'nn vypmůení se déle . prosba stálá . vytrvnlů. býti má.
17) t. eby jtkolto Bohu poevčcendzneužíváním zlehdaw nebylo.
,

7. 19—38.

oběti pokojné dne třetího, zmařena bude
ta. občtf aniž prospěje obětujícímu: ale
spíše kdožbykoli takovým pokrmem se
poškvrnil, přestoupením vinen bude.
19. Maso, kteréžby se dotklo něčeho
nečistého.' nebudet jedeno, ale ohněm
spůleno bude: kdož bude číst,jísti bude z
něho."_
20. Clověk poškvrnčný. kterýžby jedl
z masa oběti pokojné. kteráž jest Hospo—
dinu obětována, vyhlazeni bude z lidu
svého.
21. A kdožb ' se dotekl nečistoty člo
věka. neb hova a..neb kterékoli věci. kte
ráž poškvrniti může, &jedlby ztakového
masa. ten vyhlazen bude z lidu svého.
. 22. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi.

r a:

23. Mluv k synům ismelským: Zád
ného tuku : ovce, aneb vola, aneb kozy.

nebudete jisti.
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29. Mluv synům israelsk m, řka.:Kdo
obětu_:e obět pokojnou
ospodinu, at
obě—tupe
spolu | posvátnou oběť. to jest,

mokro věcijejif
30. Držeti bude rukama' tuk oběti,
a hrudíčko: & když obou obětovaných

Hospodinu posvěti. dít je knězi,"
31. kterýž pálitbbude tuk“ na oltáři:
hmdičko pak bude Aronovo, &synů jeho.
32. Plece také pravé : pokojných
oběti dostane se v prvotiny knězi.'
33. Kdožkoli z synů Áronových obě
tovati bude krev &tuk, ten bude míti i
plece pravé na dil svůj.
34. Nebo hrudičko pozdvižení, &plece

odděleni' vzal jsem od synů israelskýeh
7.oběti jejich pokojných, &dal jsem (je)
Aronovi knězi. i synům jeho právem
věčným, ode všeho lidu israelského.
35. To jest pomazání Aronovo i synů

. jeho v

24. Tuk z mrchy zeepenčlé, a z toho '
Hospodi—
novýeh.ob
od'čejicli
dne to »osvátných
o. v kterémž
o čto
dobytčete, kteréž od zvěři udůveno jest. '
vu.lje Mojžíš, aby ouřad kněžský konsli.'
budete míti k rozličným potře
.
36. a to přikuzal Hospodin, aby jim
25. Bude-li kdo jísti tuk , kterýž má Í dáváno bylo od synů israelsky'ch prá
obětován býti v zápal Hospodinův, v_v—
' vem věčným po rodech jejich.'
blazen bude z lidu svého.
37. Tento! jest řád oběti zápalné. a
26. Též i krve žádného živočicha ne—; oběti posvátné m hřích, za provinční, a
budete jisti. budto z ptactva, aneb z do— za posvěcení, i oběti pokojných:
by'tka.
38. kteréž ustanovil Ho odin Mojží
27. Všeliký člověk,kterýžby jedl krev, šovi na hoře Sinaj. když p ' “ázal synům
vyhlazen bude z lidu svého.
ismelským, aby obětovali oběti své Ho—
28.1 mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka: spodinu na poušti Sinaj.
18) t. ničím bude. . nebude příjemný Bohu ten, kdož ji obětoval.
19) t. úkonitč nečistého. n. p. kdyby nečistý hmyz na ně podl. — ") rozuměj: : masa jiného, které!
není poškvměno.
29) t. j. věci k oběti mokré příslušníci. Hebr. text má.: nt sám přinese oběť svou Hospodinu.

30) t. svou vlastní rukou přinese oběť. — ") bobr. text: „Ruce jeho obétovsti budou oběť Ho
spodinu: tuk s hrudím přinese; & hrudí aby bylo v obč.-tsem i tam obrácení před Hoopodinemf'
O této ceremonii při obětování viz ?. Moji. 29. 24.
82) Plece & hrudí Bůh holím přivlastnil eo výmam moudrosti astotečnosti; pro ukázani. že věrni
slulebniei Boli lidu mojí býti jako prsy a ramena. vynášejíce u předkládqiíoe lidu zdravé
rody & naučení & snášejíee mdloby : uedostntky jeho, zároveň i slovy i skutky pomihsjíoe jemu.
34) t. hruď. která! se pozdvibqje, . plec. která: se oddělqie.

35) Tot jest an Áron: . synů jeho : oběd Hospodinovjcb, který! jim dáván býti má od toho
dne. v kterém! na kněbtví pomalém Jsou.
36) :. jednani po druhých.

Illlí ML
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Kapitola 8.

vstavil čepice na ně. jakož byl přikázal
Hos
'n.
. 14. Obětoval' i tele za hřích. & když
\
]. ] mluvil Hospodin |: Mojžíšovi. řka: Aron. i synovéjeho, na hlavu jeho vložili
2. Vezmi rona 5 syny jeho. roucha ruce sve.
15. zabil je: pak vav krev jeho, a
_Lejliclllí.
poinazůní.
za. omočiv(v ní) prst. dotckl se rohů oltáře
"c .aa. oáejvas
o .a tíleošs(k oběti)
řesními
chleby.
pce
P
)
vůkol. & když očistil a. posvětil ho, vylil
3. a shromažď všecko množství ke dve ostatek krve k základům jeho.“
řím stánku.
16. Tuk pak. kterýž byl na drobích,
4. I učinil Mojžíš. jakž byl přikázal a hranici s jater, & obědvě ledvinky s
Hospodin. A shromáždiv všecko množ— tukem jejich, spálil na oltáři:
ství před dveře stánku.
17. tele pak s kůží.i s masem,i s
5. řekl: Tatot jest řeč.. kterouž při lcjny, s idil vně za stany, jakož byl při
kázal vykonati Hospodin.
kazal ! ospodiu.
18. Obětoval i skopce v zápalnou obět:
6. A hned obětoval Arona i syny jeho.'
A když je umyl (vodou).
ua jehožto hlavu když Aron i synové jeho
vložili
ruce své.
7. oblékl biskupa v košili lněnon. opá
suomi Ámn ne biskupství.. mů jeho ». nei-cvs.

sav jej pasem, a. oblék jej v sukni z po—

stavce modrého. a svrchu náramcnník

na. ni dal,

8. kterýž stáhnu pasem připojil k ná
prsníku. na němž bylo Učení a Pravda.
9. Pak vstavil čepici na hlavu jeho:
a na ni, proti čelu. zavěsil plech zlatý
svěcený
jakož byl při—
ůzal
jemu vl_posvěcování.
ospodin.
10. Vzal také olej pomazání. jímž po

mml stánku se všelikýmnádobímjeho.“
11. A když posvěcuje oltáře pokropil
sedmkráte, pomazal ho. i všech nádob
jeho. též umyvadla s podstavkem jeho
olejem posvětil?
12. A vliv olej na. hlavu Áronovu.'

19. zabil jej, a vylil krev jeho na. ol—
tář vůkol.
20. A rozsekav skopce toho na. kusy.
hlavu jeho. &oudy, a. tuk spálil ohněm.
21. vymyv prvé droby. a nohy: a.tak
spálil celého spolu skopcc na oltáři, proto
že byla občt zápalná. přelíbemá vůně
Hospodinu, jakož byl přikázal jemu.
22. Obětoval i skopcc druhého. ku
posvěcení kněží: i vložili na. hlavu jeho
on a synové jeho ruce své.
23. A když ho zabil Mojžíš. vzav krve
jeho. pomazal kraje pravého ucha

nova.“ 3 palce ruky jeho pravé, též i

nohy."

24. Obětoval i syny Áronovy:' &když
pomazal ho a. posvětil.
13. Pak i syn jeho obětovaav' zoblá— z krve zabitého skopce pomazal konce
čel je v sukně néně. a. opásal pasy. a ucha pravého každého z nich. i palců ru
5)
6)
10)
11)
12)

rozuměj věc. kterou! i hned před vámi konali budu.
t. kinu jim ]: stánku přistoupiti. uvedl je v kněžský úřad následujícími obřady.
t. na. význam. že od obecného ulín'mí odděleno & službě Boli zasvěceno jest.
t. pomual olejem. aby to všecko posvěcena bylo.
t. na význam, že on jest hlava kněží. od něhož všeliká. moc k svěcení . obětováni pochodi.

13) t.. métiv

je \! službu Hospodinova.

14) t. přivedl ]: oběti.
XS) !. na zem u oltáře.

23) t. na znamení. teoni zvláště zákon Boží poalouohati a. plnitimaůí. —- ") !. nemeni.
ze zákona Božího slyšeli. pevné a stále kouati mají.
24) e uuu jim přistoupiti.

'

že co

& 25.— 9.12.

ky, i nohy pravé, vylil ostatek na oltář
Kapitola 9.
vůkol:
7. nejprvé za sebe mého.
25. tuk pak, a ocas, i všecken tuk, kte— Áron první out chemie.
15. potom za lid.
'ž přikrývá droby. i braniei s jater &
ldllědvěledvinky s tukem jejich, a s ple
]. Když pak byl osmý den, povolal
cem pravým oddělil.
'
Mojžíš rona, i synů jeho, i staršíchisra—
26. Vzav pak z koše přesnic, kterýž elských, &řekl k
novi:
2. Vezmi ze skotu tele (k oběti) za
byl
llospodinem
nekvašený
chlé před
, &pokrutu
olejem, jeden
skropenou,
&ko hřích, &skopce k oběti zápalné. obé bez
láč, položil to na tuk a na. plece pravé,
poškvmy, a obětuj je před Hospodinem.
27. i dal všecky tyto věci ronovi. a 2. Moji. 29. |.
3. A k synům israelským mluviti bu—
synům jeho. A když tito pozdvihli jich
deš: Vezměte kozlz (k oběti) za hřích.
před llospodinem,
&.
t
ele,
& beránka, roční &bez vody, k zá,
28. opět vzav je z rukou jejich, s álil
na oltáři zápalné oběti. proto že to byla palné oběti,
4. vola & skopce k oběti
kojné: &
oběť posvěcení, u vůni chutnou, oběti
mbte 'e před llospodinem, při obětování
posvátné llospodinu.
každého
z
nich
mouku
bélnou
olejem
29. A vmv lmldíčko z skopce posvě
cení, pozdvihl je před Hospodinem, za skmpcnou obětujíce: nebo dnes Hospo
díl svuj, jakož byl přikázal jemu Ho din ukzíže se vám.
spodin.
5. Tedy dopravili všeck ty věci,
30. A vznv mnatůa krev, kteráž b la kteréž byl rozknml Mojžíš, e dveřím
na oltáři. pokropil Arona i roucha jeho, stánku: kdežto když všecko množství
stálo,
též synů jeho, i roucha jejích.
6. řekl Mojžíš: Totot jest, což přiká
31. A když tak posvětil jich v rouše
jejich.“ přikázaljim řka : Vařte maso řed zal Hospodin: Učiňte to. a ukáže se vám
dveřmi stánku, & tam jezte je: ch eby sláva jeho.
také posvěcení jezte, kteříž jsou v koši,
7. 1 řekl k Áronovi: Přistup k oltáři,
jakož mi přikázal Hospodin, řka: Áron a občtuj za hřích svůj: obětuj obět zá
a.synové jeho jisti budou je: (2.Moji.29,32.) palnou, a modl se za sebe. i za lid: a
32. cožkoli pak zůstane masa &chleba. když zabiješ obět za.lid. modl se za něj,
oheň stráví.
jakož přikázal Hospodin.
33. A ze dveří stánku za sedm dní ne
8. A hned ron přistoupiv k oltáři,
vycházejte. až do dne, kdyžto vyplní se zabil tele za hřích svů':
čas svěcení vašeho: nebo v sedmi dnech
9. jehož krve
ll mu synové jeho:
v kteréžto omočw prst. pomazal rohů ol-.
dokonává se posvěcení:
34. jakož se stalo dnešní den. aby se táře, ostatek pak vylil k spodku jeho.
10. Ale tuk, &ledvinky. ibranici s 'a—
řád posvátné obi-ti vyplnil.'
35. Ve dne i v noci zůstanete v stán ter, kteréž jsou za hřích, pálil na ol ',
ku, zachovaívajíce ponůek lloSpodino jakož byl přikázal Hospodin Mojžíšovi:
ll. maso pak a.kůži jeho vně za stany
vy, abyste nezemřeli: nešo tak jest mi
přikázáno.
spálil ohněm.
12. Zabil také oběť zápalnou, &podali
36. I učinil Áron a synové jeho vše—
cky věci. kteréž přikázal Hospodin skrze mu synové jeho krve její. kterouž vylil
na
oltář vůkol,
Mojžíše.
30) t. j. olej pomazání.
31) t. pro upamatování, ie toliko v kněžském rouře svém bohoslužbu tonutí mojí.
34) t. jako dnes obgtovúno bylo, máte po sedm dní každého dne obetonti.
__..—

23.
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13. 'l'é pak oběti na kusy rozsekané.
s hlavou i se všemi oudy mu podali. a
ty všecky věci na oltáři spálil ohněm.
14. vymyv prvé vodou droby i nohy.
15. Pak obětuje za hřích lidu. zabil
kozla: &očistiv' oltář.
16. učinil obět zápalnou.
17. přidav k té oběti mokré obětí. kte
réž spolu obětovány bývají ,' a spi'ilivje
na. oltáři. krom obyčejů posvátných oběti

9. 13.— 10. 6.

24. a hle vyšod ohen od Hospodina.
strávil oběťzápalnou. i tuk. kterýž byl na
oltáři. To když uz'reli zůstupové. chvíl—

lili Hospodina. padše na tváři své.

Nádab o Abiu ohněm spálení. 8. Víno kneiim v stán
ku sloni-cim upovédino. 11 oběti jiní hu pokrmu dány.

_ l. [ uchopivše Nádab a Abíu. s ové
.Xronovi, kndidlnice, dali do nich 0 eň. &

zápalnéjitřnif'

naň kadidlo, obětujíee před Hospodinem
oheň ciziz' což jim přikázůno nebylo;
2. i vyšed ohen od 1105 odina.' spá
pokojné
za lid:vyli
i Podali
mu viikol.
synové jeho
krve. kterouž
na oltář
lil je. a zemřeli tu před [ ospodínom.
19. Tuk pak z vola. a ocas z skolu-e,
3. [ řekl Mojžíš k Aronovi: Tot jest,
& ledvinky s tukem jejich, n hranici s . což mluvil Hospodin: V těch. kteříž se
jater
přibližují ke mně.
&před
n oslavenbudu.
budu?
'l'o
20. vložili na hrudi. A když spálen obličejem všeho lisosvčeen
slyše Aron mlčel.
jest tuk ten na oltáři.
21 odděliv Aron hrudi jejich. a plece
4. Povolal pak Mojžíš Misaele. :: Eli-—
ravé. pozdvihl jich před llospodinem. sufaua. svnúv Oziele. stroj ee Aronova. řekl
k nim: dete. :: vezměte bratry své od
jakož—byl přikázal Mojžíš.
22. A vztah ruce k lidu. dal mu pože— Svatyně. &vyneste je ven za stany.
hnání. A tak (lokonav oběti m hřich. a
5. A hned jdouce. vzali je, jakž leželi,
oblečené v sukně lněné. a vynesli je ven.
oběti zápalné. i pokojné. sstoupiU
23. Všedše Mojžíš a Aron do stánku jakož jim bylo přikázáno.
svědectví! a potom vyšedše dali pože
6. [ mluvil Mojžíš k Áronovi. a k Ele—
hnání lidu. l ukázala se sláva Hospodi arm-ovi,&lthamarovi. synům jeho: lllav

18. Zabil také vola a skopee. k oběti

nova všemu lidu:"

svých neodkrývejte, a.roucha. neroztrhuj—

15) t. posvětit. jako svrchu v 'J.
17) t. i oběť suchou : belí, kteráž. podlé zákona při každé oběti zápalné obětováni: bývala. Slqje
tuto oběť mokrá. ponevadz olejem skropenn byla.. — ") t. oběti ty obětoval Aron mimo obec
není. kteráito ustavičně každý den činem bývala, a za nize'tdnoupříčinou opomenuta býti
nemohla. anobrl jiné obeti predeházela.
22) t. dolů od oltáře.
23) Mojžíš všel . Áronem do Svatyně. aby ho tam v ouřad kněžský uvedl. 2. Moji. 30. 7.
— ") t. seslímim ohně : nebe. kterými Bůh přítomnost a velehnost nou všemu lidu zjeviti
a. nové kněžstvo potvrditi ráčil.
|) t. od jinud přineu-ný &.ne z oltáře vzatý. od Boha daný. který: ustavičně se choval n trval
:: do vystaveni chrámu. potom až do času Maamaa.
Učinili to be:.pochyby : lehkováinonti
mladistvé. která). ucdbnjic zákona ruda svou provádí. Bůh ale nechce. aby kdo při službě
& poctě jeho po své hlavě a rozumu co měnil; odtud se vykládi přísný trest, který! na vý—

strahu jiným je Mihl.
2) t. ze lloupu obluhového blesk spadl na ne.
8) t. trestimím nepravosti km:-zí samých dobili toho. to svatý jsem & svatosti milovník, kterýž
chci tomu. aby snili přihňmni má. v čistotě ootriháno byla. neodpouštěie ani tom. kteříž mi
nejhlitši jsou.

ll

io, 7.—u. 1. '
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tc.' abyste nezemřeli. a aby na všecko
shromážděnínepřišlorozhněvání." Bra
tří vaši. a všecken dům israelský. at pláči
ohně. kterýž 1108 in vzbudil:"
7. vy pak nevyc ázejte ze dveří stánku,
sic jinak zahyucte: olej zajisté svatého
pomazání jest na vás.“ I učinili všecko
vedlé _rozkázaní Mojžíšova.

.

8. Rekl také Hospodin k Aronovi:
9. Vina. a všeho opojného nápoje ne
budete piti, ani ty ani synové tvoji, když—
koli budete míti vcházeti do stánku svě
dectví, abyste uczcmřcli: nebo přikázaní
věčné jest to po rodech vašich.
10. Tak abyste měli umění rozeznání
mezi svatým a neposvčceným, mezi po—
škvrněným a čistým:

tem tvým odloženojest : obětí spasite
dlných synů israelských:
.
15. roto že piece, a hrudí. a tuků,
kteří pali se na oltáři. pozdvihovali před
lIospodinem &příslušejí k tobě. i synům
tvým. právem věčným. jakož přikázal

Hospodin?
16. Zatím. když hledal Mojžíš kozla.
kterýž obětován byl za hřích, shledal,
žeby již spálen byl:“ i rozhněvav se na
Eleazara, a lthamam. syny. ronovy.kte
říž b_vlipozůstalí, řekl:

17. Pročež jste nejedli oběti za hřích
na místě svatém . kteráž svatosvatá jest.
a dána vám. abyste nesli nepravost vše
ho množství.'a modlili se za ně před llo
spodincm.
ll. aabyste učili synyisraclské všech
18. zvláště poněvadž z krve její není
něm ustanovením mým, kteráž mluvil vneseuo do vnitřku Svatyně. &měli jste
Hospodin k nim skrze Mojžíše.
ji vOdpovčdě
Svatyui, jakož n:
miObětována
přikázánojest?
12. [ mluvil Mojžíš k .\rouovi.a k Ele— jisti19.
jest
azarovi. a lthamarovi. synům jeho, kteříž dnes obět za hřích. a občt zápalná před
byli zůstali: Vezměte obět. kteráž zůstala l'lospodinem: mně pak řihodilo se, což
z obětí Hospodinovy, a snězte ji bez kva vidí.—"z:
kterak jsem meil jistí ji, aneb,
su u oltáře, nebo svatosvatá jest.
líbiti se Hospodinu v lmsvátných oby
13. Jísti pak budete na místě svetem: čejích myslí smutnou?
cožkoli dáno jest tobě, i s_vnámtvým z
20. Což když uslyšel Mojžíš. přestal
obětí lIospodiuových, jakož jest mi při— na tom.
kázáno.'
Kapitolu||.
14. llrudíčko také, které jest občto—'
Rozdíl mezi živočichy čistými. o nečistj'nli.
váno, i plete, kteréž odděleno' jest. jistí
, 1. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi a k
' budete na místě čistém, ty. i synové tvoji, Aronovi,
rka:
i dcery tvé s tebou: nebo to tobě i dě
I

'

' l

Chteie i'íeí: .nuthu pro ně ucponcsete. — ") Po—
to nesíušclo
kněze,
6) t.něvadž
na xnamení
smutkuna nad
temikteřižto
mrtvými.celí službě Boží zasvěcení jsouce. i příbuzných svých
zapomenouti mají. kde o čest a slávu Boží jde. Nad to byli nově posvěcení o malý byl počet
jejich. tak že. kdyby smuteční slavnost konali a k pohřbu jich se odebrali a tím se poškvr
nili. nebyloby, kdoby službu kněžskou konal. Odtud se vykládá následující verš. — '“) t.
nad smrtí těch ohněm od Boha spálených.
7) t. neopouštčjte pro smutek svých povinností, k nimž olejem sv. pomazání jste.
13) Připomíná tuto Mojžíš Áronoví, což mu příslušelo činiti. jelikož tento pro smrt synův svých
byl zmaten.
14) a poadvíiením posvěceno.
15) v hebr. textu zní verš ten: Place vzhůru vznášení, a hrudí sem i tam obrácení s obětmi
ohnivými tukův. které: přinesou . aby sem i tam obracíno bylo. tak jako obec obrácení pred
Hospodinem. budet tobě atd.
16) Vida totiž Mojžíš zbytky obětí suché od večera osmého dne posud nesnčdčuč(v12.). domníval
se, to nalezne také ostatky oběti za bi'íoh (9, 15). které! kněží snísti meli. Nez Áron za
rmouceu jsa pro smrt dvou synův svých. nemoha je s potěšenímjisti. spůil jes obětí zápalnou.

n)

L abyste tak osvědčíli.le hřích lidu shluen jest.
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2. Rcete synům iaraelakým: Tito jsou
živočichové. kteréž jisti budete. ze všech
živočichů země :'
3. Všeliké hovado, kteréž má. k0pyta
rozdělená. a přežívá,jísti budete.
4. Cožkoli pak přežívá sice. ale má ko
pyta nerozdělená, jako velbloud &jiná..
nebudete jisti a za nečisté počtete.
5. Krélík,kterýžač přežívá..ale kopyta
rozděleného nemů. nečistý jest.
6. Zajíc také: nebot i on přežívá. ale
kopyta rozděleného nemá,.
7. Tolikéž svině: která, ač kopyto roz—
dělené má. nepřežívá.

l 1. 2—28.

16. I všelikého krkavec vedlé poko
lení svého.
16. patrona. a sovy. a vodní káně, i
jestřéba. vedlé pokolení jejích:
17. vejra. í křehaře. i egyptského čápa,
18. i labuti, i bllkače. i porííriona,
19. raroha. a kalandra vedlé pokolení
jejich. dcdka také, a netopy'ře.
20. Všecko : létavého. kteréž chodí
na čtyřech nohách, ohavné vám bude.
21. Cožkoli pak chodí sice na čtyřech
nohách, ale má delší zadní stehna. na
nichž skáče po zemi,

22. jisti budete. 'akojest chrouatvpo
kolení svém. a at “us. a ofiomachusf a

8. 'ěch uma nebudete jisti. ani těl kobylku.. každý vedlé pokolení svého.
mrtvých se dotýkati. nebo jsou nečisté
23. Cožkoli pak létavého má toliko

vám.
čtyry nohy. ohavné bude vám:
9. Tyto také věci.. kteréž se rodí u
24. a kdožbykolivěk dotkl se jejich
vodách, jisti můžete. Všecko, což má mrtvin. poškvrnčn bude, a bude nečistý
až do večera:
loutvya.vjezeřic
a šupiny. , jísti
tak budete.
v moři jako v ře—
kách.
25. a jestližeby bylo potřebí. aby ně
10. Cožkoli pak ploutxí a.šupin nemá. kdo nesl z těch věcí něco mrtvého. \ cre
z těch věcí, kteréž se hýbají a živé jsou roucha své. :: ncčistý bude až do zapadu
slunce.
\! vodách. ohyzdné vám,
26. Všeliké hovado, které má sice ko
11. a ohavné bude; masa jejich nebu
dete jísti, &mrtvin jejich střežiti se bu pyto. ale nerozdělené, &nepřežívá, neči
dete.
sté bude: a kdoby se ho dotkl, poškvr
12. Všecko tedy, což nemá ploutví & nit se.
'27. Co chodí na tlapách, ze všech ho
šupin
vodách.
bude. jísti, vnd čtvernohých, nečisté bude: kdožby
13. uTěchto
papoškvměné
' z ptactva nemáte
ale vanovati se jich máte: Orlice. a noha. se dotkl jejich těl mrtvých. poškvrnén
bude až do večera.
a orlice mořské.
'
28. A kdožby nesl takové umrlín .
14. a luňéka. a supa, podlé pokolení
vypere roucha svá. a nečistý bude až o
jejich,
2) Ze Bůh některé věci zákonem u. nečisté vyhlásil. stalo se hlavně za tou příčinou. aby národ
izraelský i každodenním požívůním plodů zemských ustavičně připomínán byl. že vyvolen jezt
ze všech nírodův za lid Hospodina posvěcený. a že tudíž zavázán jest oboovati před Bohem
v čistotě a svatosti a na býti jako pohané. od nichžto i jídlem různiti se měl. Když pak
zkrze Knuta Pána rozdíl mezi židy . pohany zrušen jen., přestal i rozdíl mezi nočiutými a
čistými živočichy. kterýž onen rozdíl mezi židy n pohany vymnmenéval. Zvláštní pak příčina.
prod ty neb ony živočichy Bůh za nečisté prohlédl. může vtom ahledéna býti. že se jak ýmsi
ulšitním způaohem porušenému stavu hříšné přirozenosti naší podobají, aneb v skutku po
žívání jich v tamějších krajinách nezdravé bylo. Mimo to ještě. co ze nečistých živočichů
týče. mohl Bůh požívání jich zokůznti. aby Israelity v zdrženlivosti pocvičil & od apolečn usti
národů jo odvrátil. kteří ty živočichy. židům nečisté. jidali.
9) živočichy.
22) Tito živoáchové nejsou v našich krojinůch známi. jakož i někteří jiní. níže položení; protož
ani deckých jmen nemaji.

11. 29. —l2. 3.
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večera: nebo tyto všecky věci nečisté
jsou vám.
29. Toto také za poškvmčnó počteno
bude z těch věci, kteréž se hýba'i na ze
mi: Kolčava. a myš. s krokod' , každé
vedlé pokolení svého.
'
30. hranostejl, a chameleon. &křeček.
a ještěrka. a krtice.
31. Všecky ty věci nečisté 'sou: kdo
by se dotkl tčl jejich mrtvýc h . nečistý
bude až do večera:
32. a všelikú věc, na kteroužby padlo
něco z jejich těl mrtvých. poškvrněna
bude. buď nádoba dřevěná. neb roucho,
neb kůže aneb žině:a všeliká nádoba. kte
též k nějakému dílu se užívá.,namočí se u
vodě, a. poškvměna bude až do večera. a
tak potom očištěna bude.
33. Nádoba pak hliněnň. do nižby vnitř
něco toho upadlo. poškvměna bude. a
proto má se rozbití.
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sluší vám jisti, kdoby se dotekl mrchy
jeho. nečistý bude si do večera:
40. a kdoby jedl z něho něco. aneb
nesl: vypere roucha své.. &nečistý bude
až do večera.
41. Všecko, což se plazi po zemi, oha
vné bude. &nebudete ho jisti.
42. Cožkoli na prsech čtvermo leze, a

(neb) mnoho má noh, aneb po zemi se
plazi, nebudete jisti. nebo ohavné jest.
43. Nepoškvniujte duši svých. aniž se
dotýkejte něčeho z těch věci. abyste ne
čisti nebyli.
44. Nebo já jsem Hospodin Bůh váš:
svatí buďte, nebo 'i'. svatý jsem. Nepo—
škvrňujte duši svych žádným zeměpla—
zem, kte 'ž sc plazi po zemi.

45. Ne já jsem Hospodin. kterýž
jsem vyvedl vás z země egyptské, abych
vám byl za Boha. Svatí budete. nebo ja
svatý jsem.

46. 'l'otot jest právo' z strany hovad

34. Všeliký pokrm, jehož se požívá. a tnctvu, i všeliké duše živé. kteráž se
jestližcby vlita byla na ně' voda, neči—
stý bude: &všecko tekutefcož se pije hýgm u vodě. a se plazi po zemi:
47. abyste znali rozdíl mezi čistým a
z každé (takové) nádoby, nečisté bude.
nečistým, &věděli, co jisti, & co zavrci
35. Avšccko, na což by z mrtvin tako— mátef

vých něco upadlo, nečisté bude: buďto
pece, buďto kotlištč, zbořeny budou. &
nečisty.
36. Ale studnice &cisterny. i všeliké
shromážděni vod čisté bude. Kdoby se
mrtviny jejich' dotkl. poškvrni se.
37. Jestližeby to padlo na semeno,
nepoškvrni ho.
38. Pakliby kdo vodou semeno polil.
a potom mrtvinami dotčeno bylo, hned
poškvměno bude.
39. Jestližeby umřelo hovado, kteréž
34)
36)
46)
47)

Kapitolu 12.
Jak se měly šestinedelky očištovad. o co obnovou.

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
_ 2. Mluv synům israelským, a rciž jim:
Zena počnouc, porodí-li pacholika. neči
stá bude za sedm dní, podlé dnů oddě—
leni ženské nemoci.'
3. A dne osmého obřezáno bude ne
mluvňatko:

Luk. 2. 21. Jan. 7. 22.

t. a takové nečisté nádoby.
t. která. by tam padla a turn se nalezá.
t. zákon, nařízení.
Bůh zde vykládá. zákon. čistých & nečistých živočichů se týkající. Chodit. aby hmelite' okne
čistotu zevnitřni. uikonni. učili se čistotě vnitřní neboli mravní. a ošklivíee sobě jisté tvory.
samého jediného zlého. totii břichu. se ititili.
2) t. jako: po nemoci své ženské nečisté jest za sedm dni. tak i po porodu neatš bude a od
dělena od společnosti s lidmi. Tim naznačeno jest. to člověk ji: od prvního počátku !ivota
svého porušen jest a ze v břichu se rodi, :: jako! hříšný a smrti podrobný na svět přichází.

iS—l
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4. ona pak za třiceti &tři dni zůsyívati vzešlaby rozličná barva,“ ncb neštovice.
bude _vkrvi očištování svého.' Zůdné neb něcojako lesknatého. to jest. rána
věci svaté nedotkne se. aniž vejde do malomocenství,' přiveden bude k
Svatyně. dokudž se nevyplní dnove' oči noví knězi. aneb k některému zsynů jeho.
štěni 'ejího.
3. Kterýž když uzři malomocenství na
5. nkli děvečku porodí. nečistá bude
a chlupy'v
barvu proměněné,
samu
tv řnostbílou
malomocenstvi
nižší
za dvě nedele. vedlé obyčeje toku nemoci akůži.
ženské. &šedesáte šest dní zustávati bu nežli jest kůže a jiné tělo." rána malo
de v krvi očišťování svého.
mocenství to jest. &podlé nsouzení jeho
6. Když pak se v 'plní dnové očištění oddělen bude.
'ejího. za syna. aneb za dceru. přinese
4. Pakliby lesknuta't bč-íost byla na
beránka ročního k zů alnó oběti. & ho
loubátko. aneb hrdhčku za hřích.' ke. kůži. ale nebylnby nižší než jiné tělo. &
chlupové byliby též barvy jako prvé,“
dveřím stánku svědectví. & díl je knězi. zavře.jej kněz na sedm dní.
7. kterýž obětovati bude ty věci před
5. pak ohledů jej dne sedmého: a jest—
Hospodinem. a modliti se bude za.ni. a
tak očištěna bude od toku krve své! liže malomocenstvi více se nerozmohlo.
aniž vystoupilo na kůži dále než prvé,
'l'ent jest zákon. když porodí pacholíka opet jej zavře za sedm dní.
aneb děvcčku.
6. A dne sedmého pOpati'ínaň: bude-li
8. Pakli nenalezne ruka její ,' aniž.
bude moci obětovati beránka. tedy vezme temnější malomocenství.' anerozmoliloli
dvě hrdličky, anebo dvě holoubátek. je se po kůži. očistí ho." neb prašivina
dno v oběť zápalnou. & druhé za hřích: to jest: i v_vpéře člověk ten roucha svá,
i budet se modliti za ni kněz. a tak oči &číst bude.

štěna bude.

Vypisuje se sedmero rozdílů mnlannocemtvi n mnmem
jeho, na člověka. n na rom-.bn.

___—___.--.._.

k

1. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, a
mnovi. rka:
2. (*Iověk. na kteréhož kůži & těle

!.
In

Í;

jí
:

I'

7. Jestližeby pak potom. když od
kněze ohledán :!za čisteho vyhlášen jest..
opětmalomoceustvírostlo,pl'iveden bude
ku knězi.
8. a bude za nečistého vyhlášen.

9. Když bude rána malomoeenstvi na
člověku, přiveden bude kn knězi.
10. & pohledí nan. A bude-li barva

4) t. :: čas oůšťoviní svého od krve nemá vycházeti : domu n :. místa očišťování svého. však
společnosti s lidmi v domě již hůieno jí nebylo.
6) t. na oběť u hřích. t. j. k chlazení nečistoty způsobené porodem jejím. kterýž následkem
prvního hříchu sám hříšným se mju-L
(Aug.)
7) 0. od nečistoty, v ni! vešla skrze tok krve své.
8) t.. polili chudá jest a. nebude moci býti : beránka.
2) hebr.: kdyby na. kůži byla nejaká oteklina & neb prašivínn a, neb ikvrnn pobělavů podobná
k mnlomocenavi. -— Ostatne pak malomocenství obyčejně ve východních krajinná: a. zvláště
v Egyptě a v přední Asii se ndeijícl jest nemoc rovněž ohyzdné. jako zhoubná. Zprvu jeví
se na. povrchu kůže eoneštovioe, pak se dále rozjidi. poruší všeoku kůti od hlavy už do paty,
později i do mm u i do kosti se zabere. tak že údy : telo odpndúvqií .. člověk za tivn
hnije, a_i smrt. bidnému životu konec učiní. Nemoc tato jest nakažlivá. tak že i pouhý dech
takového bidáko jest nebezpečný. Živý to obru ohavnosti hříchu! Tudíž mdomocný se vší
lpolednosti lidské vyloučen byl.
8) na té ráně neb ikvrnč. ——") t.. nižší. jako důlky vpadlejší.

4) :. jeko na ootntnim těle. nubaíh'by.

6)t.jestliietarinnpozčemnlá.Lj.pošlň.splnsklábudo.—“)t.udistóhojqjvyhlisí.

\
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] ' kůže zbčlena, a barva vlasů měněna,
též i maso" ukáže-li se živé:

24. Tělo.

na.jehož kůži bylaby spa—

lenina od ohně. a po zhojení zůstalaby
ll. uznáno bude la velmi zastaralé prouha bílímneb ryšavá:
malomocenství. a přídržící sekůže. Pno—
25. pohledí na ni kněz, a hle obrá
tož poškvrní' ho kněz. a nezav'ret ho. tila se v bělost. a místo jeji nižší jest
nebo zjevně nečistý jest.
nežli jiná kůže: za nečistého vyhlásí ho,
12. Jestližeby pak zkvetlo' malomo— nebo rána malomocenství na prouze
cenství rozlivši se po kůži, a přikryloby vzešla.
\'šecku kuži od hlavy až do noh. což
26. Paklí chlupů barva není změní-na,
koli se může očima spatřiti,
ani rána nižší nežli jinó tělo. a sama

13. pohledí na něj kněz, a usoudí, že
má nejčistší malomocenství: proto že
\šecko \ bčlost obráceno jest.' &protož
člmčk ten číst bude.
14. Když pak maso živě na něm se
ukáže.

tvářnost malomocenství jest zatemní—hi.
zavřejej za sedm dní.
27. a dne sedmého pohledí naň: jest
liže se mzmohlo po kůži malomocenství.
za nečistóho vyhlásí ho:
28. jestližeb) pak na místě svém zů

15. tehdy k rozeznání kněze za po—
stala bělost nevelmi jasna, rána spále
škvmčnólio vyhlášen , a mezi nečistými
nm)—jest, a protož očištěn bude. nebo
počten bude: nebo maso živé, jestliže jest
pronha. spíílenin).
nudomoccnsuím nakaženo jest, nečisté
29. / roste li na hlavě aneb na hradě
est.
] 16. Jestližeby pak opět změnilo se v muže neb ženy něco.jako malomoeenství,
bi—lost,a přikryloby celého človeka,
17. spatří jej kněz. a za čistého usoudí.
18. Kdyžby pak na kůži těla. vřed

pohledí na m'- kněz,
30. a bude—limísto to nižší nežli jiné
tilo, 0.\Lis požlutlý, a nad oln ('ej ten—
čejší: za nečistó v_vhlůsíje. ne o malo

zmstl a zliojen byl,
19. a na místě vředu ukůzalab ' se moeenshí na hlmč a na brade jest-.
31. Pakli uzií místo tě poškvrny. (uno
prouha bílá aneb nůryšavů. přivedenbude
člověk ten ku knězi.
jest) romé jinému tělu vůkol. :: vlas čer—
20. kterýž když uzří místo malomo— ný: za\ře jej za sedm dní,
censhi, ano jest nižší nežli ostatní telo.
32. a dne sedmehu pohledí naň. Ne
a c'lilup), un zhělel), za uei'istóho vy rozmohlo-li se poškvma ta, a ma—li\las
hlásí ho: nebo rána malomoeensní vy svou bann. :: místo rány jest-li tělu ji—
rostla nn vředu.
nému rovné:
33. olmlen bude člověk ten krom
21. Pakli chlup jest prvni-jší barvy,
:: proulia žatemnelu. &není nižší nežli místa poškvmy, &zavřen bude za sedm
jiné telo okolo něho, zm řejej za sedm dní, dní jiných.
34. Spatří-li se dne sedmého, že rána
22. &jestližeb) se rozmohla (ta prou
ha), odsoudí ho za malomoeného.
stojí na místě svém, & není nižší nežli

23. Paklistunenn místěsvem,'pronha

jest vředowí,a člověk číst" bude.

jiné tělo, za čistí—hovyhlásí ho. a vypera

romha svá. číst bude.

lo) té ilmy.
ll) t. u. nečistěho vyblůli.
12) t ro:,jedlo . rozmohlo se.

I.£)Kdyimalomocenatvípocelčmtéleoorouilo.
takheeíětélozbelelo. hybnou-memu
přirozenost prašiviny se zhostila. . nemoc pak sama konec vzalo. Nato ze mu
loupnla.

23) '. nerozšířil. \\ nerodila. se dilo. —

' A_inu'eín

") t. a. M0

vyhllúen.

po 14 dní
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35. Jestližeby pak po očištěni opět
rozmobla se poškvrna po kůži,
36. nebude již vice šetřiti. zdali vlas
sežloutnul. nebo zřejmě nečistý jest.
37. Pakliby zůstala poškvrna, :: vla
sové byliby černi, věděti má. že člověk
ten uzdraveu jest. a. směle at jej za či
stého vyhlásí.
38. Kdyby na kůži muže aneb ženy
ukázala se bělost.
39. pobledi na ně kněz: jestliže nzři
bělost zatemnčlou, ana se leskne na kůži,
věděti má. že to neni mnlomocenstvi. ale
poškvma barvy bilé.' :! že jest člověk
ten číst.
'
40. Muž, z jehožto hlavy vlasy sližaji,
lysý i čistý jest.
_

, a. 35—59.

49.jestliže bilou neb ryšavou poškvrnn
bude miti. držáno bude za malomocen
ství. & ukázáno bude knězi.

50. Kterýž Spatřeje. zavřetozn sedm

dní:

51. a dne sedmého opět pohledů.
uzři—li.že ho přirostlo. malomocenstvi
trvající jest: odsoudí to roucho za. po—
škvrnčné. i všecko. na čemž bylo nale—

zeno:

52. a protož spáleno to bude ohněm.
53. Pakli uzři. že ho nepřirostlo.

54. rozkáže. aby žeprali tu věc. na.
niž malomocenstvi jest, a uschova'nji
za sedm dnl jiných.
55. A když nzřl. že zpusob sice prv
41. !&budouli mu s čela linčti vlasy. nčjši se nenavrátilf však ani malomo
nálysý' &čistý jest.
eenstvi že nepřirostlo. za nečisté to od
42. Jestližeby pak na lysinč. neb na. soudí. n olmčm spálí. proto že rozlito
oblyseni bílá neb ryšava'tznámka vzešla. jest na svrchu roucha. aneb po všem.
mnlomocenstvi.“
43. &spatřilby to kněz, odsoudí ho,
56. Pnkli temnějši bude misto malo
že má bez pochyby malomocenstvi, kte
mocenstvi po chn'mi roucha. odtrhne
réž mu na lysiuč vyrostlo.
'
_ 44. Kdožkoli tedy oškvrnčn bude je. a od celého oddělí.
mnlomoeenstvim. & od člen' jest vedlé
57. Jestližeby pak dále ukázalo se na
usouzenl kněze.
těch mistech. kteráž prvé nepoškvrnčná
45. bude mlti roucho roztržené-,' hlavu byla. mnlomoeenstvi létnvé & toulavé'
to
jest: má olmčm ap.-Uenobýti.
odkrytou. ústa. šatem zakrytá. & volati
bude. že poškvmčný a nečistý jest."
58. Jestliže přestane! vypere po
46. Po všecken čas, v nčmž malo druhé vodou ty věci, které čisté jsou. a
mocný jest a nečisty, sám bude bydliti čisté budou.
vnč za stany.
69. Tent jest zákon malomownstvl
47. Ronebo soukené neb lnčné. kte na rouehu sonkenóm &lněném. na osno
réžby melo malomocenstvi
'
vě :! na outku. i na. kterémkoli nábytku
48. na osnově aneb na outku; aneb koženém, kterak má za čisté a neb m
kůže. aneb kterážkoli věc kožená,
nečisté umíme byti.
39) ' hebr. bobek. bradavice. která! není nekatlivá.
41) t. : předu nad čelem lysý.
44) t. od společnosti a lidmi odloučen.

45) jako při matku utržené. — ") aby totiž zdraví k němu se nepřibližonli & dotýkňnlm se
ho se naměřit-ili neb dokonce nauk.-lili.
55) t. že po zepn'uú té věci poškvma barvy své nezměnil-.. — ")hebr. text: Protože rozjidsvň
věc jest na vrchní neb spodni strane jeji.
57) t. na přenkáčku.
58) t. poškvrna ta po zeprůni muni.

14, l—21.
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Kapitola 14.
Kursk mel očištěn býti človek. 34. i dům od nulo

mm!!ň'l.

]. lmluvil Hospodin k Mojžíšovi.řka:
2. Tento 'est řád při mnlomoeném,
když má očištěn býti: Přiveden bude
ku knězi:
3. kterýž vyjda z stanů. shledá-li. že
malomoceustvi uzdraveno jest.
4. rozkáže tomu. kterýž se očišťuje,
aby obětoval za sebe dva vrabce živé.
které sluší jisti, a (li-evo cedrové. &čer

'
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11. Kněz pak. kterýž očišťuječlověka
(toho), postaviv ho.i tyto všecky věcí
před llosPodinem u dveří stánku svě
dectví.
12. vezme jednoho beránka. & obě—
tovati ho bude za vinu. &oleje mírku.
A když všecko to obětovati bude před

l lospodinem.'
13. zabije beránka toho (na místě).kdež
se zabíjí občt za hřích. & obi-t zápalná.

to jest. na místě svatém. Nebo 'akož
(obét) za hřích, tak i obět za vinu nězi

přinálezi :“ svatosvntíi jest.
vec, &yzopf'
14. [ vezmu kněz krve z oběti, kteráž
5. A jednoho z vrabců rozkáže zabiti
v nádobě hliněné. nad vodami živými :“ zabita jest za vinu. pomuze ji kraje ucha
6. druhého pak živého s dřevem ce— pravého. toho. kter "žse očíštuje. a palce

drovým. a červeeui . a ympem ,' omočí
v krvi vrabec zal.»it4'=ho.

7. kterouž pokropi sedmkrát toho, kte
rýz má očištěn býti. aby zprávnč očištěn
byl: a pustí vrabec živého, aby na pole
odletěl.“
8. A když člověk ten zpéře roucha
svá. oholl všecky chlupy po těle svém,
&umyje se vodou: a jsa očištěn vejde
do lezeni. toliko tak. aby zustal vně před
stanem svým za sedm dní:
9. dne pak sedmého oholi vlasy své
na hlavě. i bradu, i obočí. i chlupy po
všem tele. A kdyz opi—tv_vpere roucha.
& umyje tělo,

10. dne osmého vezme dva beránky
bez poškvrny, & ovci roční bez poškvr
nv, a tři desetiny Efy bělné mouky k
oběti (suché), skrOpené olejem. & ob
zvláště oleje mirku.
'

ruky pravé í nohy:
15. a ;. mii—kynalije oleje na ruku svou

levou,

16. aomoče
prstpřed
svůj lospodincm.
pravý v něm.
pokropí
sedmkmt
17. ( 'ož pak zůstane oleje na levé ruce.
vyleje na kraj nebo. pravého, toho . kte
týž. se očišťuje. a na palce ruky a nohy
pravé. a na krev, kteráž vylita jest za
vinu,
IH. i na hlavu jeho.“
19. | bude prositi zau před Hospo
diuem. a učiní obět za hřích: potom za
bije obét zápalnou,
20. a vloží ji na oltář s jejími obětmi
mokrými. a (tak) člověk řádně očištěn
bude.
21. Jestliže pak chudý jest. a není
s to občtovati těch věcí. kteréž pově—

diny jsou. tedy vezme za vinu beránka

4) l'onovadl mnloruocenství jest obru břichu. veškeré obludy při očišťování jeho uhquí nn
očišťování od hříchu. Ze jmena vyznamenávojí vrabci svobodu. jiz očištěný opět nabývá. vodo
studuičná nový : smrti pochudíci život. dříví cedrové nabytou silu. červa-. připomíná předešlý
stav hříšný : yzop očištění od něho.
5) Káze zabití & vycediti krev z nebo do nádoby lilměné. v ní! bude voda živá. t_ studničnů.
říčnímčerstvá. & do ní tn krev bude vlít-.

m t. r kropt'iček oválnými.
7) t. knm chce letel.
bobr. text: obracetí bude tím sem i tam v oběť obrácení
13) t. musi na místě svatém. blíž oltáře. od Imai měděnn
t. na znamení dokonalého . úplného očištěni. jako! i
pilným posloucháním slova Botlho n ochotným plněním
18) t. na znnmenl radosti : nabytého očištění poilé.

m
„)

lloopodinu. Viz svrchu 2 Moji. 29. 24.
býti.
pro povzbuzení. aby čistotu uchoval
bo.

24—
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14. 22—48.

]: oběti. ab se zah modlil kněz. a desátý
dil mouky čelné skropené olejem k oběti
suché. a mírku oleje.
22. a dvě hrdličky. aneb dvě holou
bňtek. z niChž jedno at jest za hřích. &

než spatří. jestli malomocný. aby nebyly
poškvrněny všecky věci. kteréž v domě
jsou. Potom pak vejde. aby ohledal ma
lomocenství domu.
37. A když nzří na stěnách jeho jako
druhé v občt zapalnou: Luk. ?.. 24.
dolíčky. bledé aneb červené škaredě. a
23. a přinese je dne osmého očišťo nižší. nežli (jest) ostatní svrehek (stěny).
vání svého knězi. ke dveřím stánku svě—

38. vyjde ze dveří domu, a hned zavře
jej za sedm dní.
39. A navrůtč se dne sedmého. spatří
jej: uzří-li. ano se rozmohlo malomo
cenství,
40. rozkáže v_vníti kamení, na nichž
jest malomocenství. & vyvrci je ven za
město na místo nečisté:
_
41. dům pak ten rozkáže vnitř vy
stronhati vůkol. & vysypati prach ten.
kterýž sstroulnín jest, vně za městem na
místo nečisté.
42. a kameny jine' vsaditi na místo
těch. kteříž vyiiati byli. ajinon hlínou
lita jest za vinu:'
vymazati dům.
29. ostatní pak díl oleje. kterýž jest
43. Pakliby po vybourání těch ka—
v levé ruce, vylije na hlavu očištěného, menů, & prachu vystronhání. :: jinou

dectví řed Hospodina.
24. terýž přijma beránka za vinu.
a mírku'olejc. pozdvihne to spolu:
25. a když zabije beránka. vczma krve
'eho pomuže jí kraje ucha pravého, toho.
tery'ž so očištuje. též i palcův ruky jeho
a nohy pravě:
26. díl pak oleje nalije na ruku svou
levou.
27. v němž omoče prst pravé ruky
své. pokropí sedmkrát před llospodinem :
28. a dotkne se kraje pravého ucha
toho. kterýž se očištUje. i palců ruky
a. nohy prave. na místě krve. kteráž vy

aby upokojil za něho IlOSPOLllllů:

30. tolikéž hrdličku neb holonbátko
občtovati bude.
31. jedno za vinu. &druhé v obět zú
palnou :; jejich obětmi mokrými.
32. Tat jest občt malomocněho. který
nemůže míti všech věci k očištění sebe.

zemí v_vmzuání(toho domu)
44. vejda. kněz nzi'el. že se opět vy

razilo malomocenství. a stěny že jsou
skropené poškvmnmi. nmlomocenství
trvající jest, a dům nečistý:
45. kterýž hned zboří. a kamení jeho

&dříví. i všecken prach vynesou ven za
33. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi. & město na místo neěisté.'
noví, řkn.:
46. Kulohy všel do domu toho. když
34. Kd ž vejdete do země channnejské. zavřínjest. nečistý budeaž do večera:
kterouž je dům vám k vládnutí. bude-li
47. a kdoby spal v něm. a jedl něco.
rána. malomoeenství na domě.'
zpeře roucha svá.

48. Jestližehy pak kněz vejda tam.
35. půjde ten. jehož jest dům. ozná
mit to knězi, a dí: Zdá mi se. jakoby uzřel. že malomoeenství se nerozmohlo
byla nína malomocenství na domě mem. v domě tam po novém vymazání jeho,
36. ] rozkáže kněz všecky věci vyné- . tedy za čistý vyhlásí jej (jako) navrá
sti z domu, prvé než vejde clo něho. a

ceny k zdraví.

28) t. na tom místě. kdež prvé bylo pomazůno krvi.
34) Malomocenství na domech bylo. jakožto trest Boží. pro svou podobnost | oním lidským. kladeno
za nečintotu. Podobalo se aanýtroré plísni v Egyptě. která zeď toužím. až se zponemíhln.zboří.
45) Dům ton jakožto net“-istýmusil : prosti-ed vyvoleného lidu odstraněn býti. rovněž jako hřích
cenný. Mimo to aanýtrorá plíseň jeut ve východních krajinách zdraví velmi škodní.. tudíž i
ze zdravotních příčin zboření takového domu žádoucíbylo.

4

14. 49. -— 15. !Q.
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49. A k očištění jeho“ vezme dva
vrabce. adřevo cedrové. učenec. & vzop:
50. a když zabije jednoho vra ce v
nádobě hliněné nad vodami živými.
51. vezme drevo cedrové. & yzop, a
červec. &vrabce živého. a všecko omočí
v krvi vrabce zabitého. & ve vodách ži
vých. a.pokropí domu sedmkrát.
52. a tak očisti jej krví vrabce. a ve—
dami živými. a.vrabcem živým. a dřevem
cedrovým. &yzopem, a červeem.
53. A když v 'pusti vrabce, aby odle
těl na pole svobodne, bude se modliti
za dům ten. a zprámč očištěn bude.
54. 'l'ent jest zákon o všelikém malo
mocenstí, &ráně:
55. mulomoeenství šatů. i domů.
56. prouhy. :: v_vrážejíeíehse nešto
vie. lesknntó
poškvmy.
&když
ličné
tvzíi'nosti
barvy změní
y. se na roz
57. aby se mohlo věděti, kdy jest něco
čisté. a. neb kdy nečisté.

Kupllolu 1:5.

7. Kdoby se dotekl těla jeho. zpéře
roucha svá: a sám umyje se vodou. &
nečistý bude až do večera.
8. Jestližeby takový člověk plivnul na
toho. kterýž čistý jest. zpéře (tento)
roucha své.: &umyje se vodou. &nečistý
bude až do večera.

9. Sedlo, na němžby seděl,' nečisté
bude:
10. &cožbykoli bylo pod tím. kdo tok
semene trpí. poškvrněno to bude až do
večera. Kdožby co z toho nesl. zpéře
roucha svá: a, sám umyje se vodou. &
nečistý bude až do večera.
11. Každý. kohožby se dotekl. kdo ta—
kový jest. neumyv prvé rukou svých : zpě
ře roucha svá. a umyje se vodou. a ne
čistý bude už do večera.

_

12. Nádoba hlíně-nů. kteréžby se do
tcklf rozbita bude: nádoba.pak dřevěná
vodou vymyta bude.
13. Jestliže ten, kdo trpí takovou ne—
moc, se uzdraví. zečte sedm dní po svém

očištění. &zpéře roucha svá. a zmyje celé
tělo své vodou živou. i číst bude.
14. Dne pak osmého vezme dvě hr
,I. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, &
k Arouovi. řku:
dličky. aneb dvé holoubátek, & přijde
2. i\lluvte s_vm'uuismelským. &reete před obličejHospodinův ke dveřímstánku
jim: Muž, kterýž trpí na tok semene, ue svědectví, &dá je knezi.
15. Kterýž občtovati bude jedno ze
čistý bude.
3. A tehdáž souzen bude. že tomu ne hřích. :: druhé v obět zápalnou: &bude
O nečistote mužské. 19. & žemkě k oči!-(ování jich.

duhu podroben jest. jestliže každé chvíle
přidrží se tělo. jeho. :: spcče se mrzká
vlhkost.“
4. Každé lože. na kterómžby spal. ne
čisto bude. i všecko, na. čemžby seděl.
5. Kdožby se. z lidí dotekl lože jeho.
zpéře roucha svá: a sám umyje se vo—
dou, &nei-istý bude až do večera.
6. Scdl—lihy kdo tu. kde on seděl, i
ten zpéi'e roucha svá: a umyje se vodou.
&uečistý bude až do večera.

]

.

rositi za něho před líospodinem. aby
byl očištěn od toku semene svého.
16. Muž. z kteréhož vychází slmě v
sebázeuí. zm 'je vodou všecko tělo své:
&nečistý bu e až do večera.
17. Bouche, i kůži. kterouž má. zpéře
vodou,_a nečisu'l bude až do večera.
18. Zenu1 s kterouž se sešel. umyje se
vodou, _anet-istu bude až do večera.

19. Zena. kteráž na nov měsíce trpí
tok krve. za sedm dní oddělena bude.'

49) rozuměj obyvatelů jeho. ku—h'žse za. poškvrnenó pokládati musejí.

3)
9)
12)
19)

v
t.
t.
t.

hebr.: Nečistý jest. bud' te \'ypčňuje telo tok svůj. aneb žeby se zastavil tok v těle jeho.
ten. kdož má tok semene.
trpící tok semene.
od obcování slidmi tak. aby žádny : ní nejedl ani se jí nedotýknl.

.—
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20. Každý, kdožby se jí dotekl. neči
etý bude až do večera:
21. i na čemžb koli epala, neb seděla
v čas oddělení své o.
'kvrněno bude.
22. Kdoby se dotek lože jejího. zpéře
roucha svá: a. sám umyje se vodou. ne
čistý bude až do večera.
23. Kdobykoli se dotekl všeliké nů
doby, na kteréž seděla, zpe'řeroucha svá:

15. 20.— 16. 8.

pro nečistoty své. kdyžby poškvmili stán
ku mého. kterýž 'est uprostřed nich.
32. Ten jest zakon toho. kterýž trpí
tok semene. &kterýž se poškvrnuje schá
zením,
33. a té. kteráž v čas nemoci ženské
oddělena bývá. neb : které ustavičněteče
krev, i muže, kterýžby spol s ní.“

&sám umyje se vodou. &poškvrnčný bu—

Kapitola 10.

de až do večera.
O vy—roc'níslavnosti oiiitovňni.
24. Jestližeby sešel se s ní muž v času
l. l mluvil Hospodin k Mojžíšovi po
krve měsíčně, nei-istý bude za sedm smrti dvou synů Aronovýeh. když obč—
dní: &všeliké lože. na nčmžby spal, po tujíce ohen eízi mbití jsouz'
,
2. a přikázal jemu. rka: Mluv k Aro
škvrní se.
25. Zena., která po mnohé dny trpí noví bratru svemu, at lit-vchází každého
krvotok. kromě času nemoci ženské. aneb času do Svatyně-,' kteráž jest za oponou
kteréž po ženské nemoci nepřestane krev před slitovuicí, kterouž přikryta jest ar—
téei. pokud podrobena.jest tomu nedubu. cha.. aby neumi-el (nebo já v oblace ukáží
nečistů bude, jakoby byla v času nemoci se nad slitovnieí).
ženské.
3. leč prvé toto učiní: Tele žn hi'ícli
26. Každé lože. na němžby spala, & občtovati bude. & skopce v občt zápal
nou.
nádoba, na nížby sedi-la, poškvmčna
bude.
4. V sukni lnčnou obleče se. nohavi
27. Kdožbykoli dotekl se tech včeí. eemi Int-nými lmubu přikryje: opášc se
zpeře roucha svá: &.sám umyje se vodou. pasem lučuým. čepici lnenou vstaví na
nei-istý bude až do večera.
hlavu: nebo tatto roucha jsou svatá: v
28. Zastaví—lise krev. &přestane-li téci, kteráž všecka. když se umyje. obleče se.
zet—tesedm dní očišťování svého :“
5. l příjme ode všeho množství synů
29. a dne osmého občtovati bude za ismelských dva kozly (k oběti) za hřích.
sebe knězi dvě llrdličky. aneb clvéholou ajcdnollo skopce k oběti zápalné.
bůtek. ke dveřím stánku svědectví:
6. A občtOvav tele, & pomodliv se za
30. kterýž jedno obětovati bude za sebe. i m dum svůj.
hřích. &druhé v obi-t zápalnou, a modlití
7. postaví ty dva kozly před [InSpo—
tlinem u dveří stánku svědectví:
se bude za nipřed llospodinem, a m tok
8. &vrhnu. los na oba. jeden (los) lio
nečistoty je'í.
31. Protož budete učiti syny israelskó. spodinu ,' a druhý kozlu. který má vy—
aby se varovali nečistoty . & nezemřeli puštěn býti :"

28) t. má sedm dní čekali. aby věděla. zdali v skutku tok „mm;
nitě učiniti.

pak je—ličistá. mít se i záko

30) habr. text: očistí ji kněz před lloopodinem od toku nečistoty její.
38) Takto llospodin vyhlásiv u nei-isté. což ale: nebylo samo v rebo hříšné. ale toliko co následek
hříchu & ním souviselo. hřích mý
u lidu vyvoleného v ošklivost uvodíti se snažil. :iroveň
i pozor-ny je chtěl učiniti. jak lebce od hříchu poikvmen bývá člověk, který! se mísí r spo
lečnost těch. kdo! jej miluji n pěší.
2) dolet: než toliko jednou v roce. t. v den smíření. Vi: níže v. 34.

8) t. má určití teho. kterýiby se měl dostati llupodínu. — ") hebr. text má azalel.
slovo rozličné se vykládá.

kteréžto

Pravdě nejpodobnqjí vyzuamenůvň nlovee toto tolik co ďábel, zlý

16. 9 —27.
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9. na kterého padne los Hospodinu,
18. Když pak vyjde k oltáři. kterýž
toho občtovati bude za hřích:'
před lIospodínem jest. modliti se bude
10. na. kterého pak kozlu (padne los) za sebe. & vezme krev telete a.kozln. vy—
vypuštění. toho postaví živého před Ho— lije ji na rohy jeho vůkol:
19. s pokmpč rstem sedmkrát. očistí
spodinem, aby učinil modlitbu nad ním,
a posvčtí ho. o nečistot synů israel
:! vypustil ho na poušť..
ských.
11. To když řadně vyplní. občtovati
bude tele. a modle se za sebe. a za dům
20. Když pak vyčistí Svatyhidstánek.
i oltář. občtovati bude kozla živého:
svůj. zabije je:
12. &vezmu kadidluici, kterouž uhlím
21. :: vlože obě ruce na hlavu jeho. v_v—
s oltáře naplní. & plnou hrst složeného znz'u'atibude (nad ním) všecky nepravosti
kadidla z vonných věcí k zápalu, vejde synů israelsky'ch a všecky viny i hříchy
jejich: a vložeje na hlavu jeho. vypustí
za oponu do Svatyně:
13. &vloží uaohcň vonné věci. aby dým ho skrze člověka k tomu zřízeného na
ušt.
z nich &pára přikrylu slitovniei. kteráž
22. A když ponese kozel všecky ne
jest nad svědectvím, &aby neumi-el.“
14. Pak vezmu krve z tclete. okropi
ude na jejich
poušť,do země pusté. & pusti-n
prstem sedmkrát proti slitovuicn k vý— pravosti
choduf
23. navrátí se Árou' do stánku svě—
15. A když zabije kozla za hřích lidu. dectví. svleče s sebe roucha. v kteráž
vnese krevjeho do vnitřku zuoponu,jakož byl prvé oblečen. když vjíti měl do Sva
přikázánojest o krvi telete. aby jí po tyně a nechaje 'ich tam.
24. tunyje to o své na místě svatém!
kropil naproti slitovnici,
16. &vyčistil Svatyni od nečistot synů a obleče se zase v roucha svá. A v jdu
isruelských. a od pi'estoupení jejich. i obětovati bude oběťzápalnou svou. i idu,
všech hříchů.“ Vedle toho řádu učiní &modliti se bude za sebe. i u. lid:
(také) stánku svědectví. kterýž vyzdvižen
25. :: tuk. kterýž obětován jest za hří
chy. páliti bude na oltáři.
jest
mezi
nimi u prosti-ed nečistot pří
ytku
jejich.
26. Ten pak. kterýž vyvedl kozla vy
17. Zádny' z lidí at není v stánku. když puštěného. zpéře roucha svá. &(zmyje)
biskup vchází do Svaty'nč. aby se modlil tělo vodou. a k vejde do stanů.
za sebe a za.dům svu', a za všecko shro
27. Tele pa ' &kozla., kteřížto za hřích
byli zabiti. a jichžto krev vnesena jest do
máždění ismelskó, dolcudžby nevyšel.

9)
IO)

13)
14)

16)
24)

duch. Podlí- toho mel tedy jeden los určití kozelce. kterýž se měl doststi Hospodinu. druhý pak
toho. který:! měl ďáblu vypušten býti. jehožto ns poušti sídlícího [smelští si představovali.
Způsob pak losování byl tento: Nejvyšší kněz vyňal dvě dřívko : hrnce; na jednom z nich
psáno bylo ..llospodinu" na druhém „Anzelu“ s to s tím následkem. le los. který byl se
dostal do ruky pmvč, platil kozlu stojícímu ns pnviei. o losfjenl se dostal do ruky levé. '
platil koslu nn levici stojícímu.
Obětí kozelce toho předobmovolo se smíření lidu. úroveň i vymunenimlo se mu. že hříchy
svými smrt provinil.
t. na znamení. že sůsty jsou hrichy hradských. právě jakoby je kozel ten na sebe vložené
na. poušť zsnal.
aby totiz dým vystupující : ksdídelniee mu zabránil spstfiti slávu Hospodinovu. oožby mu sic
jinak smrt způsobilo.
podlé hebr.: pokropí prstem svým na slitovniei k východu: tolikéž před slitovnioí. To co delo
tak. aby žádní! krůpei krve na slitovniei nepadla.
k kterélto lsrselští před tváří Svatyně púiíee. solné Svotyne poůkvroili.
jelikož dotýkánim se hesla. toho poikvrnčn jest.

_.
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Svatyně. k vykonání očištění. vynesou
ven ze stanů. a spálí ohněm. tak kůže.
jako maso jejich. i lejna:
28. &kdožkoli spálí je. zpéře roucha
svá, a umyje tělo vodou. a potom vejde
do stanů.
29. 1 bude vám tozaustanovení věčné:

16. 28.— 17. 8.

Knplloln I?.
Pí-íko'nl Bůh. oby lsmeliti jemu namčmn. : no fr
letni-vn bohům. obetovnli: . to v stinkn.
10. Zapo—
vi-dino jim jisti krev. . cokoli como od sebe unn'relo.
neb od tvoři udňvono jest.

]. l mluva llospodiu k Mojžíšovi. řka:
2. Mluv Aronovi i synům jeho, ivšem
Mčsíco sedmého. desátého dne téhož mě— synům israelským. řka k nim: Tato jest
síce.' trápiti budete duše své." a.žádné řeč. kterouž přikázal Hospodin. řka:
3. Kdožkoli z domu israelskóho zabil
ho díla nebudete dělatí. ani tu zrozený.
ani příchozí, kterýž jest pohostinu mezi vola. aneb ovci. aneb kozu, mezi stany.
vami.
aneb vně za. stany.“
4. a neobětovalby ke dveřím stánku
30. V ten den bude očišťování vás &
oběti Hospodinu, vinen bude krvi: a ja—
očištění ode všech hříchů vašich: před
koby krev“ vylil, tak vyllluzeu bude !.
Hospodinem očištěni budete:
prostředku lidu svého.
31. nebo sobota odpočinutí' jest. a
5. Protož. knězi obětovati mají synové
tn'lpiti budete duše své (a to) ustanove israclšti oběti své . kteréž zabiju na poli.
ním věčným.
_
aby posvěceny byly llospodiuu přede
32. Očištovati pak bude kněz, kterýž dveřmi stánku svědectví. a. aby oběto—
jest pomamný. &jehožto ruce posvěceny vali je za oběti pokojné llospodinu.
6. l v_vlije kněz krev na oltář lloslno—
jsou, aby ouřad kněžský konal místo otce
svého :“ a. obleče: se v roucho lněné a v diuuv u dveří stánku svědectví. & páliti
bude tuk v vuni líbeznou llospodinu.
roucha svatá,
7. A nikoli \'iee nebudou obětovati
33. &.očistí Svatyni, &stánek svědec
obětí svých ds'nblůmf s nimižto smil
tví. i oltář. kněží také. i všeeken lid.

nili." '.ákon tento budejim věčný.i po
34. A bude vám to za ustanovení vě tomkům jejich.
&. .-\ díš k nim: Kdožbykoli z domu
čné. abyste se modlili za syny ismelské,
i m všecky hříchy 'ejich jednou v roce. ismelsličlio. & neb z příchozích, kteříž
Uěinil tedy Mojžis. jakož byl přikázal jsou polnostinu u vás, obětoval oběť zá
llospodin.'
palnou. aneb jinou oběť,
29) t. cit—ušléhoTíšri, padajícího na polovic našeho září a října. — ") t. postem. jej) viickoi drleti

budete.

31) t. nebrání mysli & kqiienoati.
32) t. nejvyšší kněz. a po smrti jeho jeden : synů jeho oo námi:—tekjeho.
34) Tokto kudoročně tivč připomínáno jest lidu vyvolené-mu hříšnost jeho :. potřebu smíření.
zároveň ipl'edobmovůno tim dokonalé smíření veškerému světu způwbonč Kristem Pánem.
„kterýho (co nejvyšší kněz nového zákona.. okne stánek tčln. svého) vied je lnou do ovatynč
nalezl vykoupení věčné.“ (Žid. 9. lit.)
3) Mluví oe tu o nabíjení k obětem i k jídlu. Zákon ten hlavně mčřovnl k tomu. aby za čna
přebývání lidu na poušti zabráněno bylo všeliké tajné oběti modloslutebne'. Později pak na
konci meůkání na poušti zrušen jeot. (5 Moji.. 12. 15. 20— 21)
4) L krev lidskou.
v hebr. stojí: kozlům. t. dým duchům. kteřízto v způsobů kotlů se etili. -— ") t. zpronevěřili
oe Bohu pravému. klaníce oe bohům nepnvy'm . ďůblům. Modlululebnout se v písmech po—'

Mojo za nečistotu & zpmnevčhní Bohu. jeko amíhtvl . cízolohtví jeet :pronevůl'ení mnieli
neb ženšenu.

17, 9. — 18. 11.

_ma kniha.Majmon

9. a ke dveřím stánku svědectví ne
řivedlby jí, aby obětována b ln Hes o
(Plinu.tedy vyhlazen bude z lidu svého.
10. A kdožbykoli z domu israelského,
a. neb : příchozích. kteřížjsou pohostinu
mezi nimi. jedl krev. zatvrdím tvář svou
proti dušijeho.“ avyhladím ji z lidu jeho,
11. nebo duše těla ve krvi jest. a já
dal jsem ji vám. abyste se jí očištovnlina
oltáři za duše vaše, a. krev aby byla za
očištění duše."
12. Protož jSem řekl synům israel
ským: Nižsídný z vás nebude. jísti krve.
ani z příchozích. kteřížjsou pohostiun u
vas.
13. Kdožbykoli 1. synů israelských.
aneb z příchozích. kteříž jsou pohostínu
u vás. lovem a čižbou ulovil zvíře, neb
ptáka. jehož sluší jisti, at v_vlijckrevjeho.
& zasy e jí prsti.
l-t. L'ebo duše všelikého tělu ve krvi
jest: protož řekljsem synům israelskym:
Krve žádného těla nebudete jisti: nebo
duše těla ve krvi jest: a. kdobykolivčk
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Kapitola 18.
Bůh zopovídá munici-tvo s krevními "My.

20. l

včelího cizoložstvo. sodomský hřích . hřích . boudam

l. Mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Mluv synům israelsky'm. & díš k

nim: Já jsem Hospodin Bůh váš:
3. vedlé obyčeje země egyptské. v níž
jste b dlili. nebudete činiti: ani vedlé
: ůso u krajiny chnnanejské, do kteréž
ja vás uvedu. delani budeteut v ustano
veníchjejich nebudete chodití.'
4. Soudy mé činiti budete. &přikůzuní

má mchovůte. & v nich chodit.! budete.
Já jsem Hospodin Bůh váš.
5. ()stříhejtež ustanovení mých. i sou
dů. kteréž plně člověk, živ bude v nich.'
Já llqspodm.

Rim. 10. 5. Gul. 3. I?..

6. Zádný člověk ne )řistoupí k přítel—

kyni své krevní. aby o nežil hanbu její.'
Já Hospodin.
7. Hanby otce svého. &hanby matky
své neodkryješ: matka. tvá jest: neod—
kryješ hanby její.
8. llunby ženy otce svého' neodkry—
ješ: nebo jest hanba otce tvého.
jedl ji. _mhyne.
15. Clovek . kterýžby jedl něco umr
9. llanby sestry své, z otce aneb z
lého. neb udíweného od zvěři, budto on matky. kteráž dome. neb vně zplozena
doma zrodily. aneb příchozí, zpói'e rou jest: neodkryješ.
cha. svá. a. umyje se vodou. a poškvmčný
10. llnnby dcery syna svého. neb
bude až do večera: a tím řádem čist uči vnučky z dcery neodkryješ: nebo hanba
něn bude.
tvá jest..
16. A pakli uezpéře roucha svého a
] l . l-lanbydcery manželky otce svého,“
neumyje tělu svého. tedy ponese nepra— kterouž porodila otci tvému , a jest sestra.
vost svou.'
tvá. neodkryješ.
IU) hebr.: postavím tvá!- svou prot-i duší jeho. t. j. nelibě nnfí peti-ití budu. nemile to ponuu.
ll) Tímto příčiny uipovčdi te' ukuuje, že totiž život zvířecí zvláště v krvi byt svůj má. kte
roužto krev sobe Huh vyvolil ]: tomu. aby ji očišťovány byly duše občtujicich. jakoby duše
občtnébo dobytčete zn duši obětqiícího pokutu nesla. kterážto krev tudis samému Hospodina
přinálezí u protož poživána býti nemůž.
16) t. pokutu za nepmvost svou: t. j. vyhlnzen bude. jelikož nie nedbá nečistoty, & loven jest
tomu, který! & úmyslu. požívá toho.
3) t. jejich mravy & zákony se nebudete zpravovnti.
5) t. skrze plnění jejich života dojde.
6) t. tělesně ! ni obcoval. budto v manželstvu neb mimo ně. Příčina toho leží v tom, že takováto
spojení jakožto spojení s vlastní krví svou “nepřirozenájsou. a tudíž ohnvni Mimo to zápověď.
s krevními přátely nevelu'szeti v manželství. dobře přispívá k přátelskému ipojení rodin cizich,
. tudiž napomáhá k tomu, aby národ jako v jednu rodinu se obrátil. (Sv. Aug.)
8) t. maeechy.
9) t. : řádného manželství. neb krome manželství.

ll) t. sestry tve' po otci. kterouž on zplodil a mohou

sm. mn. _

tvou. tudiž sestry nevlastní.
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12. Hsnby sestry otee svého neod národové. kteréž já vyvrhu před tváři
vaši.
kryješ. nebo tělo jest otce tvého.
25. a jimižto poškvrnčna jest země:
13. llanby sestry mateře své neod—
kryješ. row že jest tělo mateře tvé.
„ jejlžto nešlcchetnosti já navštivlm, aby
14. anby strýce svého neodkry'eš. vyvrhla ob vatele své.
26.0st'rl ejte ustanoveni asoudů mých.
aniž přistoupiš k manželce jeho. ktergž s
a nečiňte nižádných ohavnosti těchto.
tebou přibuzonstvimjest spojena.
15. Hanby nevěsty své neodkryješ, tak domáci. jako přespolnl, kterýž jest
nebo manželka syna tvého jest. aniž.od pohostinu u vás.
27. Nebo všecky ohavnosti tyto činili
kryješ hanby jeji.
16. Hanby manželky bratra svého ne obyvatelé země té. kteří byli před vámi.
a
poškvmili
ji.
odkryješ: nebo hanba bratra tvého jest.
28. Varnjto se tedy. aby i vás podo
17. Ilanby manželky své, totiž dcery
jeji neodkryješ.' Dcery syna. jejiho. a bně nevyvrátila. kdyžb 'ste takové věci
dcery její dcery nepojmeš, aby odkryl činili, jako vyvrátila narod. kterýž byl
hanbu jeji: nebo tělo jeji jsou. a takové před vami.
29. Kdožkoliby učinil něco z ohavno—
sjiti krve zprznčni jest.
18. Sestry manželky své k souloženi sti těchto. vylilazen bude z prostředku
s ni. ucvezmeš. aniž odkryješ hanby její. lidu svého.
30. ()střihejte přikz'ižani mých. Ne
dokudž ona ještě živajest.
19. K ženě. kteráž trpí ženskou ne— čiňte těch věci, kteréž činili ti, kteři byli
před
vámi. a nepoškvrůujte se jimi. Jů
moc. nepřistoupiš. aniž odkryjcš inn-zko—
Hospodin Bůh váš.
sti jeji.
20. S manželkou bližního svého ne—

budeš obcovati, aniž smišenim s ni se
Knpllolu m.
mene se poškvrniš.
21. chopustlš. aby kdo ::semene tvé— Po opétoráni . vysvetleni nekterých přikáuni přidá
vnji se jiná nova přih—iznui.
ho obětován byl modle Moloch! aniž
tím poškvrniš jmena Boha svého. Já
!. Mluvil Hospodin k Mojžíšovi. řka:
Hospodin.
2. Mluv ke všemu shromážděni synů
22. S mužským polilavlm nesniěšuj se, israclských. a diš k nim: Svatí buďte.
schůzeje se s nim jako s ženou. neb to nebo já svatý jsem, Hospodin Bůh váš.
ohavnost jest.
3. Jedenkaždy boj se' otce svého. i
23. S žadným hovadem nebudeš_ob—
covati. aniž se poškwniš s nim. Zena matky své. Sobot mých osti'ihejte. Jz'i
llospodin Bůh váš.
nepoddá
se hovadu,
4. Neobracujte se k modlí-.in. aniž bo—
ne to inrzkost
jest. aniž se s nim spoji:
24. Nepoškvrůujte se žádnou tou věci, hů litých dělejte sobě. Jů Hospodin
nebo těmi věcmi poškvmili se všiekni Bůh váš.
17) Nebudeš provozovali mrzkoati s dcerou manželky své. t. s dcerou avon nevlastní. ani ji sobě
za manželku pojmeš. maje matku jeji za manželku.
21) t. řádného : deti svých nedáš obětovali modle Moloehovi. Moloch b_vl smyšlený bůh Ammo
nitských. syn slunce a bůh přírody. kterými. jako Saturnem. vyobrazovnl se čas. jenž nade
vším vládne. všecko tvoří a opět zničuje. Ke cti jeho byly děti občtovůny n páleny. Měl
prý podobu člověka : hhvou býka. Byl :. kovu zhotovený a u vnitř dutý: v jehožto ramena..
když rozpilen byl ohněm. dítky se obě! se kladly. při čemž, aby křik jejich slyžůn nebyl, na

buben se tlouklo.

3) L v poctivosti měj.

3 Král. ll. 5.

19. 5—24.
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16. Nebudeš hánee. ani tajný ntrhač'
v lidu. Nebudeš státi proti krvi bližního
svého." Jů HoSpodiu.
17. Nebudeš nenáviděti bratra svého
v srdci svém. ale zjevně potreseeš ho.
aby neměl pro něj hříchu.
18. Nehled' pomsty. aniž pamatuj na
jedl
z ní. svatosti zbaven bude, &.vinen křivdu spoluobčxmů svých. Milovati
ezbožností:
budeš přítele“ svého. jako sebe samého.
8. & ponese nepravost svou: nebo
Já. Hospodin.
svaté věci Hospodinovy poškvrnil. avy
19. Ustanovení mých ostříhejte. Ne—
blazen bude člověk ten z lidu svého.
9. Když budeš žití obilí země své. dopustíš hovzulu svému scházeti se s ži
nepřižneš až k samé zemi pole svého.' vočichy jiného pokolení. Pole svého ne
poseješ rozdílným semenem. V roucho.
aniž budeš zbírati pozůstalých klasů.
kteréž ze dvou věcí setkáno jest. neob
10. Ani na vinici své paběra zrn Spad lcčeš
se.'
lýeh zbírati budeš. ale chudým & po
20. Jestližeby člověk 3 ml s ženou,
eestným toho k sehrání zanecháš. Jů
:: obcoval s ní. ktenížby byla děvka.také
llospodin Bůh váš.
] 1. Neučiníte krádeže. Nebudete lháti, na vdáníf &však mzdou nevykoupcná.
ani svobodná učiněna: zmrskáni budou
aniž kdo oklamal bližního svého.
12. Nebudeš křivě přisahati ve jmeno obadva. ale neumrou. nebo nebyla svo—

mó. aniž poškvmíš jmena Boha svého. bodná.
Já Hospodin.
21. Za. vinu pult svou obětovati bude
13. Neučiníš křivdy bližnímu svému, llospodinu ke dveřím stánku svědectví
aniž mocí utiskneš ho. Nezustane mzda skopce:
22. i bude se Zilů modliti kněz. a za
dělníka tveho u tebe až do jitro..
14. llluchému nebudeš zlořečiti, aniž hřích jeho před llospodiuem, &smilujet
se nad ním, a bude mu odpuštěn hřích
[Ii-ed
položíš
oumzu:
ale nebo
báti já
se jeho.
udešslepým
Hospodina
Boha
svého.
jsem Hospodin.
23. Když vejdete do země. & štípiti
15. Nebudeš činiti. což nepravého jest.. budete v ní stromy ovocně-. odejmete
aniž budeš nespravedlivě souditi. Ne— neobřezz'míjichz' ovoce, kteréž vydávají
hled' na osobu chudého. aniž cti obličeje z sebe, nečisté bude vám. & nebudete
mocnéhof Spravedlivě sud' bližního jísti z něho.
svého.
24. (Jtvrtého pak léta. všecko ovoce
5. Jestliže obětovati budete obět po
kojnou llospodinn. aby byl ukrocen.
6. toho dne. kteréhož bude obětována.
jisti budete ji. i druhého dne: cožkoli
ak zůstane do dne třetího. ohněm spá
íte.
7. Jestližeby někdo po dvou dnech

9) neclu't'- státi vyššího strnište. jímžby se zas hnojíla zeme. Lépe dle hebr.: nevyznívá rohů či
koutů pole docela. neehnje toho státi pro chudé.
15) t. při soudu ani : útrpnosti k ohudému ani : šetrností neb vážnosti k bohatému od spravedl
nosti se neodchyluj.
16) v habr. textu: prodavač, dryáčník. který! : klevetnmi od jednoho k druhému le tonlů. je roz
náší. & jako pridává. — ") t. nebude.“—
státí o jeho hrdlo. živobytí.
IB) hebr. text: bližního.
19) t. : vlny a ze lnu. l'i'ikázani toto mělo vyznmnenávnti spolu i připomínnti lsmelským: aby
se s cizími národy nesmisíli. unii. jejich mravů n obyčejů následovali.
20) dle hebr. děvka vdaná. jinému zasnoubená.
23) t. ovoce. které! se prvních ui let zrodí. kteréžto jakozto špatné. jel strom ještě slabý nesl.
za nečisté se pokládalo. a mvrieno býti mělo. Pound štčpaí'i m prvních let. ze stromků
mladých květ & nezralé ovoce otrhůvnjí. aby neseslábly :; napotom tím úrodnější byly.
L'n'

Třetí kniha. Majmon..
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36. váha budiž spravedlivá. & rovná
at jsou závaží, spravedlivý korec. a spra
25. Pátého pak léta. jisti budete ovo vedlivý žejdlík. Já Hospodin Buh váš.
ce. sbírajíce. kteráž vydají.' Jů llospo— kterýž 'sem vyvedl vás : země egyptské.
din Bůh váš.
37. střihejte všech přikázaní mých.
26. Nic nebudete jisti s krví. Nebu i všech soudů & čiůte je. Já Hospodin.
dete hádati po štěbctu ptačím. aniž bu—
dete šetřiti snů.
'

jejich posvěceno bude. k chválení llo—

spodina"

27. Aniž budete stříhati vlasů okrou—

hle :“ aniž budete holiti brady."
28. A nad mrtvým“ nebudete řezati
těla svého. aniž jakých znameni, neb
jizvinbudete sobě dělati." Já Hospodin.
29. Nedávej dcery své k smilstvu.'
aby nebyla oškvmčna země. a nebyla
naplněna neslcchetnostl.
30. Sobot' mých ostříhejtc. &Svatyně
mé bejte se. Ja Hospodin.
31. Neobmcujte se k čarodějníkum,
ani se ptejte nač hadačů. abyste se ne
poškvmili skrze ně. Já Hospodin Bůh

vas.
32. Před šedivou hlavou ovstaň. &
cti osobu starého: &,bo' se lospodina
Boha svého. Já jsem ] ospodin.
33. Bude-li bydliti příchozí v zemi
vaši. &bude-li se zdržovati mezi vámi.
nevyty'kejte mu:"
34. ale bude mezi vámi jako tuzemec:

a budete jej milovati jako sami sebe:
neb i vy b 11jste pohostinu v zemi egypt
ské. Je ospodin Bůh váš.
35. Nečiňte nic nepravého v soudu.
v lotku, v váze. v míře:

Kapitola 20.

Únudkové Boží » roezlii-néneumí,.

]. | mluvil llospodin k Mojžíšoviřka:
2. Toto mluviti budeš synům israel
ským: Kdobykoli : synů israelských. a
z příchozích, kteříž bydlí v Israeli. dal
1 semene svého“ modle Moloch. smrtí
at umře: lid země ukamenuje ho.
3. A já postavím tvář svou proti ně
mu? & vyhladím ho z postředku lidu
jeho. )roto že dal 1 semene svého Mo—
lochovi. a zprznil Svatyni mou. & po

škvmil jmena svatého mého.
4. Jestližeby pak lid země. zanedbá—
vaje. a jako málo sobě váže rozkáznní
meho, propustil člověka toho. kterýž dal
z semeno svého Molecliovi, :: nechtelby
ho mbiti:
5. tedy já postavim tvář svou proti
člověku tomu. a proti příbuzností jeho.
&vyhladím i jeho. i všecky, kteříž mu
povolili, aby smilnil s Molochem, 1 pro
středku lidu jeho.
6. Clovek1 kterýžby se obrátil k čaro—
dějnlkům &hadačům. &smilnilby s ni
mi.' postavim tvář svou proti němu, &
vyhladím jej z prostředku lidu jeho.

24) t. Bohu obětována bude ]: dokázání vděčnosti.
25) hr.-br.: aby rozmnožil vimu ourody jeho.
27) t. následujíce v tom ohyzdných obyčejů některých pohanských Ambův. kteří: ke cti modly
ohavné hlavu si do kola utřihúvali. : v prosti-ed toliko kotouče vluů nechávali. — ") llt'br.:
nezobaviš brody své: t. potvoře ji nebo!jako pohanšti Arabové. kteří! bud' oholivdi celou hradu
svou. . neb toliko ns bradě jich nechávali.
28) t. se zármutku nad mrtvým. — ") anovídň se tu pohanský obyčej, pro smíření pekelných
bohů l'enti tělo, a nositi na něm vypálená znamení modlili—aká.
29) jako! Feničanó činili. kteří! dcery své do hsmpqisů divili. &zisk tim nabytý Venuši obalovali.
30) t. ovůtkův.
33) t. toho. že cizinec jest. Dle hebr. neutinkuite ho.
2) t. obětoval dítky své.
3) t. velice naň hoevnti se budu.
6) t. postupovalby po nich. nedovolené : povérečué veci s nimi konqie.
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7. Posvěttež se a buďte svatí. nebo proto že mrzkost svou vespolek odkryli.
a ponesou nepravost svou.
já jsem Hospodin Bůh vůš.
18. Kdoby se sešel s ženou včas
easžen
8. Ustřihejte přikázaní mých. a činte
ské nemoci. a odkrylby mrzkost její. a
je: ji Hospodin, kterýž posvčeuji vás.
ona ukazalaby krvotok svůj. vyhlazeni
9. Kdožbykoli zlořečil otci svému. neb
mater-i, at smrtí umře: otci a mateři zlo— budou obadva z prostředku lidu svého.
19. llauby sestry matky své. a sest
řečil. krev jeho at jest na něho.“
otce svého neodk Ješ. kdoby to učinit
10. Zcizoložl-li kdo s ženou druhého, hanbu těla sve'hozbilazil:' ponesou oba
a eizoložstvo spáchá s manželkou bliž dva" nepravost svou.
ního svého. at smrtí umrou i cizoložnik,
20. Kdoby se sešel s manželkou strý
i eu.oložnicf'e
ce. neb ujce svého. a odkrylby hanbu
11. Kdožby spal s macochou svou. a příbuzenství svého. ponesou obadva hřích
odkrylby hanbu otce svého . smrtí at svuj: bez dětí umrou.'
umrou obadva: krev jejich budiž na ně.
21. Kdoby pojal ženu bratra svého.
12. Jestližeby kdo Spal s nevěstou věc neslušnoii činí. hanbu bratra svého
svou." at obad va umrou. nebo hanebnost odkryl; bez děti budou.
22. ()stříhejte ustanovení mých. i sou
spin-holi: krev jejich budiž. na ně.
dů. a plnte je: aby i vás nevyvrátila ze
13. Kdožby se scházel s mužským
mě. do kteréž vejdete. &v kteréž bydliti
pohlavím jako s ženou. obadva spáchali budete.
ohavnost. at smrtí ulnrou: budiž krev
23. Nechoďte v ustanoveních národů!
jejich na ně.
kteréž jů “ženu před vami. Nebo vše
14. Kdožbykoli pojma dceru za mau ck) tyto věci činili, & měl jsem je v
želku. pojal nadto imatku 'ejí. nešlo— ošklivosti.
chetnost učinil: za živa. upalen bude s
24. Vám pak pravím: Vlíldněte zemí
nimi: aniž tak veliký hřích zůstane u jejich, kterouž dám vám za dědictví. zemi
prostřed vás.
uplývající mlékem a meilem. Jít Hospo
15. Kdožby obeoval s hovadem . a s din Buh váš, kterýž Jsem oddělil vás od
dobytčetem. smrtí at umře: hovado také jiných národu.
zabítef:
25. ()ddělte tedy 1v, hovado čisté od
16. Zena. kten'tby se podložila které—
mukoli hovadu. Spolu zabita bude s ním:
krev jejich budiž na ně.
17. Kdobykoli pojal sestru svou.“
dceru otce svého, neb dceru matky své.

nic-čistého.a ptaka čisteho od nec.iste'ho:

abyste nepoškrvmili duši svých hovady,
a ptactvem i vším tím. což se plazí po
zemi, a které/. ukázal Jsem vám, že jsou
nečisté.
a spatřilb)hanbuJejíf 'a ona také uzře
26. Budete mi svatí. nebo svatý jsem
lab) hanbu bratra, hauebnou věc učinili: ja NoSpodin,a oddělilJsem vás odjiných
zabiti budou před očima lidu svého, národů, abyste byli moji.
9) t. on sam vinen jest smrtí svou. Smrt ta byvala obyčejné ukamenovími.
lU) Příčina toho. že tak přísně se tuto tresta cizoložstvo. leží v tom. že ve východních qujinkch
bezpn'ní cizolotstva rovně! nnobri i nad vraždu se puči.
12) t. s manželkou sy novou.
15) t_ aby ohavnost nepravosti té tím Ait-vnější byla.
17) t. nevlastní. — ") t. hsnebného skutku by se dopustil.
19) t. | krevní přítelkyní svou smilnil. — ") t. pokutu za. nepravost svou, mru' umrou.

20) t. buď tak. že jím Bůh děti nedá. aneb ie děti, kteréby spolu splodili. nebudou jím. nýbrl
dle zákona túcovi přičte-iy.
23) Nei-idu: se zákony a obyčeji pohanův.
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27. Muž, neb žena, kteřížby měli du jest olej pomazání, a jehožto ruce v
cha čarodějného neb věštíhof at smrtí kněžství posvěceny jsou. a. kte 'ž jest
umrou: kamením uházeji je: krev jejich oblečen v roucha svatá, hlavy sve neod
budiž na ně.
kryje. roucha svého neroztrhne:
11. a dokonce k žádnému mrtvému

Kapitolu QI.

Mi

]

čeho se měli varoval. 17. : kteri nebyli spů
sobni k slutebnosti kneiské.

1. Rekl také Hospodin k Mojžíšovi:
Mluv k kněžím s nům Aronovým, a rci
jim: Ať se nepoškvn'iuje kněz při smrti
spoluobčanů svých,'
2. jediné toliko při krevních, a pří—
buzných. to jest, při otci, a matce, a
synu. a dceři. &bratru také,
3. a sestře panně, kteráž není vdaná
za muže“:
'
4. ale ani na knížeti lidu svého ne
poškvmí se.
5. Nebudou holiti hlavy, ani brady,
ani na těle svém učiní nějakého řezání.“
6. Svatí budou Bohu svému, &nepo

nepřistoupí. a. aniž při otci svém, ani při
matce poškvrní se.
12. Aniž také vyjde : Svatyň,' aby
nepoškvrnil Svatyně Hos dinovy, nebo
olej svatého pomazání ožího na něm

jest." Já Hospodin.
13. Pannu pojme sobě za manželku;
14. vdov_\rpak &zapuzené. u.zpr/.něné.

&nevěstky nepojme, ale děvečku z lidu

svého:
15. aby nesmísil kmene rodu svého
s obcí národu svého': nebo jímHospodin,
kterýž posvěcuji ho.
16. ] mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
řka:

,

_

škvmí jmena jeho: nebo nipal llospo

17. Mluv k Aronovi: ('lovčk z semene
tvého po rodech, kterýžby měl na sobě
nějakou vadu, nebude obětovati chlebů

protož svatí budou.
7. Nevěstky, a lehké žen)" nepojmou
sobě za manželku, ani té, kteráž zapuzena
jest od manžela svého: nebo posvěeeni
jsou Bohu svému.
8. & chleby předloženi obětují; At
tedy jsou svatí, nebot i já svatý jsem,
Hospodin. kterýž posvěcuji jich.

nos malý, nebo příliš veliký. neb křivý.
19. bude-li míti zlz'amanounohu. neb
ruku,
20. bude—lihrbovatý, bude-li krhavý,
bude-li míti bělmo na oku, bude-li míti
ustavičnou prušivost, aneb lišeje na těle.

dinův, & chleby Boha svého obětují. & Bohu svému':
18. aniž řistoupí k službě jeho: bu—
ale—lislepý, bude—li kulhavý, bude—limíti

9. Bude—li dcera nějakého kněze po— neb bude-li průtrž míti.
stižena v smilstvu. &zprzní-li jmeno otce
21. Nižz'ulný. kterýžby měl na sobě
nějakou vadu, z semene Arona kněze,
svého. ohněm upálena bude.
10. Biskup, to jest. kněz nejvyšší mezi nepřistoupí obětovat oběti Hospodinu,
bratřimi svými, na jehožto hlavě v_vlit ani chlebu Bohu svému:
27) dle hebr.: Jižtohy mrtvé zaklínalí neb hádali.
]) t. dotýkáním se jich neb přitomnosti svou při pohřbu jejich. aby takto se nestal neschopným
k přisluhovúní v Svatyni.
3) t. při těch se mute poškvmiti. může při jejich pohřbu býti.
5) t. ani dovolených ani nedovolených znameni smutku na. sobě neumíte.
7) dle bobr.: Nevěstky (kurvy) a zpnněué (padlé) osoby.
l2) t. ku pohřbu. — “) t. pomazan jest olejem podlé Boiího nařízení. čeho! sobě draze mů váziti.
15) Lépe: s luzou národu svého. Dle hehr.: Aby nepoškvmil potomstva svého v úrodu svém.
Totil aby rodu svého takovýmito nedovolenými svuky nepoškvrnil.
17) &. nebude k bohmluibě pi-isluhovati; aby tím náboienstvi : bohoslulbaaamn u lidu v lehkost
nepřišla. Svatý apoštol Pavel při kněžích a učitelích nového zákona vyhledávů pravdy toho.
' to“ aby byli bez ouhony.

___„__J
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22. ale však proto jisti bude chleby.
kteříž se obětu'í v Svatyni,
.
23. toliko tak. aby za oponu nevchá—
zel. ani přistupoval k oltáři. nebo vadu
má. a poškvrňovati nemá. Svatyně mé.

jsa jisti bude z posvěcených věcí. neb
to pokrm jeho jest.
8. Umrlíny. ». udůveného od zvěři
nebudou jisti. ani se jimi poškvmí. Já.
jsem Hospodin.
9. At ostříhají přikázaní mých. aby
Já 24.
Hospodin.
kterýž
posvěcuji
jich.
Mluvil tedy 1\ ojžíš k Aronovi. & hříchu na se neuvalili. a nezemřeli v Sva
synům jeho. i ke všemu Israelovi. všecko, tyni. kdyby jí poškvrnili. Jů Hospodin,
což mu přikázéno bylo.
kterýž _posvécuji jich.
10. Zadny cizí' nebude jisti : posvě
cených věcí: (ani) podruh kněze &.ná
Kupltoln zz.
jemník nebudou jich jisti.
Nečistí. . dmemd. nemelijistí : obětí. 18. Vypisuji
11. Kohožby pak kněz koupil, &kte
se vody. bez který-chi mela býti obet.
rýby v domě jeho zplozen byl. tiť budou
1. Mluvil také IlOSPOdin k Mojžíšovi, jisti z nich.
i'ka:
12. Jestližeby duzra kněžova vdala se
2. Mluv k Áronovi. i k synům jeho, za.někoho z lidu:“ tu z těch věcí, kteréž
at se zdržují těch věcí. kteréž posvěceny posvěceny jsou. a : prvotin nebude jisti.
jsou od synů israelskýchf &at nepoškvr
13. Jestližeby pak ovdověla. neb za
ňují jmena věcí posvěcenýeh. kteréž oni puzena byla.. a.jsouc bez dětí . navrátila
obétu'í. Já Hospodin.
by se zase do domu otce svého: jako
3. licí k nim. i k potomkům jejich: jsouc děvče zvykla.. pokrmy otce svého
Kdobykoli z rodu vašeho přistoupil k jisti bude. ('izí pak žádný jisti z nich
těm věcem, kteréž posvěceny jsou, a. nebude míti áva.
které obětovali synové israelští Hospo
14. Jedl—hby kdo z nevědomí z po
dinu, když na něm jest nečistota, zahyne svěcených věcí. přidá pátý díl nad to.
před llospodinem. Ját jsem Hospodin. což jedl.“ a dá knězi do Svatyně.
4. ('lověk : semene Áronova..kterýžby
15. At nepoškvmí' posvěcených věcí
byl malomocný. aneb na tak semene tr synu israelskych, kteréž obětují Hospo—
pící. nebude jisti z těch věcí, kteréž mi dinu:
posvěceny jsou, dokudž nebude uzdra—
16. aby snad nesnášeli nepravosti hí'í—
ven. Kdožby se dotekl nečistého nad chu svého, kdyžby posvěcené věci jedli.
mrtvým.. & z koho vychází símč jako Já Hoslíodin. kterýž posvěcuji jich.
v scházení." '
17. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
18. Mluv k Aronovi, a k synům jeho.
5. a kdožby se dotkl zeměplazu, &
čehokoli ncčistébo, jehož dotknutí ne i ke všem synům israelským. &rei jim:
čisté jest,
Kdožbykoli z domu israelského . aneb z
6. nečistý bude až do večera„ a nebude příchozích. kteříž bydlí u vás.“ obětoval
jísti těch vecí. kteréž posvěceny jsou: občt svou. buď sliby plně. aneb dobro
ale až umyje tělo své vodou,
volné obětuje. cožkoli obětuje vzápaJnou
7. a zapadne slunce. tehdáž očištěn obět Hospodinu,
2)
4)
to)
I2)
l-l)

!. když jsou poškvrněni.
t. toho. kterýtby nei-istý byl od mrtvého. ancrb pro dotknuti se mrtvého. — “) t. ve spaní.
t. kteryiby nebyl : pokolení Levi. z rodu kněžského.
t. obecného. : jiného nekněžského pokolení.
0. má pozůstalou. pak i mědi.-noučástku, pak pět jiných částek toho. co! snědl. dili za nňbradu.
15) t.. nelmčží polívímim.
IB) t. obrňeenl pohané. kteříž. přijali zakon Mojžíšův. aneb i pohané. kteříž skrze židy oběť obětují.
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29. Jestliže obětovati budete oběť za.
19. aby se obětovalo skrze vás. sam—
ček bez poškvrny bude z volů. &z ovcí, .díků činění Hospodinu, aby víun byl mi
a : koz.
lostiv.
20._Jestliže bude míti nějakou vadu,
30. v týž den snlte ji. nezůstane nic
nebudete ho obětovati, aniž bude při
do
jitraUstřibejte
druhého přikázaní
dne. Já Hosůodin.
jemné.
31.
mýc , a plnte
21. Pakliby kdo obětoval obět pokoj— je. Jó. Hospodin.
nou Hospodinu, budto sliby plně. aneb
32. Nepoškvrňujte jmena svatého
dobrovolně obětuje. tak z volu. jako z mého ,' ab)-eh posvěcen byl u prostřed
"ovci. nepoškvrněné obětovati bude. aby synů israelských. Já Hospodin. kterýž
bylo příjemné: nebudet žádné poškvrny posvěcuji vás.
_
na něm.'
33. &vyvedl jsem vás z země egy t
22. Bude—lislepé. neb polámané. neb aké. abych byl vinu za Boha. Já ll) -—
šrám mající. bude-li míti neštovice, aneb spodin.
prašivost. aneb lišej: nebudete 'ich obě
Knpltolu 28.
tnvati Hospodinu, aniž páliti budete 7.
0 slavnostech výročních.
nich na oltáři Hospodinovu.
23. Vola a ovci s utatým uchem a
!. l mluvil Hospodin k Mojžíšovi rka.:
ocasem, dobrovolně můžeš obětovati:
2. Mluv synům israelským. n rci jim:
slib pak z nich nemuže placen býti.
Tytot jsou slavnosti Hospodinovy,kteréž
24. Zádného hovada. kteréž mít ze nazývaní budete svaté.“
3. Sest dni dělati budete: den sedmý,
třené. neb ztlučeue, neb utaté aneb vy—
řezaná nároky. nebudete občtovati Ho že sobota odpočinutí jest. slouti bude
svatý.
Zůduého dila nebudete dělati v
spodinu, a ovšem v zemi své toho ne
člňtef'
něm: (neb) sobota Hospodinova.jest ve
25. Z ruky cizozcmce nebudete obe všech příbytcich vašich.
4. Tito tedy jsou dnové llospodinovi
tOvati chlebu Bohu svému. & eožbykoli
jiného dáti chtěl': nebo porušené &po svatí . kteréž slaviti máte v časy jich
škvměné jsou všecky věci: nepřijmete urcite.
5. Měsíce prvniho čtrnáctého dne té
jich.
26. [ mluvil llospodin k Mojžíšovi. hož měsíce k večer-ou, jest fáse llospo—
dinovo:'
řka:
6. & )atnáctého dne toho měsíce. slav
27. Vůl. ovce. &koza, když se urodi.
za sedm dní budou pod vemenem ma nost i-esnic llospodinových jest. Za
teře své. osmého pak dne, i potom bu sedm dní přesné chleby jisti budete.
7. První den bude vám nejslavnější,
dou_moei obětováuy býti llospodiuu.
'28. Buď ona kráva.neb ovce, nebudou &svatý: žádného dila služebného nebu—
cletc
dčluti v něm:
zabity jednoho dne 3 plodem svým.
2l) Toho žádala Bohu povinná uctivoat.
—24)t.. nebudete vyřezával nároků hovadům.

25) t. bezpmsttedne obetuých darů nebudete od nich bráti aje obétovati. Ováemt ale mohli
peníze od nich přiiiniati. u které! obetnú dobyunta. koupili. kteráž pak za ne obětovali.
32) t.. neposlušenltrim a bezbožným životem.
2) hebr.: kteréž co shromážděni svatá vyhldšovati budete. V táboru se slavnosti vytrubovaly,
po quji se vyvolávaly.
Tato slavnost počnouc na večer s je
5) t. začíná se slavnost velikouoeuí. :! Moji. 12. 3—2l.
dením hel-linka, trvala 8 dní. Ustanoven jsouc na památku vysvobození lidu izraelského :
poddanosti egyptské. předobruovula vykoupení celého pokolení lidského : moci hříchu & pekla
skrze beránka Božího Ježíše Krista.. eo! my o velikonoci slavíme. Viz Svrchu 2 Moji. 12. 14.

__. _
__-—

'23, 3—23.
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8. ale obětovati budete na. ohni“ občt
16. až do druhého dne. když sedoplní
Hospodinu sa sedm dní: den pak sedmý sedmý týhoden. to jest, padesáti: dní: a
bude slavnější, &svatý: s žádného dila tehdy obětovsti budete obět novou Ho
služebného nebudete dělati v něm.
spodinu'
17. ze všech příbytků svých. dva
9. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
chleby prvotin. ze dvou desetin bělné
10. Mluv synům is:-selským. &rei jim:
Když vejdete do země, kterouž já. dám
vám, a žití budete obilí. přinesete snopy
s klasy, prvotiny žni vaší. k knězi:
ll. kterýž pozdvihue snopku před
llospodinem, aby příjemný byl za vás.
druhého dne po sobotč. &posvěti ho.'
12. A téhož dne. kterého posvěeuje
se snopck. zabit bude beránek bez
škvmy, roční. v občt zápalnou Hospo—

mouky kvašené. kteréž upečete za.prvo—

tiny ll05podinu.
18. A s těmito chleby občtovati bu
dete scdm beránků ročních bez vody. &
tele ze skotu jedno. & sko e _dva., a
budou v zápalnou občt s suc ými a mo
kr)' mi obětmi svými v vůni prelíbeznou

llospodinu.

19. Občtovati budete i jednoho kozla
za hřích, a dva beránky roční k oběti
[mkojné.
(lillll.
20. A kd)ž jich kněz pozdúhne schle—
13. A suché oběti obětován) budou by prvotin před llospodinem. dostanou
s nim. dvě desetiny mouky bělné skro— se ku požitku jeho.
pené olejem k zápalu Hospodinovu. a v
21. [ nuzůvete' ten den ne'sla\ nější.
vuni příjemnou: mokré také oběti vina, & nejsvětější: žádného díla. služebného
čtvrtý dil (miry) "in.
nebudete dělnti v něm. Ustanovení to
věčné bude ve všech příbytcíeh &pro
14. Chleba
ani pražmi.
nebudete
jisti pak.
z obilí
(nové 0),aniažkrup
do uarodech vašich."
toho dne . kdyžto občtovati budete z
22. Kdy. pak budete žíti obilí země
něho Bohu svemuf Prikámní to jest vaši. ucpiižnetc ho až k samé zemi:“ani
\ečné. \ prouz'trodcch. i všech příb) teleh pozůstalých klusu zbirati budete. ale
vašich.
chudým. a pocestným zanecháte jich.
15. Tedy od druhého dne po Sobotč. Já jsem HospodinBuh váš.
23. [ mluvil H05podin k Mojžíšovi,
ode dne. \ nemzjste občtomli snop prvo
rka.
tiu, zoi—tetcsedm t)' hoduů plných.
&) t. obec. která! se na oheň klude . zapaluje. oběť zápalnou. — (4 Moji. 28. IQ.)
ll) (. druhého dne týdnu velikonočního. aneb nu zejtl'í po sobotč. svátku prvnim velikonočním.
0 velikonoci ji.! počin-ln se v zemi zaslíbené !eň ječná. & tehdy v druhý svátek velikonoční
pl'inešen býval první naopak do chrámu. kde! obyčejným potdvihovňním obětován jest od kněze
llospodínu. Tím se lall'étíl počátek iní.
14) t. až o slavnosti týdnů či letnic. po vykonané oběti, počncto jisti : nového obilí.
16) t. obi-t : nového obilí, . to v první svitek týdnů či letnic. jakozto den padesátý po obětí
prvniho snopku. \' ten ča: dokonale ve ta'-mei-ian. & proto! se slavnost tn nazývala. také
slavnosti tui tpoiinek). 2 Moji. 23. 16. Oběti : nového obilí zasvětila se celá ten. a po
dalo se jisti : nového.

t. vyhlisíte zn nejslavnější. -— ") Tuto slanost. nazývaní: slovnosti

týdnů,

poněvndi u!

7 týdnů po relikonoci připadala. ustanoven jest zvláště na památku plíkíuoní daného na.
hoře Sinaj. za sedm týdnů po vyjití : Egypta. Byla! pěkným předobrazcním slavnosti naší:

Seslání Ducha svatého. jimito oznámen jest ukon nový. nikoli na dcsknch klamných. uýbrl
živě na deskách udá naš-ich napsaný.
v habr.: neminete ho a! do konce polo ného.
pamatováno bylo.

___._.__
—____A_—._
___—„

llbli tuk..

Na koncích tedy ne mbivdo.

: (Ak no chudí
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36. A za sedm dní obětovati budete
24. Mluv synům israelským: Měsíce
sedmého.' prvního dne téhož měsíce," zápalné oběti llospodinu : den také osmý
budetemíti sobotu!" památkutroubení. bude nejslavnější. a nejsvětě'ší. a obě

tovati budete zapalnou oběť l ospodinu:
nebot den sjití a shromáždění jest: žá
dělati v ní. a obětovati budete obě-t zai— dného dila služebného nebudete dělati
v něm.
palnou llospodinu.
37. Tyč jsou slavnosti Hospodinovy.
26. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
řka:
kteréž nazuvete nejslavnější. :: nejsvě
27. Desátého dne tohoto sedmého tější, a budete obětovati v nich oběti
měsíce. den očišťováníbude nejslavnější.' Hospodinu, zápalné oběti i mokré obi-ti
a slouti bude svatý : i trápiti budete duše vedlé řádu jednohokaždého dne:
své (postem) v něm. a obětovati budete
38. kromě sobot Hospodinových. a
krom darů vašich. &věcí. kteréž oběto
zápalnou obět Hospodinu.
28. zadneho díla služebnéhonebudete vati budete z slibu. aneb kteréž dobro
dělati v ten den: nebo den smilování volně dávati budete llospodinu.
jest. aby se smiloval nad vámi Hospodin
39. Protož od patnáctého dne měsíce
Bůh váš.
*
sedmého. kdyžbyste shromáždili všecky
29. Všelika't duše. kterážby se netrý— ourody země své, světiti budete svátky
znila v ten den. vyhlazena bude z lidu Hospodinovy za sedm dní: dne prvního
svého:
a dne osmého bude sobota. to jest, od
30. a kdožby ně'aké dilo dělal. V)“ počinutí.
hladím_ho z lidu jelim.
40. [ naberouee sobě dne prvního
31. Zádného tedy díla nebudete dělati
v něm: ustanovení to věčné bude vám ovoce stromů nejpěknějších. a ratolestí
palmových. &větvoví z stromů hustých
ve všech pronárodech . a příbyteíeh
ratolesti. a vrbí od potoka. veseliti se
vašich.
budete před llospodlnem Bohem svým.
32. Sobota odpočinutí jest, a tnípiti
41. A budete svi-titi slavnost jeho za
budete duše své devátého dne měsíce:
sedm dní v roce. Ustanovení to věčné
a od jednoho večera až do druhého světiti
bude v pronárodech vašich. Měsíce se
budete soboty své.
33. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi. řka: dmého ty svátky světiti budete.
42. a b_vdliti budete v stinidlíieh' za
34. Mluv synům israclským: Od pat—
nůetého dne měsíce tohoto sedmého sedm dní. Kdožkoli jest z rodu israel
budou svůtkovó stánků za Sedm dni lio ského. bude zůstz'n'ati v staních:
43. aby věděli potomci vaši, že "sem
spodinuf
35. Den první slouti bude nejslavnější. choval v staních syny israelskě. dyž.
a nejsvětější: žádného díla služebně-ho jsem je v_vvedlz země egyptské. Já llo—
nebudete dělati v něm.
spodiu Bůh váš.
a slouti bude svatá: 1
25. žádného díla služebného nebudete

24) Tíůri h—čenčho.kterými se začínal rok obecný. — ") !. na den nového roku. — "') !.
slavnost, odpočinutí. — 1) Den nového roku obecného: památka vděčná za dosud—nádo
brodiní roku minulého, : k obddeni nových v roce nastalém. Omumoval Ie tlamě troubením.
jako! i úkon, to největší dobrodiní Boží. zvukem trub na hoře Sinaj oznámen byl.
27) den smíření. ted' dlouhý den. Viz svrchu 3 Moji. 16. 1—34.

3-1) Jinak pod zelenou — na památku tulení a meškání jejich na poušti. kde! lnraelité pod
na vyjití či na konci roku.
stánky bydleli. \' :! Moji. 23. IS. nazývá. se tě: tvátkem
kde! se dále díkůčiněni ze_skliz obilí. ovoce a vína..

42) t. pod stínem leleným -

pod zelenou.

28. 44 -—-24. 23.
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11. A když se rouhal jmenu' & zlo
44. ! mluvil (tak) Mojžíš o slavnostech
1řeči! mu, přiveden jest k Mojžíšovi.
Hospodinovy-ch k synům israelským.
(Sloula.puk matka jeho Salumith, dcera
Dabri z pokolení Dan.)
Kapitoluu.
12. [ vsadili ho do žaláře. dokavadžby
'
IO. Hubač
Olej pro lampy. a. Chlebové posu'un.
nezvčděli. co káže Hospodin.“
uknmonovn'n. ll. Trm na ikndce.
13. Kterýž mluvil k Mojžíšovi.
14. rka: Vyved toho ruhače ven z sta
]. lmluvil Hospodin k Mojžíšovi,rka:
2. Rozkaž synům israelským: at při nů. & necht všickni. kteříž ho slyšeli.
nesou tobč oleje. olivového. nejčistšího a vloží ruce své na hlavujeho,' a veškeren
jasného, aby se rozsvěeovaly lampy usta— lid at jej ukamenuje.
vncne
_ 15. l\ synům pak israelskím mluv:
3. před opouuu svědectví v stánku ('lověk1 kterýžby zloi'ečil Bo u svému,
umluvy. A zpořádáje Aron (aby hořely) ponese hřích svůj :'
16. a kdožby se rouhal jmenu Hospo—
od večera až. do jitra před líospodinem.
služebností a řádem věčným (bude to) v dinovn, at smrtí umře: kamením uhází
ho
všecko množství: bud žeby on byl
promírodech vašich.
4. Na. svícen přečistý staveny budou domácí. bud host. Kdožby se rouhal
vždycky před obličejem llospodinovým. jmenu llospodinovn. smrtí nt umře.
5. Vezmcš také mouku bčlnou. a na
17. Kdožby udeřil. a zabil člověka.
pečeš z ní dvam'iete chlebů, z nichž je smrtí at umře.
18. Kdožby zabil hovado, navrátí jiné.
denkaždý bude z dvou desetin Efy:
G. kteréž dvěma. řady, šest v řadu to jest duši m duši.
19.. Kdožby zohavil kteréhokoli ze
jednom. na stole nejčistším před llo
spolumčštěnínu svých: jakž učinil ou.
spodinem položíš.
7. A vložíš na ně' kadidlo nejsvě— tak se stane jemu.
20. Zlámání za zlámání, oko za oko.
tlejší. aby byl chléb ten napamátku oběti
zub za zub navrátí: jakou obavu učinil,
]lospodiuovy."
8. Na každou sobotu proměňování takovou trpěti přinucen bude.
21. Kdoby zabil hovado. nahradí jiné.
budou pi'ed llospodinem. přijati od synů
Kdoby zabil člověka, trestán bude."
israelských smlouvou věčnou:'
'
22. Jednostejné právo at jest mezivá
9. i budout
novy &synů jeho, aby
jedli je na místě svatém: nebo svato—' mi. buďto žeby příchozí. neb domácí
svaté jest to z obětí llospodinovy'ch prá.— zhřešil: nebo já jsem Hospodin Bůh váš.
vem večn "m.

23.1 mluvil Mojžíš k Synům israel
10. Phšed pak syn ženy ísraelské.
ským
&vyvedli
který ho
se byLmuhal.
ven
z :stanů.
a toho.
kamením
u 'zeli. ]
kteréhož měla s mužem egyptským mezi
syny israelskými. vadil se v stanich s učinili synové israclští. jakož byl přikázal
mužem israelským.
Hospodin Mojžíšovi.

.—

7) t. na každou řadu. — ") t. na znamení. že chlebové tito Bohu pi'íiuílelejí. rovné! jako
kadidlo toliko Bohu se páli.
8) t.. chleby tyto každou sobotu za nové vyměníte. které! po všecky časy ve jmenu synů israel
ských un oltůi' klústi budete.
ll) t. Božímu.
12) t. s ním učiniti.
H) vydávgjice takto svědectví proti němu.
'
l5) t. pokutu :; hřích svůj. ani). bude moci na dobyté: obecné jí dožití.

!|) t. smrti.

26.
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Kapitola 85.
Sedmý rok mel býti rok odpočinutí. 8. s padesátý
léto milostivě. 10. Co se v nem uchoval molo.

]. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi na
hoře“ Sinaj. řka.:
2. Mluv synů'm israelskýrn, &rei jim:

Když vejdete do země. kterouž jů dám
vám. svět (země) sobotu Hospodina“
3. Sest let osívatí budeš rolí svou. a
šest let obřezovati budeš vinici svou. a
zbírati budeš ovoce její:
4. sedmého pak léta sobota bude zemi,

odpočinutí
Hospodinova:
pole nebudeš
os
vatu. &vinice
nebudeš řezati.
5. C0 země sama. z sebe urodí. nebu
dešž íti: a hroznů prvotin tvých' nebu—
deš zbírati jako při zbírňnl vína: nebo
rok odpočinutí země jest:
6. ale budou vám ku pokrmu. tobe
i služebníku tvému, dčvce | nájemníkíx
tvému. i příchozím.kteřížpohostinu jsou

25. 1—16.

to jest. sedmkrát sedm let. ješto spolu
činí čtyřiceti devět let.
9. a budeš troubiti troubou sedmého
měsíce,' desátého dne téhož měsíce.
času slitování" po vši zemi vaší.'"
10. A posvčtíš léta padesátého. a na

zuveš
(je)propuštění. všem obyvatelům
země tvé: ne o tot jest léto milostivě.

Navrátí se člověk k vládní—stvísvému,"
a jedenkaždý k čeledi své zase přijde:
] 1. nebo milostivějest a padesáté léto.
Nebudete síti, ani žíti toho, což se samo
od sebe zrodí. a prvotin vinic nebudete
zbírati.
12. pro svěcení léta milostivého: ale

co se nahodí, i hned jisti budete“
13. 'loho léta milostivého navrátí se
všickni k vládařstvím svým. "
14. Když nějakou věc prodáš meště—
nínu svému. aneb koupíš něco od něho.

nemrmucujbratra svého.“ale vedlé počtu
let milostivěho léta" koupíš od něho,
u tebe:'
15. a_vedlé poctu ourod" proda tobě.
7. hovadům tvým. í dobytku. všecko.
16. Čím více let pozůstane po milo
což se urodí, sloužiti bude ku pokmxuf stivém létu, tím více vzroste i cena: a
S. Zečteš také sobě sedm téhodnů let. čím méně času počítati budeš, tím méně
]) blíz hory SínsJ.
?,) t. nebude země eedmého roku dělána tak. jeho jiných let. ele zenecháne bude aby odpočívalo.
5) t. mledýob. teprv nedšvno vsazených rev. které! ponejprv hrozny nesou. Dle hebr.: hroznů
z tve vinice. které: toho roku neobtezůvnl.
6) t. ku přítunně potřebě užívati ho budete. vše! na budoucí (u neehronnstďovntí.
7) Takto roku sobotního zeme dns po čase odpočinula. jako ledem lezíc nových sil nebývale:
zaroveň i poneoblním uroq téhož roku Bohu. jukolto svrchovanému Pnnn zeme. tekl-lu den
se zplůoeln., kterýžto ji chudým & nuznýrn zůstevll . tak i nuznýni spornňhino bylo.
9) t. září. od něho! lidé rok svůj obecne nechali. -— “) I:. v den očíitoviní. Viz výše 23. 27.
-— '") t. když po vejití do země zulíbene' 40 let obecných uplyne, nn počithu 50. roku
troubením vyhlnsí se miloetívd léto.
10) hebr. text: vyhlásiú svobodu v zemi té. — ") t. & statku dědičnému, který snad byl pro
del. . k čeledi své prvotní. z které pocházel.
12) t. úrodu polní od sebe zrodilou nebudete shromazdbveti na budoucí čas. ale jak se naskytne
vám. k přítomné potřebě jí užívati budete.
l3) To mělo veh'hé a blshočinne následky. Bylo: to překezkou, ze jedno pokolení s druhým se
namísílo. n jednotlivé rodiny nevyhynuly. tudy ení to. z které Marini pojíti měl; tím se
brnnilo nařízené !idostí po cizím jmění : lnkomosti; tím se udržovala jakási rovnost umí
měitčníny. mejíeími vtdy pemntovnti. ze nejsou pony. nýbrž jen časnými vladni-í země. Ze
roveň i tím předobrazem jest milostivě léto vykoupení Kristova. v nem! všem prodluzilým
zveetaúe ee vsech dluhův pro Krista odpuštění. a. v moc srnrti . dible pHšlýln osvobození.
H) t. neutískuj ho. — ") t. ode dne koupí už do budoucího mílostivého léta.
15) t. které! ode dne koupi nl do nejblíže pHitího mílostivého lete vyp-dají.

23. 17—36.
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i koupě státi bude: nebo čas ourod prodá

tobě.'
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času. kteréhož prodal: a což zůstane. na

vrátí kupci. &tak vezme zase statek svůj.“
28. Paklíby neshledal tolik. aby navrá
17. Neutiskuj těch. kteří jsou z poko—
leui vašeho, ale bo' se každý Boba své— til cenu, bude miti kupec, což byl koupil.
až do léta milostivého. Nebo v něm
ho: nebo já jsem [ ospodin Bůh váš.
18. Čiúte přikázanl má, &soudů ostři všecko. což prodáno jest. navrátí se ku
hejtc. &plníte je. abyste mohli bydliti v pánu, & k vládní—iprvnímu.
29. Kdoby prodal dům v městě hrn—
zemi bez všelikého strachu,
19. a aby vydala vám země ourody zeném. bude míti právo k vyplaceníjeho,
své. kteréžbyste jedli až do sytosti. žá dokud se nevyplní jeden ro '.
30. Jestliže ho nevyplatí. & celý rok
dného outoku se nebojicc.
20. Pnkli dite: Co budeme jísti léta vyjde. vládnouti bude jím kupec i po

sedmého. nebudeme—li síti. ani shromaž— tomci jeho na věky. & nebude moci Vy—
placen býti. ani v milostivém létě.
d'ovati ourod svých?

21. Dítmt jít požehnání své vám léta
šesti-ho, &přinese ourody na tři léta:
22. a. budete síti léta osmého. &bu

dete jísti staré ourody až do devátého
létu: dokuvadž ne'/.rostou nové, budete

31. Jestliže pak bude dům ve vsi. kte
ráž nemit zdí, polním právem prodán
bude.“ Jestliže prvé vyplacen nebude,
v milostivém létu dostane se zase ku
pánu svému.
32. Domově lcvítů. kteříž jsou v mě

jisti staré.
vždyckynebudou
vvplaccni bit.
mohou:
23. Země pak nebude prodávána na stech.
33. jestliže
p ocení,
v mi—
věky:' nebo má jest. a vy jste příchozí. lostivém létu navrácení udou pánům:
a obyvatelé v ní moji.
nebo domově měst levitských jsou dě
24. Protož všeliká krajina vlůduřství dictví jejich mezi syny israelskými.
34. Podmčstí pak jejich at se nepro
vašeho pod výmínkou zpět vyplacení
dávají, nebo vládní-stvíje'ich věčnéjest.'
prodávána bude.'
35. Jestližeby zchudl rat: tvů', &byl
25. Jestližeby ochudl bratr tvůj . &
rodulby stateček svůj, chtěl-liby při mdlý na ruce.“ &přijalby ho jeto pří
buzný jeho. může vyplotiti. což on byl chozího & poecstného. & živby byl při
tobě.
prodal.
26. Paklíby neměl příbuzného. &sám
mohlby shlcdati cenu k vyplacení:
27. tedy se zeť-\to" užitkové od toho

36. nevezmež od něho lichvy. aniž
víc než jsi mu dal.' Boj se Boha své ho.
aby se mohl bratr tvůj živiti u tebe.

16) t. vybývů—liode dne koupe do nejblíže příštího milostivčho léta více let. koupíi dále,
polili mul-nelet. koupíš locinéjí. neb neprodá tobe zeme. ale toliko užítky pro to motivující
léta do milostivě-bo roku.

23) k dědictví na všecky budouci časy.
!t) t. nikoliv byste prodali. : tou v_j-minimuprodáte. aby před milontivým letem mohlo use vy
placeno býti. & k prvnímu eriteli neb jebo příbuznému se navrátiti.
27) t. pečte léto. v nichž statek prodaný v cizích rukou byl, . coby peněz z jistiny za na po
ložené na tů! léta vypadalo. tech za tebou nechá. co se pak na léta pozůetivqjíci doatme.
v nicblby držitel statku potírat-i měl o! & létu milostivéiuu. to jen navňti.
31) t. takové průvo při vyplacení jeho bude. jaké právo jen pole prodaného. Viz svrchu v. 24—28.
34) dle bobr.: Poloost v okolí jejich mest & putvé dobytka neumí prodána býti. mnevedl jim
k dedictvi vec:-némudána jest.
35) !. aceton-ený k plíci.
36) t. nu půjčil. t. j. neber od něho ouroků.
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37. Peněz svých nedáš mu na lichvu,
a z obilí nepožádi'iš řídavku.'

25. 37. — 26, 3.

49. buď to strýc. neb strýčeny'bratr.“
aneb některý krevní přítel, neb příbu—

38. Já llospodin Bůh váš. kterýž jsem

zný. Pnkli i on sám bude sto. vyplatí se,
vyvedl vás z země egyptské. ab 'Cll dal
50. počítaje toliko léta od času pro
vám zemi cbananejskou, a byl vaším dání svého až do léta milostivého: &
Bohem.
zečta peníze, za kteréž byl prodán, po
39. Jestliže chudobou přinucen jsa dlé počtu let, & rozvážení, co sluší na.
sám sebe rodal bratr tvůj tobě. nebu nádcnníkaf
deš ho ogrtěžovati těžkou služebnou
51. Jestliže více let zůstává až do léta
raci.
milostivélío, vedlé nich dá i výplatu svou.
P 40. ale jako nájemník & obyvatel při
52. Jestliže málo, učiní počet s ním
tobě bude: až do léta milostivélio dělati
podlé počtu let. ».navrátí kupci (za. to).
bude u tebe,
41. a. potom vyjde od tebe s dětmi co pozůstůvá let.
53. spočtn mzdu (za léta.). v kterých
sv '-mi. &navrátí se k příbuzenství, & k
prvé sloužil: nebude ho trápiti násilně
vl dai-ství otců svých.
42. Nebo jsou služebníci moji. a já před obličejem tvým.
54. Pnkh tím způsobem nebude moci
jsem je vyvedl z země egyptské: nebu—
vyplacen by'tí, vyjde léta milostivélío s
dou prodávání jako jiní služebníci.'
dětmi sv "mi.
43. Netrap ho skrze moc,“ ale boj se
Boha svého.
55. ll aji zajisté jsou služebníci sy—
44. Služebníka a děvku mějte : ná— nové israe ští. kteréž jsem vyvedl 1 ze—
mě egyptské.
rodů, kteříž vůkol vás jsou.
45. A : příchozích. kteříž pobostinu
Kapitola 26.
jsou u vás. aneb kteříž se z nich zrodili
v zemi vaší. ty budete míti za služeb—

níky:

l'iíkiuní

dvoje. 3. Slibovi—
plniulům zákona. H. .

pohruzkypimpníkúnt

46. s právem dědičným je zůstavíte
potomkům. a vládnouti jimi budete na

]. Já. Hospodin Bůh váš: neuděláte
věky. Bratří pak svých. synů israel— sobě modly a rytiny, ani ná ísú' vy—
zdvibnete,
aniž znamenanóbo kamene"
skych, neutiskujtc skrze moc..“
47. Jestližeby se zmohl u vás při— mstavíte v zemi vaší, abyste se jemu
cbozí. anebo host. a oehudna bratr tvůj 'laněli. Nebo já jsem Hospodin Buh
váš.
prodalby se jemu. aneb někomu z rodu
2. Sobot mych osti-íliejte :: Svatyně
jeho:
.
48. o prodání může zase vyplacen mé se bojte. Já Hospodin.
3. Budete-li cliodíti v přikázanícli
bytí. dož bude chtíti z bratří jeho, vy
mych, a poručení mých budete-lí ostři
platí ho.
37)
42)
43)
46)
49)
50)

])

'.

více než jsi mu půjčil.

t. nevolníci ' službu otrockou.
t. nepanuj nad ním tvrde.
t. nad brntřimí tvrde nepanujte.
t. strýcův syn.
t. má sečísti léta služby “placení.
doplntíti u ta léta.
a rok příjde, obnáší
!. znameni či sloupů
na sobě vyobrsumu.
. vyobruením zvířat
v

n léta, kteráž již odsloužil. . tak spočitntí. co mi ještě

která! měl ještě sloužiti až do nejdrive příštího milostivě—holéta.. (20
tolik. co! se platí nádenníku za rok práce.
památných . nápisy. — ") t. kamene, kterýžby ničl nějakou podobu
jak! činili Egyptští. kteří ke cti slunce sloupy vyzdvihovalí & kameny
stan-eli. kterým! se i klanelí.
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hatí. aje činiti: dám vz'undeště časy nili těch věcí. kteréž ode mne ustano—
veny jsou. a zrušilibyste smlouvu mou:
Svýmif
-4. a země vydá ourodu svou. :: stro
16. já také toto učiním vám: Navští
mové plní budou ovoce.
5. Mh'icení obilí postihne vinobrz'iní,
u vinobra'mí postihne setí :* i budete jisti
chléb svůj do sytosti. a bez strachu bu—
dete bydliti v zemi své.
6. Dům pokoj v končinách vašich:
budete spůti. a nebude. kdoby vás pře—
děsil. Vyplením zlou zvěř: a meč ne—
přejde mezi vašich.
7. lloniti budete nepřátely své, a pa—
dnou před vámi.
8. Pět vašich bude honiti sto cizích,

vím vás rychlo chudobou &. horkostí.
kterážby zkazila oči vaše. a zhubila duše

\'I'IS,a nezavrže vás duše mu.

da'im na VI'lSran sedmkrát

vaše.' Nadarmo budete siti semeno,
nebo od nepřátel vašich snčděno bude.
17. Post.-tvím tvář svou proti vám . &

padnete p'red nepřátely svými. apoddaini
budete těm. kteříž vás nenávidí. Utlkati
budete, an vás žádný nehoni.
18. Jestliže pak ani tak neuposlech—
nete mne. ještě sedmkráte více trestati
vás budu pro hříchy vaše.
19. a pou-ut pýchu tvrdosti vaší. A
u sto vašich. deset tisíců. Padnou ne
dům vám nebe svrchu jako železo. a
pi-íotelé vaši od meče před vámi.
zemi
měděnou!
9. llledčti budu na vás, a dám vám
20. Nadarmo vynaloženo. bude práce
zrůst: rozmnožim váš. a utvrdlm umluvu
svou s vámi.
vaše. nevydá země ourody. aniž stromové
10. Jísti budete (onrody) staré.“ a vydají ovoce.
když nové přijdou.staré anŽt'tc...
21. Jestliže budete choditi proti mně.'
ll. Postavím stánek svůj u prostřed &nebudete chtíti poslouchati mne. ři

12. ('boditi budu mezi vámi. a budu
Bohem vaším. a vy budete lidem mým!
13. Já Hospodin Buh váš: kterýž vy
vedl jsem vás z zeme Egyptských. aby
ste nesloužili jim. a kterýž jsem zlz'uunl
řetězyhrdel vašich.abyste chodili přímí.'
14. Pakli nebudete mne posloueliati.
a nebudete —li plniti všech přikázaní
mých.
15. jestliže zavržete ustanovení má. a

soudy mé potupíte-li, tak žebyste neči

více pro

'i—

cliy vaše:
22. a pustím na vás zvěř polní. kte—
růžby zhubiln vás i hovada vaše. a všech

věcí umenšila. aby zpustly cesty vaše.

23. Jestliže pak ani taknebudete chtíti
přijíti kázně. ale protiviti se mně budete.
24. tedy já také vám se protiviti budu.
a biti budu vás sedmkrát (více) pro hří
chy vaše.
25. a uvedu na vás meč. jenž pomstí
(zrušeni) umluvy mě. A když utečete do

L— 
3) t. v čus příhodný. zvláště jnrni a podzimní def—ť.

3) t. tak hojná bude úroda polní. zet budete mití en mlňtit ní do vínolm'mi. tedy od dubna.
kdežto se )..-.vv Palestině počíná. az do srpna. kaly nastává vinobrůui. a víno tak hojně se
urodi, že zbirka potrvá az do setí. totiž už. do října.
Ill) t. několikaleté. —- ") t. tak mnoho vám dám obilí. že za nového hojnost starého ještě mlti
budete, tak že ani 0 stará víc státi nebudete.
l2) (. jů zvláště o vůz péči míti n zvláštním způsobem vůz říditi n zpmvorati budu. v_vpuk mno
věrné se držeti a zákon můj plnití budete.
13) t.. sprostil jsem vás jarma otroctví egyptského n. způsobil jsem. abyste nikoli sbrbeni a akličeni,
nýbrž rovni, prosti a svobodní byli.
16) bobr. text: uvedu na vás strach, souohotiny a zimnicí palčivou. ie vpadne tvář vaše.
19) t. učioim. aby zeme rotami a deštěm svlntověna nebyla. : čeho). pojde sucho veliké. tak že
zeme tvrdá auí semene nebude moci přijmoutř.
!|) t. budete-li proti mým zákonům _iednati.
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26. 26 —45.

měst. pošlu mor mezi vás, &dání budete
v ruce nepřátelům.
26. & zlůmu hůl chleba vašeho':
tak že deset žen v jedné peci budou

hého. jako z boje utíkající. žádný z vás
nebude smíti ostáti před nepřátely
svými.
38. Zahynete mezi národy. &zžiře vás
nepřátelská země.
chlebymi.
odvažovntivam
jisti
bu
a nenas)
títe se. budou: a
39. Jestliže ak iz těch někteří po
27. Pakli ani tim nebudete mne po zustanou. chi-a uouti budou pro nepra
slouchati. ale budete ehoditi proti mně.' vosti své. v zemi nepiátel SV)'ch. &pro
28. i já budu choditi proti vám v híichy otců sv)'ch, ! pro hříchysvé trá
pcni budou:
prehlivosti odporné, a trestati budu \'ás
sedmi ranami“ pro hříchy vaše.
40. doknvndž nev) znají nepravosti
29. tak že jísti_ budete maso synů mych. 1 předku svych, kter) miž se pro—
hřešili proti mně. &chodili proti mne.
svých. a dcer svých.
41. Budu tedy i já ehoditi proti nim.
30. 7 kaJlm Výsosti \aše.' a modl)
ztroskotám. Puducte mezi zříceniny &uvedu je do země nepřátelské. doka
modl svých. a v ošklivosti míti bude vlis vad/. nezasty di se neobřemnz't mysl je—
duše má.
jic:b tehdáž modliti se budou za nepm
31. tak velice. že města. vaše řivedu vosti své.
v zpuštční, u. učiuim. aby zpust y Sva
42. 'ledy rozpomenu se na umluvu
tyně vaše. aniž přijmu více vůně líbezné svou. kterouž jsem učinil s Jakobem. u
vaší..
s lsúkcm, &s Abrahamem. Tnkéi na.tu
32. A z ustim zemi vaši &ztmou nad zemi paničtliv budu:
ní nepřáte é vaši. když bydliti budou v ní.
43. kterážto, jsouc opuštěna od nich.
33. Vás pak rozptylim mezi národy, ráda bude sobotám s\)'m. trpic zpuštčui
& dobudu za vámi meč svůj,“ i budet pro ně. “ní pak modliti se budou za
země mše pustá, u.města vaše zbořené. hříchy své, pi oto že muhli soud) mě. a
34. Tehdy libiti se budou zemi so— zákony mými pohrdali.
boty jeji povšecky dny zpuštční jejího:
44. A však přes to. ikdyžb byli v zemi
když budete
nepřátelské.
35. v zemi nepřátelské. míti bude tak
opovrhnu.nezavrbnu
aby pohu ))ichcřokouee,ani
cni byli. nabyl-h
sobotu, &odpočine v sobot—íchzpuštění

a_mšil smlouvu svou s nimi. Nebo já

svého. proto že uealpočívala v soboty
\'a'še. když jste bydlili v ní.'
36. Kteří pak z vás pozůstnnou, dóm
strach v srdce jejich v krajinách nepřá—
telsk) ch: (tak že) zastmší je chřest listu
padajícího, &tak budou utíkati jako před
mečem: apadnou. nu jich žádny nehoní.
37. a budou padati jeden přes drn—

jsem Hospodin Buh jejich,
45. a pamatovati budu na. umluvu

26)
28)
30)
:il)
33)
35)

svou první.před
když
jsemuz'u-mu.
je vyvedl
:: země
egyptské
očima
abych
byl

Buh jejich. Já Hospodin. Tit jsou sou
dové. &přikázani. at zakouovó. kteréž
v_\da.lHospodin mezi sebou. a s) n isra
elskymi na hoře Sinaj skrze Mojžíše.

!. podporu živnosti vaši. tak že pro IO čeledi péci se bude v jedné peci.
t. tedmkrit těžšími rno-mi: vůbec p'rísnčji.
t. oltáře na návršich &.pahrbcích vystavené a. k modlůřstrí oddané.
(. nebudu míti více zalíbení v obětech niich.
t. způsobila. že dobytým mečem vás honiti budou.
Protože jste nedali zemi dle zákona odpočinouti. budete : ní vyhnání, by potom pusto jsouc..
odpočinula.
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227, 1—24.

Kapitola 81.
O :libieh rozličnýdí. n vypíná-ni jich.

duátltú.

30. 0 dinini

l. l mluvil Hospodin k Mojžíšovi. řka:
2. \Mluv k synům ismelským, a. rei
jim: Clovek. kterýby slib učinil. &slibem
oddalby Bohu duši svou. vedlé ceny dít
výplatu.“
3. Bude-li pohlavi mužského, od dva
citi let a výš až do šedesáti. dít padesáte
lotů střihra' vedlé váhy Svatyně:
4. jestliže žena. (dít) třiceti.
5. ()d pěti pak let až do dvaceti.
(osoba) mužského pohlaví dů dvacet lotů :
ženského deset:
6. Od dítěte měsíce jednoho až do
pětiletých. za paehole dá se pět lotu:
za děvče tři.

7. V šedesáti letech a výše. muž dít
patnůete lotů. žena deset.
8. Bude-Ii pak chudý, a ceny uložené
nebude moci dáti, stanet před knězem:
ajnk mnoho ten usoudí, &viděti bude,
coby mohl dáti. tak mnoho díl.
9. Jestližeby pak kdo hovado. které
může se občtovati llospodinu,' slíbil,

14. Slíbil-liby někdo dům svůj. & po—
světil—libyho ll ospodinu. ohledájej kněz.
dobrý-li jest. čili zlý.' a vedlé ceny. kte—

ráž od něho bude určena," prodán bude:
15. pakli ten . kterýž byl jej slíbil.
chtčlby jej vyplatiti. přidá pátý díl nad
tu cenu. a dům bude jeho.
16. Jestližeby pak kdo pole dědictví
svého slíbil. &posvětil Hospodina: vedle.
míry výsevku určí se cena jeho. Jestliže
třiceti koreú' ječmene vseje se na té rolí.
za padesz'tte letů stříbra prodána bude.
17. Jestliže hned od začínajícího se
léta milostivého slíbil pole, začstáti bude,
za to se bude cenití.
18. Jestliže pak po některém časuz'
žečte kněz peníze vedlé počtu let. kteráž
vybý vají až do léta milostivě—ho,&odáhne

to od ceny.
19. Chtěl-Eby pak vyplatiti pole. ten.

kterýž
slíbil.jest.
přidát
pátý díl peněz
nad
to.
zač je
ceněno
a vládnouti
ude jim.
20. Jestližeby pak nechtěl ho vyplatiti.
ale bylo-b nekomu'inému prodane, ten,
kterýž byl je slíbil, více ho vyplntiti
moci nebude:

svaté bude:"

21. nebo když přijde den léta milo—
10. a nebude moci změněno býti. stivého. osvěceuo bude Hospodinu, &
tojest. ani lepší za horší, ani horší za. vládařstvi (to Bohu) posvěcené přísluší
lepší. Jestližeb pak je změnil: i to. k právu kněžskému.'
kteréž změněno jest. i to. za kteréž změ
22. Jestliže pak pole koupené jest, a
něno jest, “nesvěcenobude llospodinu.
ne z dědictví předku. (a.) posvěceno hy
ll. Jest iže kdo slíbí hovado nečisté. loby llosPodinu.
.
kteréž nemůže llospodinu obětována
23. zečte kněz cenu vedlé počtu let
býti. přivede je před kněze.
až do léta milostivého: &.dá ji ten. kte—
12. Kterýž rozsoudě, dobré—lijest. čili rýž byl slíbil je llospodinu.
zle. uloží cenu.
24. V létě pak milostivém navrátí se
13. Kterouž bude-li chtíti dáti ten. kte—
k
prvnímu
kterýž
byl prodal je.
'
a
měl
v dílumajiteli.
v áan-ství
svého.
týž obětuje. přidá nad tu cenu pátý díl.
*.') t.. kdoby slib učinil. že jako služebník při svatyní kněžím n levitům po všechen i.ivnt svůj
chce posluhornti. má se vyplatiti tu cenu. kterou! kněz podle níže uvedeného zákona. má
urřiti, aby slibem nepovúijii'ým mad se nestal nešťastným.
3) t. niklů stříbrných.
9) t. čisté. — ") t. celé Bohu se má obétovatí na oltáři.
H) t. je—liv dobrém čili v npntném stuvu. — ") t. jak jej kněz proeeni.

16) hebr.: jeden chomer. totiž velká mira. která: 30 koreni obnáší.
IB) t. po milostivě-rn létě.

2l)

t. r milostivě-mlétě nepřipadne pole ani tomu. kde je Bohu zaslibíl. ani tomu. kdo! je koupil.
ale k svatyní : kněžím. kteří! ho užívati budou.

Bibli inků.
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25. Všeliká cena bude vážena lotem
Svatyně. Lot dvaceti haléřů má.
26. Prvorozenýcb věci. kteréž přislu
šeji Hospodinu. žádný nebude moci po
svěoovati': buďto žeby byl vůl. neb ovce.
Hoa
' a jsou.
27. Jestližeby z havadnečistých byla.'
vyplati je ten. který je obětoval. vedlé
ceny tve. &přidá pátý dil na cenu. Jest
liže nebude cbtiti vyplatiti. prodáno bude
jinému. začkoli od tebe oceněno bude.
28. Všecko. což Hospodina posvěceno
jest. buď člověk.buď hovado. neb pole.
nebude rodáno, aniž bude moci vypla
ceno byti. Cažkoli 'ednou bude tak
posvěcena, svatosvate bude Hospodina“
29. A všeliké posvěcení. kteréž se
obětuje od člověka. nebude vyplacena,
ale smrti umře.

27, 23—34.

30. Všickni desátkavé země. buďto
: obilí. neb z ovoce stromů. Hospodi
novi jsou, a jemu posvěcení jsau.
31. Jestližeby pak kdo chtěl vyplatiti
desátky své. přidá(nad ně) pátý diljejich.
32. Všech desátků vola.,i ovce. i kozy.
kteréž přichází pod hůl pastýře,“ což—

koli desátého přijde.posvěcena bude Ha
spodinu.
33..Nebude se vybirati ani dobré ani
zlé.anižbude coměněna zajiné. Jestliže
kdo něco změ-nl: i to, co též změněno

jest. i to. za kteréž změněna 'est. pa
svčceno bude Hospodinu, a. ne ude vy—

placeno.
34. Tai jsou přikůvmli.kteráž přikázal
Hospodin Mojžíšovi na hoře Sinaj pro
syny israelské.

26) t. slibem Honpodinu oddali.
27) t.. takové. kterého! nelze mi poživnti ani občtovnti.
28) Totiž. což. kletbou posvěcena. takleno jest. nebude moci býti vyplaceno. protože ouplně posvěceno
a oddána jest. — A! posud se jednalo o slibech obecných. kde zaslíbená rec use penězi vy—
placena býti mohla; teď se činí zminka o dokonalém oddáni Bohu (kletbou. Cberem). o znkleni.
jdu! se to dčlo ve vojnl'ieh : lidmi i věcmi. kdež titdnít výměna misu neměla.
32) 1.. kdy! : chléva na pastvu se vypouští, & ve dveřích holi počítáno bývá.. desáté vtdycky
Bohu dáno býti mí.
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Čtvrtá kniha “Mojžíšova.
NUMERI.
Čtvrtá kniha Mojžíšova slove Numeri, t. j. počty. poněvadž hned na začátku jí se vypisqio sečtění
synů izraelských po čoledeeh & domích skrze Mojžíše & Áronn. Vyprnvuje také oznámení úkonův
a řádí" od Boha ustanovených, jakož i další události. kteréž ae zběhly v lidu izraelském od po—
čátku druhého měsíce létu. druhého po vyjití : Egypta. až na konec čtyřicetiletého meídúní na
poušti. kdy! k Jordánu přišli; totiž na! do začatku měsíce jedenáctého roku čtyřicátého. tudíž
příběhy asi 39 let.

Kapitolu I.
Sečtéui synů hradských. 49. ['n'-ení po
kolení Levi.

mluvil llospodin k Mojžíšovina
poušti Sinaj v suínku úmluvy,
prvního dne. měsíce druhého,
léta druhého. po vyjití jejich z
&. Egypta. řka:
,
2. Sečtěte summu všeho
shromáždění synů israelských
po čeledech & domích jejich!
&zejmena jednohokaždého po
hlaví mužského.
3. od dvacíti let a výše. všech mužů
bo'ovných : Israele, &sečtěte je po hou

6. 7. Simeonova.. Snlamiel, syn Suri—

saddajův.
[)uv.
7. Z Jůdova.. Nahasson, syn Amínada—

8. Z Issacharova. Nathanael, syn .Su
arův.
9. Z Zabulonova. Eliab. syn Helonův.
10. Z synů puk Josefových. z (poko
lení) Eň—aimova, Elisama. syn Ammiu—
dův: z Manassesova. Gamaliel, syn ["a—

dassurúv.

11. Z Benjaminova. Abidnu. syn Ge—
deonův.
12. Z Dan. Ahlezer. syn Anunisaddaj.
13. 7. Aset. 'egícl, syn Ochranův.
14. Z Gád, Elinsaf, Syn Duelův.
l'íclí jejich, ty &Aron.
15. Z chtalímova. Ahira1syn Emmův.
4. A budou s vámi knížata pokolení a.
16. Tato jsou nejvznešenější knížata
domů po rodech svých,“
5. jichž tato jsou jmena: z pokolení množství po pokoleních. a rodech svých.
a hlavy“ vojska israelského:
Růbenova, Elisur. syn Sedeurův.

2) Veškerou lid isnelsky' byl rozdělen na dvnnictero pokolení. wo

pak me

na. rody. čeledí

& domy.

4) hebr. text: bude . vámi : kazdeho pokolení jeden muž. který! jest hlava. v domu otcův svých;
t.. j. : každého pokolení primeho staršího undo-ného. kterýlby vim při nedošel tanto nů
pomooen byl.
16) t. vůdcové. neb vrchní zprivoove'.

čt.-ma kniha Mojžíšova.. Numeri.
17. kteréž vzali Mojžíš a Aron se vším
množstvím obecného lidu:
18. i shromáždili je prvního dne mě
síce druhého. čtouee je po rodech a. do
mích a. čeledech ahlavůch zejmena kaž
dého, od dvacítiletých a "še,
19. jakož byl přikázal Hašpodin Moj
žíšovi. I sečtěni jsou na. poušti Sinaj.
20. Z Rubena prvorozeného Ísmelova
po rodech :: čelcdech & domích 'ejich.
njmenách všech hlav. všech pohlavi muž
ského od dvacitiletých a výše , kteříž
mohli jíti k boji.
21. (načtěno jich) čtyřiceti šest tisíců
pět set.
22. Z synů Simeonových po rodech
a čeledech a domích rodůjejieh počtčni
'sou po jmenaích n hlavách všech po
lnví mužského od dvacítiletýnh a výše.
kteříž mohli jíti k.b0ji,
23. padesáte devět tisíců :! tři sta.
24. Z synů Gádových po rodech ::
čeledech a domích rodů je'ich počtěni
jsou po 'menáeh všech od dvacíti let, a
výše, všickui, kteříž mohli do boje jíti,
25. čtyřiceti pět tisíců, šest set. a pa
desát.

]. 17—50.

33. čtyřiceti tisíců. &pět set.

34. Synů pak Manassesových po ro
dech i čeledeeh i domích rodů jejich
počtěni jsou po jmem'tch všech, od dvn
cíti let a výše. všiekni. kteříž mohli k
boji jíti.
35. třiceti dva tisíce, dvě stě.
36. Z synů Benjaminových po rodech
i čeledech i domích rodů je'ich poč-tění
jsou po jmenůch všech. od vacítiletých
:: výše. všickni. kteříž mohli k boji jíti.
37. třiceti pět tisíců, čtyři sta.
38. Z synů Dan po rodech a čeledech

& domích rodů jejich poč-tění jsou po
jmenách všech, od dvacítiletých &výše.
všichni. kteříž mohli k boji jíti,
39. šedesátc dva tisíce. sedm set.
40. Z synů Aserovýeh po rodech &
čeledech i domích rodů jejich Počtčni
jsou po 'mcnách všech, od dvacnti let a
výše. všickni, kteříž mohli k boji jíti.
41. čtyřiceti jeden tisíc a pět set.
42. Z synů Neftalímových po rodech
& čeledeeh & domích rodů jejich počtčni
jsou po jmenách všech, od dvacítiletých
:: výše, všickni, kteříž mohli k boji jíti,
43. ndesáte tři tisíce. čtyři sta.
26. Z s nů Jůdových po rodech &če—
44. ito jsou. kteréž sečtli Mojžíš a
ledech &. omích rodů jejich, po jmenách
on, a. dvanácte knížat ismelských, je—
všech, od dvacíti let a výše, všickni, kte
říž mohli do bo'e jíti.
dnohoknždého po domích rodu jejich.
45. I byl všechen počet synů israel
27. načtěno jich sedmdesáte čtyři ti—
síce, šest set.
ských po domích &čcledech jejich, od
28. Z synů ]ssacharových po rodech dvncítiletých &vyše. kteříž mohli do boje
i čeledech i domích rodů jejich. po jme 'íti,
nzích všech od dvacítiletýeh &výše, vši— J 46. šestkrát sto tisíc, a tři tisíce, pět
set. a.padesátc mužů.
ckni, jenžhy k bo'i mohli jíti.
47. Levítové pak vedlé pokolení čc
29. nnčtěno jic padesůte čtyři tisíce,
ledí svých nejsou počtení s nimi.
a. čtyři sta.
48. [ mluvil Hosliodin k Mojžíšovi,
30. Z synů Zabulonovych po rodech
ičeledech i domích rodů 'ejich čtěni ' a:
49. Pokolení Levi nepočítej. aniž při
jsou po jmemích všech. od dvno ti let a
čteš summy jejich k synům is:-selským:
výše. všickni. kteříž mohli k boji jíti.
31. padesáte sedm tisíců. & čtyři sta..
50. nle ustanov je nad stánkem svě—
32. Z synů Josefových: synů Efrai— dectví, &nade vším nádobím jeho. a což
mových po rodech i čeledech i domích koli přísluší k řádům posvátným. Oniť
rodů jejich počtěni jsou po jmenách nositi budou stánek. i všecko nádobí je
všech. od dvacitilcty'ch &výše, všickni. ho: a budou v služebnosti jeho, a. okolo
stánku stany své rozhíjeti budou.
kteří mohli k boji jíti,
_

J
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51. Když budete míti : místa se hý
6. A počet všech bojovníků jeho pa
bati, složí Levítové stánek: když se bu desátc čtyři tisíce. čtyři sta.
7.
V ko_leníZabulon jest kníže Eli
dou míti stany rozbíjetí, vyzdvnhnoujej.
Kdožbykolí z cizích“ phstoupil. zabít ab. syn lllíclonův.
bude.
8. Všecko vojsko bojovníků : rodu je
52. Synové pak israelští klástí se bu ho pudesáte sedm tisíců, &čt 'i sta.
9. Summa všech v ležení ůdově se
dou se
stany svš'mí
jedenkaždý
fích,
&zástupíc
. &vo'sku
svém.“po hou čtčn "ch bylo sto osmdesáte šest tisíců.
53. Levítové ak ollolo stánku položí čtyři sta: & ti po houl'íeh svých nejprv
se (táborem), & y nepřišlo rozhněvání linou se z místa.“
na množství synu israelskýehf a bu
10. V ležení synů Růbenových k o
clou stráž držeti u stánku svědectví.
lcdní straně bude kníže Elisur. syn e—
deurův:
54. Učinilí tedy s nově israelští vše
cko tak. jakž byl příknzal IIOSpodín Moj
11. & všecko vojsko bojovníků jeho.
žíšow.
kteříž sečtčni jsou. čtyřiceti šest tisíců.

Kapitola :.

&pět set.

12. Podlé něho položí se (vojsko) z
pokolení Simeonovo: jíchžto kníže jest
Salamíel. syn Surísaddajův.
!. lmluvil Hospodin k Mojžíšovi, &
13. A všecko vojsko bojovníků jeho,
k Aronovi, řka:
kteříž sečtční jsou. padesáte devět tisí
2. Všickni synové israelští klz'lstí se ců. a tři sta.
budou (táborem) po svých houfích, zna
14. V pokolení Gád' kníže jest Elia
meních. & korouhvech, u domích rodů
sal', syn Duclův.
svých &rozbíjí stany okolo stánku umlu—
15. A všecko vojsko bojovníků jeho.
3. Na východ Jůda rozbije stany po kteříž sečtěnidjsou. čtyřiceti pět tisíců,
šest
set, a pa esz'ttc.
houlích vojska svého; &kníže synů jeho
16. Summa všech sečtěných v ležení
bude „\'ahnsson. syn Aminndnbův.
4. A summa všeho lidu jeho bojov Růbenově sto padesáte a jeden tisíc,
ného sedmdesáte čtyři tisíce, a šest set. čtyři sta, :: padesáte, po houfích svých:
5. Podlé něho položí se pokolení ls a ti na druhém místě potáhnou. '
17. Potom zdvižen bude stánek svě—
sachnr. jichžto kníže bude Natlmnael. syn
Suarův.
dectví síužebností lcvítů. &houfy jejich:
Zšíkova'ní lidu ísmelikěho pod čtyry korouhve.

.

51) t. kdožby nebyl : pokolení Lévi.
52) hebr. text: [ budout se klástí synové ísraelští jedenkaždy' v ležení svém. & jedenkoždý pod
práporem svým. & po houlích svých.
53) t. kdyby pojali k sobě cizí. kteříiby nebyli : pokolení jejich.
2) Hebr. text: Synové israel—itíklásti se budou jedenkaždý pod korouhví svou při proporcí domů
otců svých.. 13on totiž všelíké vojsko izraelské rozděleno na čtvero ležení (táborů) oneb no
čtvero hlavnich pluků. : kterých jedenkoždý tři pokolení do sebe mel. Každý pluk měl korouhev.
každé pokolení opůt menší vojenský znak.
9) Podle toho byl první tábor k východní straně stánku : nloul tšhor Jůdův. kterýžto zůležel
ze tří pokolení: Jůdn. Issnchar v pravo & anulon v levo od Jůdy. Kdy! se hnulí : místa
táhl nnpřed. Chtí míti. že na korouhví své měl a. znamení lva. (! Heil. 49. €).)
14) t. které! se na. levo od Růbens položí.
16) Druhé ležení k polední straně aloulo ležení Růbenovo . sestávalo : pokolení Růben. Simeon
nn pravé a. Gúd na levé straně jeho. Toto táhlo za ležením Jůdovým. : mělo na znamení
člověčí bitvu. pro vyznam. že Ruben jakožto prvorozený měl bytí hlavou bratří svých. (va
1 Mqiž. 49. a.)

ťI-l

Čtvrtů knih'n. Mojžíšova.

'ktemk zdvižen bude. tak i bude složen.
Jedenkaždý na místě a. v řadě svém
půjde.“
18. K západní straně budou stanové
synů Efraímovy'eh. jejichžto kníže jest
Llisamn.. syn Ammiudův.
19. Všecko vojsko bojovníkůjeho, kte
řížsečtěníjsou, čtyřiceti tisíců, apět set.
20. A podlé nich pokolení synů Ma
nassesových, jejichžto kníže jest Gama—
líel, syn Fadassurův. '
21. A všecko vojsko bojovníků jeho.
kteříž sečtěni jsou. třiceti dva tisíce. a
dvě stě.
22. V pokolení synů Benjaminových
kníže jest Abidan. syn Gedeonův.
23. A všecko vojsko bojovníků jeho.

kteříž sečtěni jsou. třiceti pět tisíců. a
čtyři sta..

,

24. Summa všech sečtčných v ležení
Efraimovu sto osm tisíců a sto po hou

Numeri.

2. 18.—3. 4.

29. Z pokolení synů Neí'íalímovýeh
kníže jest Ahira.. syn Enanův.
30. Všecko vojsko bojovníků jeho pa—
desáte tři tisíce, “čt

sta..

31. Summa všech.;lkteříž sečtení jsou
v ležení Dnu. sto padesáte sedm tisíců.

a,šest set: a ti nejposléz potáhnou.'
32. Tent jest počet synů israelských
po domích rodů jejich, &po houl'ích roz
děleného vojska. šestkrát sto tisíců. tři
tisíce, čt set. a. padesáte.
33. evítové pak nejsou počítáni mezi
3 'ny israelské: nebo tak byl přikázal
ospodin Mojžíšovi.
34. [ učinili synové israelští všecko.

jakž
Hospodin.
stany byl
po přikázal
oul'lch svých,
&táhli Rozbíjeli
po čele—
dech &domích otců svých. "

Kapitola 8.
Sečtůni levítů . rozdeleni jim povinností jejích.
\'yplnceni prvorolených ísrnelakych.

40.

fích svých: ti třetí půjdow'
25. K půlnoční straně stany rozbíjí
]. Tito jsou rodové Áronovi. &Mo'
synové Dan :jejichžto kníže jest Ahiezer, žíšovif v den. v kterýž mluvil Hospodin
syn Ammisaddajův.
k Mojžíšovi na. hoře Sinaj. ,
2. A tato jmena synů Aronových:
26. Všecko vojsko bojovníků jeho,
kteříž sečtení jsou. šedesůte dva. tisíce,

a sedm set.
27. Podlé něho položí se pokolení
Aser: jejichžto kníže jest Fegiel. syn
Ochranův.
28. Všecko vojsko bojovníků jeho.
kteříž sečtělii jsou, čtyřiceti jeden tisíc.
a. pět set.

prvorozený jeho Nůdab, potom Abiu, &
Eleazar, a lthamar.
3. Ta jsou jmena synů Áronovýeh,
kněží. kteříž pomazání jsou. a. jejichžto
ruce naplněny a. posvěceny jsou. aby
ouřad kněžský konali.
4. Zemřeli pak Naídab & Abiu. když
obětovali ohen cizí před obličejem llo—

17) hebr.: Potom půjde stánek omluvy s vojskem Levítův u prostřed všeho vojska. Jakým po—
řidkem klásti se budou, takovým i potůhnou. každý v svém šiku pod korouhví svou.
24) Třetí ležení. Efraimovo řečená. nhrnovnlo pokolení lití-aim. Manana. nBenjnmin. Za znamení
mělo prý volskou hlavu. (5 Moji. 33. n.)
31) Čtvrté ležení, zvané Dnn. zdržovalo pokolení Dan. Aser . Naftali. Zn mmm-ní mělo orla.

(| Moji. 49. 17.)
34) Takto osle' vojsko israelské. jeho spořádání a rozdělení vymnmenňvš s předobruuje církev
Kristovu. kterouž sv. Pavel nazývá tělem po kloubích & zvucích společným posluhovůním
zprnveným a vzdělaným. (Kol. 2. l9.) Vojsko is:-selské bylo na čtyry tábory rozdělené ke
čtyrem uhlům světa., čímž vyznunenáno jest. že evangelium Kristovo do všech konán svět-n
rozhlnšovúno bude. Tvořilo pak celé ležení podobu kříže. na znamení. že toliko křížem Kri
stovým církev stojí a pod tímto mnmenírn nad vielikýmí nepřítely zvítězí.
]) Rod Áronův jmenqjo se spolu rod Mojžíšův. pokud synové Áronovi byli posloupní v ouhdu
kněžském. jen! od Boha iluze Mojžíš. zl'íun byl.

3. 5—32.
Av

Čtvrté. knihe. Mojžíšova.. Numeri.

spodinovy'm na poušti Sinaj..bez dětí:
tedy konali ouřad kněžský Eleazar &
Ithamar před Amnem otcem svý-mf
5. lmluvil Hospodin k Mojžíšovi. řka:
6. Přived' pokolení Lévi. a postav je
před
nem knězem, aby mu přisluho
valí. &stráž drželi.
7. aostříhali. cožkoli přísluší kslužbč
množství před stánkem svědectví.
8. též aby ostříhali nádobí stánku.
přisluhujíco jemu.
9. l dáš za. dar levíty
_

10. ronovi isyuum jeho. jimžto dimi
jsou
synůustanovíš
israelskýcnad. službou
Árona pak
1
syny zjeho
něž—
ství. Cizí kdoby k přisluhovaní přistou
pil. umře.
11. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
řka:
12. Jait jsem vzal levíty zsyuů israel
ských na místo všelikého prvorozeného.
kterýž otvírá život mezi syny israelský
mi, protož moji budou lovítovó.

Sib

19. Synové Kant: Amram. &Jesaar.
Hebron. &.Oziel.

20. Synové Merari: Moholi, a.Musi.
21. Od Gersona byly čeledi dvě. Le
bnitská. &Semejská.
22. : nichžto načteno jest lidu pohla—
ví mužského. od jednoho měsíce avýše,
sedm tisíců. &pět set.
23. Ti za stánkem klásti se budou na.
západ slum-ef
24. pod knížetem Eliasafem synem
Laelovym.
25. A budou míti stráž při stánku
umluvy.
26. (opatrujíce) týž stánek. ipřikrytí
jeho. zastření. kteréž se roztahuje přede
dveřmi stánku umluvy, a koltry síně:
zastření také. kteréž se zavěšuje u dveří
síně stánkové. &cožkoli k službě olti'lře

náleží, provazystánku i všecky nádoby
jeho.
27. Rodina Kant bude míti lidi Am

ramitské. a Jesaaritské, a llebronitské.

13. Nebo mně přináleží všecko prvo— a()zíelítské. Tyto jsou čeledi Kaatsky'ch

seč-těnépo 'menách svých:
28. všec pohlaví mužského od jo
jsem sobě. cožkolí nejprv se rodí v Ism— dnoho měsíce a. výše, osm tisíců. šest
eli. od člověka až do hovada, mojit jsou: set. budou míti stráž při Svatyni,
29. &stany roz-bíjeti budou k polední
já llos »odin.'
,
14. mluvil Hospodin kMojžišovi na straně.
30. A kníže jejich bude Elisal'an syn
poušti Sinaj, i'ka:
Uzielův:
15. Sečti syny Lévi. po domích otců
31. a k opatrování míti budou archu.
jejich, a po čeledech. každého pohlaví
&stůl. &svícen. oltáře. i nádoby Svaty
mužského od jednoho měsíce a výše.
16. Sei-etl je Mojžíš, jakož byl rozká— ně, 'imiž se sluhu'e, i o nu,' i vše
liké Jtakovénfdobíf'l
po
zal Hospodin,
32. Kníže pak nad knížaty levitskými
17. a nalezení jsou synové Lévi ze
jmena (tito): Gerson. a Kaat. a Merari. Eleazar, syn rona kněze. bude nad
strážnými při Svatyni.'
18. Synové Gerson: Lebni &Semej.

rozené: od toho času. když jsem pobil
prvorozené v zemi egyptské: posvětil

4) t. za života Áron: otce svého.
13) Poněvadž Hospodin prvorozené Egyptských pohubíl. bruselských ale tachoval, tedy přináleií
mu všecko prvorozené: tak že prvorozenl pacholíci mčli při stánku jemu přisluhovoti & prvo—
rozené : hovnd melojemu občtovůno býti. Na místo prvorozených pacholst nastoupili Levítově.
tudíž bylo onen: ze služby této se vykupovsti. Vit níže l8. 16.
23) Levítovo' kolem stánku po čtyrech stranách jeho klínu se měli. a sice & večerní straně Gor
sonité. k polední Kontité. & půlnoční blenrítá . & východní Mojžíš. Áron a synové jeho.
Vzdáli od nich nnlezslo se čtvero ležení bojovného lidu.
31) t. před Smtyní svatých. — ") t.. co! přinéleií & Sntyni.
32) t.. nad veškerými Levíty bude ustanoven Elena:. jako: Áron node všemi kněžími.

M6

čtu-za kniha Mojžíšova. Numeri.

3, 33. — 4, 7.

33. Od Merari pak jsou Moholitští, a vada 'ejich & hudout moji levítové: já.
Musitští, sečtěni po jmenách svých:
jsem loSpodin.
' '
34. všech pohlaví mužského, od jedno
46. Za. výplatu pak těch dvou set
ho měsíce a výše, šest tisíců. &dvě stě.
sedmdesáti
tří, kteřížsynů
převyšujíFOČCtle
35. Kníže jejich Suriel, syn Abihaje vítů
z prvorozených
israe ských,
lův: ti k straně půlnoční stany rozbíjeti
47. vezmeš pět lotů z každé hlavy,
budou.
vedlé váhy Svatyně. Lot má dvaceti ha
36. Pod stráží jejich budou desky léřuf
48. I dáš ty peníze Áronovi. a. synům
stánku, & svlakové, & sloupové, i pod—
stavkové je'ich, i všecko, což k službě jeho, výplatu těch, kteříž zbývají.'
takové přísluší:
49. Vzal ted Mojžíš peníze za ty, kte
37 . tolikéž sloupové síně vůkol 5pod říž zbývali, & teréž byli vykoupili od
levítů
stavky svými, &kolíkové s provazy.
38. Před stánkem umluvy, to jest, k
50. za prvorozené synů israelskych,
východní straně, položí se Mojžíš aÁron tisíc. tři sta, šedesáte pět lotů vedlé vahy
5 syny a 'mi, majíce stráž při Svatyni Svatyně,
u rostř synů israclskýeh; přistoupí-li
51. a dní je Áronovi i synům jeho,
vedlé slova, kteréž byl přikázaljemu ílo
k o jiný, umře.
39. Všech levítů, kteréž sečetl Mojžíš spodin.
aÁron, podlé řikůzaníHospodinova po
Kapitola 4.
čeledech jejich pohlaví mužského, od
jednoho měsíce a výše, bylo dvamecítms Povinností lcvitů, když mělo túhnouti vojsko, ijíndy.
46. Počet jich.
tisíců.
40. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Se—
]. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi, ::
čti všecky prvorozené pohlaví mužského k Aronovi, řka:
z synů israelsky'ch od jednoho měsíce a
2. Sečti summu synů Kant, zprostřed
levítů,
domích &ěeledech jejich,
výše,
&seěti
summu
jejích.
41. A vezmeš mi evíty místo všech
3. o ti-icítiletych & výše, až do pa—
rvorozených synů israelských: já jsem desůtiletých, všech, kteříž vcházejí, aby
lospodin: i hovada jejich místo všeho stáli. &posluhovali v stánku umluvy.'
4. Tato k jest služba synů Kant?
prvorozeného mezi hovady synů israel—
ských.
5. Do suinka úmluvy & Svatyně sva
42. Sčetl Mojžíš, 'akož byl přikázal tých vejdou Aron i synové jeho. kdyžhy
Hospodin, rvorozemí synů israelských. se měla vojska 5 místa hnouti, &sejmou
43. A by o 'ich pohlaví mužského po oponu, kteráž visí přede dveřmi, a obvi
jmenách jejich, od měsíce jednoho a, nou v ni archu svědectví,
výše, dvamecítma tisíců, dvě stě, sedm
6. a na. to dají přikrytí z modrých
desůte &tři.

koží, &svrchu roztáhnou koberec z po—

44. Imluvil Hospodin k Mojžíšovi, stavee modrého &provlekou sochory.
řka:
7. Stůl také předložení obvinou v rou
45. Vezmi levíty místo rvorozených cho z posmvcc modrého, &položí naň ka—
synů israelských, a hovada evitů, za ho didlnicc, &moždíř—ky,koílíky &číše k pc
47) Prvorozených lsmlských

bylo více nežli levítů o dvě stě sedmdesát u. tři osoby. Aby tedy
-i oni byli vyplacení, rozkázal Bůh : každého z nich dáti pet lotůr.
rozuměj: Illd počet levítů.
3) t. : levitů, kteříž dle předešlého aečtění místo prvorozených zaujali, mel-Mojžíš sečísti t_v.kdež
k službe při stánku způsohni byli.
_ 4) hehr. text: Tato jest služba synů Kant při stánku umluvy, Svatyně svatých.

4. 8—32.

Čtv-rtů kniha. Mojžíšova.. Numeri.

lívání mo 'ch obětí: chlebové vždycky
na něm bu on.
8. A na to prosti-ou svrchu roucho z
červce. kterýž opět přikryjí řistřením z
modrých
kožítaké
a prostrčí
ory. mo
9. ezmou
roucho soc
z postavce
drého. jímžto přikryjí svícen s lampami.
a. utčradly jeho, a -s nádobami k ohar—
kum. i se všemi nádobami k oleji. jichžto
k připravení lamp potřebí jest:
10. a, na. všecko to položí přikrytí :
modrých koží. a protáhnou sochory.
11. Též i oltář zlatý obvinou rouchem
z postavte modrého. & svrchu rozcstrou
(naň) přikrytí z modrých koží. a provle—
kou sochory.
12. Všecky nádoby, jimiž se poslu
huje vSvatyni. zavinou vplášt z postavce
modrého. :: rozestrou svrchu přikrytí z
modrých koží. a. provlckou sochory.
13. Ale i oltář-' vyčistí od popela. :;
obvinou jej šzulatovým rouchem,
14. a položí k němu všecky nádoby.
jimiž přisluhují na něm. to jest. nádoby
k uhlí, vidličky. &trórohé vidly, háky a.
lopaty. Všechy tyto nádoby oltáře spolu

18. Nevyhlnzujte lidu Kant z prostřed
levítů:
19. ale toto učiňte jim. aby živi byli,
&nezemřeli, kdyžby se dotkli věcí sva
tosvatýcln' Aron &synové jeho vejdou,
&samí zřídí dila jednohokaždého, &roz
dělí. kdo co má. nésti.
20. Jiní : všetečnosti at nehledí na
věci, kteréž jsou v Svatyni. prvé než bu
dou zavinuty. sic 'inak zemrou.
21. I mluvil l ospodin k Mojžíšovi.
řka:
22. Sečti také summu synů Gerson.
po domích. a. čcledech, & rodech jejích.
23. od ti'icíti let a výše. až do let po
desáti. Sečti všecky. kteříž vcházejí. a
posluhují při stánku omluvy.
24. Tento jest oui-ad čeledi Gersonit

ské:

25. Nositi budou koltry stánku. a,stře
chu umluvy. přikrytí druhé. a.svrchu na
něm přikrytí : modrých koží. i zastření,
kteréž visí ve dveřích stánku omluvy.
26. koltry síně. i oponu při vcházení.
ješto jest před stánkem. Všecko. což pří
sluší k oltáři: provázky, i nádoby k slu—
žebnosti,
přístrou
27. k rozkazu Árona. & synů jeho,
provlekoupřikrytím
soc ory. z modrých
,
. koží . a.
15. A když obvinou Aron & synové ponesou synové Gerson: a věděti má je
jeho Svatyni. se všemi nádobami jejími, denknždý. kterému břemeno má se pod
&jižby se měla.hýbati vojska. tehdy vy robiti.
jdou synové Kant. aby nesli věci ty za
28. Tat jest služebnost čeledi Gerso—
vinuté : ale nedotknout se nádob Svat ě, nitských vstánku umluvy. &budou pod
aby nezemřeli.Tat jest práce synů
t mocí lthamnm, syna rona kněze.
při stánku úmluvy.
29. Syny také Merari po čeledech o
, 16. nad kterýmiž bude Eleazar. syn domích otců jejich sečteš,
30. od třicítí let a výše. až do let pa
Arona. kněze. k jehož péči náleží olej k
připravování lamp. &složení k kadidlo. desáti. všecky. kteříž vcházejí k oui-adu
a obět. kteráž vždycky obětuje se. a.olej služebnosti své, a k službě omluvy svě
pomazání. a.cožkoli k službě stánku pří dectví.
31. Toto jsou břemena jejich: Pone
sluší. i všeliké nádoby, kteréž v Svatyni
jsou.
sou desky stánku. &svlaky jeho. sloupy
17. [ mluvil lIOSpodin k Mojžíšovi. & &podstavky jejích,
k ronovi. řka:
32. sloupy také síně vůkol s podstav
l3) t. zápalných obětí.
19) t. tak to opatnúte. aby skrze vaší nedbanlivost nmhynuli. Nebo kdybyste vy jim violu:
jak! sluší nezpmvili, muselíby oni sami sobě to zpmvovut-i. . těch věci se dotýkati. . tudíž
zemříti.

III.-líGuli.
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ky. & kolíky. : provazy jejich. Všech '
nádoby. a nářadí v počtu vezmou. &ta
je ponesOu.

33. 'l'ent jest ouřad čeledi Memit
ských. a služebnost při stánku umluvy:
&budou pod mocí Ithamsrn, syna :
čze.

na

34. Sečtli tedy Mojžíš &Áron s kní
žaty lidu syny Kant, po rodech &.domích
otců jejích.
35. od třícíti let a výše. až do léta pa
desátóho, všecky. kteříž vcházejí k slu
žebnosti stánku umluvy:
36. & nalezeno jich dva tisíce. sedm

4. 33.-—5. ll.

desátého. vcházejícichk služebnosti stím
ku, &k nošení břemen.

48. spolu bylo osm tisíců. pět set. a
osmdesáte.
49. Vcdlé slova Hospodinova sčctl je
Mojžíš. jednohokaždého vedlé oui-adu &

břemenjeho, jakož byl přikázaljemu ílo
spodinu.

Kapitola 5.
Způsob při 'yoheoníní nei-inych : stanů.

0. Při nn

pmtováuí vin. 12. tui-ipři ieuú v cizoložstrn podezřelé.

1. l mluvil lloslmdin k Mojžíšovi,_
řka.:
set. padesáte.
2.
synůrn israelským. at vyže—
37. Ten jest počet lidu Kant. kteříž nou z Příkaž
stanů každého malomocného. i to
vcházejí dp stánku umluvy: tyt sčctl
ho. který tok semene trpí. a kdož po
Mojžíš a Aron vedlé řeči Hospodinovy
škvrni—njest nad mrtvým:
skrze Mojžíše.
3. bud' to muž neb žena. vyžente je 7.
38. Scčtčni jsou ísynové Gersonovi
stanů. aby ne >oškvruili jich. ješto pře
po rodech, &domích otců jejích.
39. od třicíti let a výše. až do pade—

sátého léta. ršickni. kteříž vcházejí. aby
posluhovali v stánku umluvy.
40. A nalezeno jich dva tisíce. šest set,
třiceti.
41. Tent jest líd_Gersonitskj'-eh.kte
réž sečtli Mojžíš a Aron vedlé slova Ho
spodinova.
42. Sečtčni jsou i synové Mcrari po
rodech a domích otců jejích.
43. od třicíti let a. výše, až do léta pa—

desátého, všiekni, kteříž vcházejí k vy
konávání řádů při stánku \unluvy:
44. a nalezeno jich tři tisíce. dvě stě.

45. Tent jest počet synu Merari, kte
réž sečtli Mojžíš a
n. vedlé rozkázaní
Hospodinova skrze Mojžíše.
46. Všech. kteříž sečtčni jsou z lcví—
tů. a které sčísti dal zejmena Mojžíš a
Aron. a. knížata israelská. po rodech a
domíeh otců jejích.
47. od ti'ícíti let a výše. až do léta pa

bývám mezi vami.
4. [ učinili tak synové israelští. a vy
hnali je ven za. stany. jakož byl mluvil
Hospodin k Mojžíšovi.
5. | mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
6. Mluv k synům ísraelskj'm: Muž,
nebo žena. kdyžhy se dopustili nějakého
hříchu . kteříž se přiházívají lidem. a
skrze nedbanlivost přestoupiliby přiká
zaní Hospodinovo, a. provinilíby.
7. tedy vyznají hřích svuj, a navrátí
summu hlavní. anad to pátý díl (přidají
a dají) tomu. proti komuž zavinili.
8. Pakliby nebyl, kdoby to měl vzíti'.
dají to Hospodinu, a bude knězovo. mimo
skOpce. kterýž obětován bývá.za očištění.
aby byla líhezná oběť.
9. Všechy také prvotiny. kteréž obč
tují synové israelští. knězi náležejí:
10. a cožkoli v Svatyni se obětuje od
jednohokaždého. adá se knězi do rukou,
jeho bude.“
11. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řkn:

8) t. kdyiby již umřel ton. homui něco nato bylo. & nepozůstavílby dědice. jemužby to. škoda
mohla nulu-alena býti. co! jen : cizincem státi se mohlo.

t. mimo zíihoníté citatky mohou občtqjíci i dobrovolné dary : částek obětných. kterézby jim
připadly. knězi zůstavíti.

. lm
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12. Mluv k synům israelskym, a rei Dejž tebe Hospodin v zlořečeuí. &v prí
jim: Muž. jehožby žena pobloudila. a klad \šech vlidu svém: učiň. aby shuilo
manžela potupíc,
stehno' tvé. a aby imdmulo a rozpuklo
13. spalab ' s jiným mužem. a manžel se limo tvé.
22.. Vejdiž voda tato zlořečená do ži
toho nemohl y dOpadnouti. ale tajné by
bylo cizoložství. a svědky nemohloby vota tvého. aby se nadmulo břicho aste—
dovedena býti. proto že nebyla postiže— hno tvé shnilo. I odpoví žena: Amen.
na v cizoložství:
14. jestližeby sc duch muže toho ve
likou horlivostí pohnul proti ženě své,“

kteráž aneb lmškvrněna jest. aneb v
křivé podezření upadla,
15. přivede ji k knězi. a bude oběto
vati obět za ni. desátý díl měřiee mouky
jet-nó.: nenaleje na ni oleje. aniž dá na
ni kadidla: nebo oběť veliké horlivosti
jest. &občt vyhledávající cizoložstvo.'
16. Bude tedy ji kněz obětovali a. po—

staví ji před llospodinem:
17. a nabere vody svaté-' do nadoby

amen.
23. [ napíše kněz zlořečení ta na list
ku, asmyje je vodou pi-ehořkou. na kte—
roužto zloi'cčení shrnul,
24. a dít jí (té ženě) pití. A když ji
VTP'va

25. vezme kněz 7.ruky jeji obět ve
liké horlivosti. a pozdvihne ji před llo
spodiuem. & vloží ji na oltař: však ale
tak, aby prvé
26. vzal hrst oběti z toho, což se obě—

tuje. a zapálil na oltáři: a tak“ dal ženě
píti vodu přehořkou.
27. Kteréžto když se napije. jestliže
poškvrněna jest. a pohrdši mužem viuna

hlinenó, &maličko prsti z podlahy suin
ku vsype do m.
18. A když státi bude'zena před obli jest cizoložstvím. vejde v ní voda. zloře—
čejem Hospodinovym. odkryje hlaxujejí čení. aodme se břicho. &vyhnije stehno
její: i bude žena ta v zlořečení.ana pří
&da ji do rukou oběť rozpomenutí.a
oběť \elikó horlivosti: sam pak držeti klad všemu lidu.'
bude vodu přebořkouf na kteroužto zlo
28. Pakli není poškvměna.. bude beze
řečenství s kletbou shrnul.
škody. a roditi bude děti.
19. [ zaklínati bude ji. a dí: Jestliže
29. Tent jest zákon veliké horlivosti.
neobcoval muž cizí s tebou. a jestliže Jestližeby se uchýlila'zena od muže své
nejsi poškvrněna. opustivši manželské ho, &byla-liby oškvrnčna,
30. a manžel dilchem velike, horlivosti
lože nic tobě neuškodí voda tato pře
hořká, na kterouž jsem zlořečeníshrnul. vzbuzenjsa přivedlby ji před obličej Ilo
20. Pakli jsi se uchýlilaod muže své spodinův, &učinilby jí kněz vedlé všech
ho. &poškvmčnajsi a leželajsi s jiným věcí. kteréž tuto psány jsou:
mužem:
31. manžel bude bez viny, ona pak
21. totot zlořečení na. tebe přijde: ponese nepravost svou.“
14) t. žeby velikou lehl-zvoní mznícen ji měl v podezření. že se mu zpronevěřil;
15) v hebr. : oběť suchá paním-ui. uvozující v pamět nepmvost neb nevinnost.

17) t. & posratnému užívání oddělené. které! v umyvadle měli. — ") posvůtmi voda tato . prst
z posvátného místa mělo ji naplniti bání Boží a & upřímuému vyznání pravdy přimčti.
is) t. která! přinese : sebou hořkou.. kdy! na ženu vinnou uvede to zlořečenství. o nem.! níže.
21) hebr. : lůno tve'.
26) bobr. : pak.
27) %.nn výstrahu dořešení. ktenížby potom na jiné divine bylo. aby se'jim také jako té
ženě stnlo.
31) t. utrpí pokutu za nepmvoot svou.

Čtvrtá. kniha Mojžíšova. Numeri.

Kapitola 6.
Zitou Nmů.

22. Způsob,jimž luh lidu poinbniní
div-L

l. lmluvil Hospodin li Mojžíšovi,řka:
2. Mluv k synům ist-selským: a rci
jim: Muž. nebo žena. kdyžbý učinili
slib.' aby se posvětili, a.chtěliby se od
dati Hospodinu:
3. od vína. i od všelikého nápoje opoj
ného zdržít se. Octa vinného. a,z jaké—
hokoli jiného nápoje.. acožkoli z hroznů
se vytlačuje. píti nebudou. Hroznů čer—
stvých, ani suchých nebudou jísti
4, po všecky dny. v nichž ze slibu
Hospodinu posvěcení jsou: cožkoli z vi
nice pochází. od hroznu sušeného až do
zrna. nebudou jisti.
5. Po všeckcn čas oddělení jeho břit
va nevejde na. hlavu jeho.' dokavadž by
se nevyplnili dnové, v nichž se oddělil
Hospodinu. Svatý bude . a.nechá růsti
vlasů hlavy své. Soudc. 13. 5.

6. Po všecken čas posvěcení svého

nevejde k mrtvému..

7. nýbrž ani nad mrtvým tělem otce
neb matky. aneb bratra.. neb sestry se
nepoškvrní. nebo posvěcení Boha jeho
jestit na hlavějeho.“
8. Po všecky dny oddělení svého svatý
bude Hes dinu.'
_
9. Jesthžeby pak někdo vmíhle umřel

6. l—l 8.

10. V osmý pak den obětovati bude
dvě hrdličky. aneb dvě holoubatek. knězi
u dveří umluvy svědectví.
11. 1 bude obětovati kněz jedno za
hřích. & druhé v obět zá alnou. a. mo—

dliti se bude za.něho. nebo zhřešil nad
mrtvým: i posvčtí hlavy jeho v ten den:
12. a světí Hes odinu dní oddělení
jeho,' 0 čtu'e beránka ročního za hřích:
však tak,
y prvnější dnové řišli v
zmaření," poněvadžpoškvrnčnojest po
svěcení jeho.
13. Tentot jest zákon posvěcení. Když
se vyplní dnové. kteréž byl z slibu ulo
žil. přivede ho (kněz) ke dveřím stánku
ll

.

14. a obětovati bude obět jeho Ho
spodinu, beránka. ročního bez poškvrny
v obět zá nou. a. ovcí roční bez po
škvrny za "ch. i skopce bez poškvrny.
v občt pokojnou,
15. akoš chlebů řcsných.skropených
olejem, a. koláče ez kvasu pomazané
olejem, i oběti mokré přijednomkaždém :
lL6.kteréžto věci obětovati bude kněz
řed Hospodinem, a učiní (obět) zuhí'ích.
! obět zápalnou.
17. Skopcc pak občtovati bude v obět
pokojnou Hospodinu, obětuje spolu koš
chlebů přesných, tolikéž mokré oběti.
kteréž z obyče'e ma'í býti.
18. Tehdy oliolí .Lazareus přede dveř

řed ním._poškvrnít se hlava posvěcení mi stánku umluvy kštice posvěcení své
jeho: kterouž oholí ihned v týž den oči ho: a (kněz) vezma vlasy jeho, vloží je
šťování svého. a. opět v sedmý.
na oheň. kterýž jest pod obětí pokojnou.'
2) t. Naznreů. Nuir neb Nmreun tolika jest. co oddělený. zdrželivý; slib Nmreů učiniti.jest.
3)
4)
5)
6)
7)

Bohu se & službě zvlžštním mimo jiné způsobem oddati. . od níže psaných věcí se zdržovati.
hl.-br.: opojnaío.
bobr.: od zrnka n.! do šupiny. t. j. naprosto nic.
t. neoutříbů vluů svých . neoholí se.
t. aby se nepoškvrnil.
t. mqie jako veliký kněz.. celý Bohu oddin . do vůle jeho odevzdňnjsa. nad vialíliý zármutek

ponneien býti.
8) Podle toho měl Nazirejúý se zdi-levná od všelikých opojných nápojů. jakožto podnětu včeli—
kýcb tělesných žádostí; měl nechuti růsti vlasů svých na význam vzrůstu v dobrém. pak
neměl ničím! aniz pohřbem nejbližších příbuzných poškvrniti se. na znamení, jak velice hříchu.

jeho! pokuta jest smrt. nenáviděti . toliko Bohu živ býti má.
12) t. od toho dne znovu počítati bude čas posvěcení jeho. -— ") t. neplatili, nebyli počítání.

lB) t. na zmeni,

že Bohu veškeré své dobré myšlenky |. skutky obětuje.

am.—7.11.

Čtvrté. kniha Mojžíšova Numeri.
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3. dary před llospodinem. šest vozů
přikrytých s dvanácti vol '. Jeden vůz
občtovalo dvě knížat a
'dé o jed
nom vplu. a obětovali je před stankem.
4. Rekl pak Hospodin k Mojžíšovi:
pozdvihne (jich) před obličejem Hospo—
5. Přijmi (ty věcí od nich). at slouží
dinovým: a jsouce posvěceny dostanou ku potřebám stánkovým. a dejje levítům.
se knězi, jako lirudičko, kteréž odděliti vedlé pořádku služebnosti jejich.
přikázánojest, a stehno. Potom N 
6. Přijav tedy Mojžíš ty vozy &voly.
reus již bude moci víno píti.
dal je levítům.
' 21. Tent jest zákon Nazarea. kdyžby
slíbil obět svou Hospodinu, za času po—
7. Dva vozy a čtyry voly dal synům“
svěcení svého, kromě těch věcí, kteréž Gersonovym. vedlé to o což potřebovali.
8. (Štyry jiné vozy a osm volů dal sy
nalezne ruka jeho :“ podlé toho, což byl
v mysli slíbil. tak učiní k dokom'mí po nnm Memi-i. vedlé oui-adua služby jejich.
svěcení svého.
pod zprávou lthamam. syna ona kněze.
9. b'ynům pak Kaat nedal vozů a vo
22. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
rka.:
lů: nebo v Svatyni přisluhují, a nosejí
břemena na vlastních ramenou.
23. Mluv Áronovi. i sym'unjeho: Tak
to budete požehnání davati synům isra
10. Tedy obětovali vývodové ku po—
elskym, a díte jim:
svěcení oltáře. v ten den. když pomazán
24. Požehnejž tobě llospodiu.aostři— byl. obět svou před oltářem.
llejž tebe.
] l. [ řekl Hospodin k Mojžíšovi:Každy
25. Ukažižllospodiu tvář svou tobě.'
' oda at obětuje dary ku posvěcení ol—
a smiluj se nad tebou.
tařc, zvlášt každý v svůj den.“
26. Obratiž Hospodin tvář svou k to—
12. Prvního/dne obětoval oběť svou
bě. a dej tobě pokoj.'
Nahasson. syn Aminadabův z pokolení
27. [ budou vzývati jmeno mé nad Jůdova:
syny israelsky'mi.ajá jim žehnati budu.
13. a byl dar jeho mísa stříbrná sto
třiceti lotů ztíží, šál stříbrn '. kterýž vá
Kapli ola ?.
žil sedmdesáte lotů vedlé v hy Svatyně.
Darová dvanácti knížat inn-selskýchpři posvěceni oltáře.
obé plné bělné mouky pokropené olejem
]. Stalo se pak v ten den, kteréhož k oběti:
14. moždířek z desíti lotů zlata, plný
dokonal Mojžíš
stánek.
vyzdvihl(je'
pomazal
iposvětil
ho sea všemi
mí obaa zápalu:
15. jeden vůl z skotu, a skopec. a be—
mi jeho. aoltůře též i všech nádob jeho.
2. že knížata israelskít. a hlavy čeledi. ránek roční k oběti zápalné:
16. a kozel za hřích:
kteříž byli nad každým pokolenim. a
17. a k oběti pokojně voli dva, skopců'
představení nad sečtěnými obětovali
19. A pleoe skopové vařené, a jeden
koláč bez kvasu zkoše. alíhanec přesný
jeden. a dá v ruce Nazarea.' když bude
oholena hlava jeho.
20. A opět vezma ty věcí od něho,

.

19) na význam. že oběť tato jest dar jeho.
21) t. kromě toho. což nikon od Nazarejských vyhledává. mohl-liby seč vice býti. . slíbil-liby. také
to má vyplniti. — Svatí otcové spatřují v Nazarejských obraz řeholního života. kdezto člověk.
výhost dav světu, modlitbou a kqjicností. jako! i plněním evangelických rad. zvláště Bohu so
oddává. : jemu zalíbiti se snaží.

25) !. mais

bebe.

26) V hebrejském jazyku slovo [los—podiupři polehnůní tomto ' každém verši jinak se nazvukovalo:
čímž dle domnční sv. otců nejsvětější Trojice Boží se naznačovalo.

ll) t.jednoknítevjedeo demdruhékníievdruhýdmaukpolůdnechtobemjí.

sss
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pět, kozlů pět. beránků ročních pět. Tat
jest oběťNahassona. s na.Aminadabova.
18. Druhého dne 0 ětoval Nathanael,
syn Suarův. vojvoda z pokolení lssachsr.
19. mísu stříbrnou. vážící sto třiceti
lotů, šál stříbrný. mající sedmdesátc lotů
dle' váhy Svatyně . obé plné mouky
liglné skropené olejem k oběti:
20. moždířek zlatý. mající deset lotů,

plný zápalu:
21. vola : skotu. a skopcc. & beránka
ročního k oběti zápalné:
22. a kozla za hřích:
23. a,k oběti

kojné voly dva. skopců

7. is--„%s.

třiceti lotů. šál stříbrný. mající sedmde
sáte lotů vedlé váhy Svatyně. obé plné
mouky bělné. skropené olejem k oběti:
38. moždířek zlatý vážící deset lotů.
plný zápalu:
39. vola z skotu. &skopcc, n beránka
ročního k zápalné oběti:

40. & kozla za hřích:
41. s k oběti pokojné voly (lva,skopcn
pět. kozlu pět. bcnínků ročních vět. Tait

byla oběťSalamicle, syna Surisa dajova.
42. Dne šestého kníže synů (híd, lili
asaf. syn Duelúv.
43. obětoval mísu stříbrnou, vážící sto
třiceti-lotů: šál stříbrný. mající sedmile—
'sáte lotů vedlé váhy Svatyně. obé plné
bělné mouky skropcné olejem k obi-ti:
44. moždíi'ek zlatý, vážící deset lom,
plný zápalu:


pět.
pět, ránkůsyna.
ročních
pět. 'l'ut
yla kozlů
obě-t Nathanaela.
Suarovn.
24. Třetího dne kníže synů Zabnlono
vých. Eliab. syn Helonnv.
25. obětoval mísu stříbrnou, kteráž
vážila sto třiceti lotů. šál stříbrný, mající
45. vola 7.skotu. & skopce. & beránka.
sedmdesáte lotů podlé váhy Svatyně. ročního k zápalné oběti:
4G. & kozla m hřích:
obé plné mouky bčlné skropené olejem
k oběti:

47. a k oběti pokojné voly dva. skop
26. moždii'ck zlatý, vážící deset lotů,
ců pět.
beránků
pět.
Tat
bylakozlá
občt Ěli.:
' " safe.,
syna ročních
Dnelova.
plný zápalu:
48. Dne sedmého kníže synů Efrai
27. vola. z skotu. & skopce, &beránka
movýcll. Elismnn, syn Ammiudův.
ročního k oběti zápalné:
28. & kozla za hřích:
49. obětoval mísu stříbrnou.jcjížto vá—
29. a k oběti kojné voly dva. skopců ha byla sto třiceti lotů. šál stříbrný, ma
pět. kozlů ět. Ěránků ročních pět. Ta. jící scdmdcsáte lotů vedlé váhy Svatyně,
obé plné bčlné mouky skropené olejem
jest obět ' ba..syna llelonova.
30. Dne čtvrtého kníže synů Rúbeno— k oběti:
50. moždířek zlatý . vážící deset lotů,
vých, Elisur. syn Sedenrův.
31. obětoval mísu stříbrnou . ježto vá plný zápalu:
51. vola z skotu. &skopcc. a beránka
žila sto třiceti lotů. šál stříbrný. mající
sedmdesáte lotů podlé váhy Svatyně. ročního k n'ipalné oběti:
52. & korlu. za hřích:
obé plné mouky bělné skropené olejem
k oběti.
53. a k oběti pokojné voly dva,. skop- —
32. moždíř-ckzlatý. vážící deset lotů, ců pět. kozlů ět, beránků ročních pět.
Tat byla. oběť ' lisuna., syna Ammindova.
plný zápalu:
54. Dne osmého kníže synu Manasse
33. vola z skotu &.skopce. &.beránka
sových Gamaliel. syn Fadassurův.
ročního k oběti zápalné:
34. &kozla za hřích:
55. obětoval mísu stříbmou.jejížto vá
35. a k oběti kojné voly dva. sko ců ha byla sto třiceti lotů, šál stříbrný. ma
jící sedmdesáte lotů vedlé váhy Svatyně,
pět.
pět. fat obé plné bělné mouky skropené olejem
yla kozlů
oběť ět.
isura.cránků
syna. ročních
Sedeurova.
36. Dne pátého kníže synů Simeono— k oběti:
56. moždířck zlatý. vážící deset louí,
vých, Salamiel. syn Surisaddajův.
37. obětoval mísu stříbmon. vážící sto plný zápalu:

A

.—
7. 51._ s. 2.

Čtvrtá. lmiha Mojžíšova. Numeri.

57. vola : skotu. a. skopce. & beránka
ročního k oběti zápalné:
58. & kozla. zn hřích:

59. a.k oběti pokojné voly dva. sko )ců
pět. kozlů et, beránků ročních pčt. l'at
byla obě-tčmrmliele. syna. Faidassurova.
60. Due devátého kníže synů Benja—
minových. Ahidan. syn Gedconův.
61. obětoval mísu stříbrnou, vážící sto
třiceti lotů, šál stříbrný, mající sedmde
sáte lota vedlé váhy Svatyně. obé plné
mouky bčlné skropenó olejem k oběti:
62. a moždíř-ekzlatý. vážící deset lotů,
plny' zápalu:
63. vola z skotu, & skopce, a. beránka
ročního k oběti zápalné:
G4. a, kozla za hřích:

65. ak oběti pokojné voly dvn. skepců
pěn beránků ročních pet. Tat byla oběť
Abidana. syna Gedeonova.
66. Dne desátého kníže synů Dan,
Ahiczer. syn Ammisaddajuv.
67. obětoval mísu stříbrnou, vážící sto
třiceti lotů. šál střihmy, mající sedmde
sáte lotii vedlé váhy švatyně. obé lné
bělné mouky skropené olejem k o ti:
68. moždíř-ekzlatý . vážící deset lotů.
plný zápalu:
69. vola : skotu, a skopcc, &beránka
ročního k zápalné oběti:
70. a kozla za hřích:

_

a k oběti
dva pět.
, sko wů
pět.71.kozlu
pet. pokojné
=ránknvoly
ročních
'at
byla oběť Ahiezera. syna Ammisadda
ova.
72.1)ne jedenáctého kníže synu Aser.
Fegiel. syn ()chramiv.
73. obětoval mísu stříbmou. vážicí sto
třiceti lotů. šál stříbru ". mající sedmde—
sáte lotů vcdle' váhy vatyně. obé plné
bčlné mouky skrOpené olejem k oběti:
74. moždířek zlatý, vážící deset lotů.
plný zápalu:
75. vola z skotu. &skopce. & beránka
ročního k zápalné obi-ti:
76. a kozla za hřích: '
77. a. koběti pokojné voly dva. sko 'ů

rčt, kozlů čt. beránků ročních pět. Ět
yla oběti egiele, syna. Ochranova.

sss

78. Dne dvanáctého kníže synů Ne—
ftali, Ahira. syn Enanúv.
79. obětoval mísu stříbrnou. vážící sto
třiceti lotů. šál stříbrný. mající sedmde
sáte lotů vedlé váhy Svatyně, obé plné
bělné mouky skropené olejem k oběti:
— 80. moždíř-ek zlaty'. vážící deset lotů,

plný zápalu:
81. vola z skotu, &skopce, &beránka
ročního k zápalné oběti:
82. & kozla za hřích:

83. ak oběti pokojné voly dva. skopeů
pí,-t,kozln
pět. beránků
ročních pět. l'at
_vlaoba-cAhiry.
syna Enanova.
84. Tyto věci při posvěcení oltáře obě—

továny jsou od knížat israclských, v ten
den, kteréhož posvěcen jest: mis stříbr
ných dvanát-te: šálů stříbrných dvnnácte:
moždiřku zlatých dvanácte:
85. tak že sto třiceti lotů stříbra měla
jedna mísa,;ísedmdesáte lotů měljeden
šál: to jest. všecky spolu nádoby stří
brné (vážily) dva tisíce čtyry sta lotů.
vedlé váhy Svatyně:
.
86. moždířkn zlatých dvanáctc. plných
zápalu. jedenkaždý mající deset loni, na
váhu Svatyně: to jest. spolu zlata.sto
dvaceti lotů:
87. volůz skotu k oběti zá alné (bylo)
dvanáete. skolneůdvanácte. beránků ro
čních dvnnácte, a mokré oběti jejich:
kozlů dvanácte za hřích. '
88. Kobeti pokojné (bylo) volů čtyř—
meeítma. skopcíí šedesáte. kozlů šede—
sáte. beránku ročníchšedesáte. Ty věci
občtoványjsou připosvěcení oltáře, když
pomazán jest.
89. A když vcházel Mojžíš do stánku
omluvy. aby se radil s Bohem. slýchal
hlas mluvícího k sobě se slitovnice. kte
ráž byla nad archou svědectví. mezi dvě
ma cherubiny. odkudž i mluvíval jemu.

Kapitola 8.
meouíni

svícnu, . lamp. 6. Očlkténi levitů. &u

vedeni v službu.

24. \'ek & tomu ouřndu spůsohny'.

]. l mluvil Hospodin k Mojžíšovi, rka:
2. Mluv Aronovi. a mi jemu: Když
vstavíš sedm lamp, svícen at se postaví

224

čtu-u kniha.Mojzum

Numeri.

8. 3—24

13. l postavíš levíty před Áronem &
na poledni straně. Přikaž tedy. at se
obrati lampy k straně ůlnoční proti před syny jeho, &posvětlš jich obětuje
jc
Hospodinu.
stolu chlebů předložení. té stmně. ku
které svícen patří.' svítiti mají."
14. & odděllš je z prostředku synů
3. I učinil Aron. &vstavil lamp na israelsk) ch. aby b)ll moji.
svícen. jakož byl přikázalHospodin [oj
15. A potom vejdou do stánku umlu
žíšovi.

Toto

vy, aby mi sloužili. A tak je očistíš &

pak bylo dílosvícnu.: taže posvětíš v oběť Hospodinovu: nebo da—

ného zlata (byl) tak prostřední sloupek.
ako všeck ratolesti. což jich z obojího
ku vych .;elo podlé podobenství. kte
réž ukazal Hospodin Mojžíšovi. tak udě
lal svícen.
5. [mluvi] Hospodink Mojžíšovi. rka.:

rem dání jsou mi od s)nů israelsky'ch;

israelskych &očist je
7. podlé tohoto řádu: At sc pokropí
vodou k očištění. &at oholí všecko tělo
své. A když zperou roucha svá. &oči
štěni budou.
8. vezmou vola.zskotu. aobět suchou
k němu . mouku bělnou olejem skr0pe
nou: vola k druhého z skotu vezmeš
ty (k oběti) za hřích:

sčtil jsemjich sobě:

16. zaprvorozenéf

kteříž otvírají vse—

lik)' život v Israeli. vzal jsem je.
17. Nebo mé jest všecko prvorozené
mezi syny lsmelskj mi tak z lidí, jako
z hovad. Od toho dne jakž jsem pobil
6. Vezmi levíty z prostředku s_vnů všecko prvorozené v zemi er)ptské, po

9. ipostavíšlcvíty předstánkemumlu
svolav všecko množství synů israel
smyých:
10. a když levítové budou před Ho
spodinem. položí synové israelští ruce
své na ně.'
11. A obětovatí bude Áron levíty.v
dar před obličejem H03podinovým od
sylpů
c o. ismelských, aby sloužili v službě
12. Levítové pak vloží ruce své na

hlavy těch volů.' z kterýchž jednoho
obětovati budeš za hřích. & druhého v
obět zápalnou Hospodinovu. aby se mo
dlil za ně.

18.avzal jsem levíty za všecky prvo
rozené synů ismelskych:
19. a dal jsem je darem
noví. &
s nimi jeho z rostředku lidu. aby mně
soužili místo fsraele v stánku umluv),
& modlili se za ně. aby neb)la v lidu
rána, 'jestližeb) se osmi-lilipřistoupiti

kSvat ni.

".

20. učinili Mojzls a Áron, i všecko
množství synů israelsk 'ch s levít vše
cko. což byl přikázal řlospodin lojží—
soví:
21. & očistili _se.& zeprali roucha svá.
I pozdvihl jich Aron před obličejem Ho—
spodinovým. &modlil se za ně.
22. aby jsouce očištěni vešli k ouřa
dům svým do stanku umluvy. řed Aro—

nem. i syny jeho. Jakož byl) přikázal
Hospodin Mojžíšovi o lcvltích, tak se
stalo.
23. ] mluvil Hospodin k Mojžíšovi.

řkn:

' 24. Tento jest zákon levítů (se týka
.—
—

2) t.. hledí. obrácen jeot. — ") bobr. text: Kdy! mnvěcovati budeš lampy, ven ze svícnu sedm
lunp svítiti má. Totiž na různo ven ze svícnu obráceny býti mgjí. aby se světlo v Svatyni
obi-úžeh.
10) t. knihu. pokolení. jak provdá podobne prvomzení položili ruce své na hlavy Levítů. pro
význam. že je na místě všech prvorozených k službe Hospodinovó oddůvqií.
12) t. na znamení. le na ně viny své vůlůdqjí : je mlwo sebe v oběť Bohu oddávqií.
16) 0.. místo všech prvorozených ísmlskýeh.
19) 0.. aby nepřišel na líci ismlský trvat Boli. kte-rýhy jej jisté wtihnul, kdyby vietečnč přistu
*
povnl k Svotyni. jako zastihl n. p. Ozohe krále.

čtu-ca kniha Mojžíšova. Numeri.
jící). Od pětmecítma let avýše. vejdou.
aby sloužili v stánku umluvy.
25. Akdyž padesátý rok věku vyplní.
přestanou sloužiti:
26. a budou služebníci bratří svých'
v stánku umluvy. aby ostříhali věcí, kte

te. at se poradím, co přikazuje Hospodin
o vás.
9. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi,
řka:

10. “kw synům israelský'm: Clovek.
kterýžby byl nečistý' nad duší.' aneb
réž jim budou poručcny. díla pak samé-— kterýž by b)l na cestě daleké : národu
ho nebudou dělati. 'lak zřídíš levíty v vašeho. at učiní fáse Hospodinu,
11. měsíce druhého. čtrnáctého dne
strážleh jejich.
téhož měsíce k večerou: schleby nekva—

Knpllola 9.
an'vn

při slavení fine.

_

IG. Vypsání oblaku. kterýž

nn pouští předcházel lid israelský.

]. Mluvil Hospodin k Mojžíšovi na
poušti Sinaj. léta druhého. když byli
ryl)šh
a. 2 zemí: egyptské, měsíce prvního.

šeny'mi.&saláty
je ožbudou:
12. nczanechajípolnímijisti
z něho niče
až do
jitra. a kostí v něm nezlámou. všeliky'
řád fáse zachovají.
13. Jestližeb) pak kdo byl čist, a ne
byl na cestě. & však by neučinil fáse.

vyhlazení bude člověk ten z lidu svého.
nebo oběti llospodinu neobi toval časem
2. At učiní synové israelští íí'isečasem svým; hřích svuj on ponese/'
svym,
14. Též ipocestný a příchozí' budou-li
3. čtnmetčho dne měsíce toho k ve u vás, učiní fůse ílos
inu, vedlé po
čerou. vedlé \šech posvátný ch obyčejů, svátný ch obyčejů a řadů jeho. Ustano—
a řáduv jeho.
vení to jednostejné bude vám tak pří—
4.1 přikázalMojžíš synůmisraelský'm. chozímu. jako obyvateli země.'
aby slavili fasc.
15. Tedy toho dne, v kterémž vyzdvi
žen jest stánek. přikryl jej oblak. Od
5. Kteřížto učinili tak časem svým
čtrnáctého dne měsíce k večerou, na hoře večera pak až do jitra. bylo nad stánkem
Sinaj. Vedlé všeho. což byl přikázal jako tvářnost ohně.'
Hospodin Mojžíšovi,tak jsou učinili sy
16. Tak bývalo ustavičně: přes den
nové israelští.
příkrývale
o)ejěoblak. přes noc pak jako
6. llle pak (nalezli se) někteří neči— tvai'nost
stí nad dusí člnvěkaf kteříž nemohli sla
17. A kd)ž sczdvihl oblak, který při

krýval stánek. tehdy hnuli se synové
ronovi.
israelští: a na kterém místě pozůstal
řekli jim: Nečistí jsme nad duší oblak ten, tn rozbíjcli stany.
člověka: proč máme býti zkrácení. aby
18. K rozkazu llospodinovu hýbali
chom nemohli obětovati oběti Hospo se. a k rozkazujeho rozbíjelistánek. Po
dimlvurčitý čas mezi syn israelskými? všecky cln). dokudž zůstaval oblak nad
8. Jimžto odpověděl 1)ojžíš: Počkej *stankcm. zustavali na témž místě:
viti fáse v ten den, (tito) pristoupivše
k Mojžíšovi. &k

24) t. kněžím v stánku připojeni budou. aby jim byli k ruce. Neb těžší praci. jakož rozbíjení.
noiení a shledání stánku vedli teprv v třiceti letech.
26) t. budou jim pluluhovati. příponuíhati. jako strážní : dohlednči.
6)
10)
13)
14)

t—poškvmeni ph mrtvém.

t. poškvrnen) nad mrtvým.
t.. ponese pokutu stím. aniž se bude rnoci oběti vykoupítí.
t. takový. kdo.!- obl'ízhou náboženství is:-selské přijal. — ") t. tn rodnému. tuzemci neb

domácímu.
15) t.. na pohledění jako blesk neb záře.

líbll četli.

owns imma. Mojžtsova; Numeri.
19. a jestliže se přihodilo, že za dlou—
hý čus zůstal nad ním, byli synové isra
elští na strážícb Hospodinových . a ne
táhli odtud.
20. pokud b loblalt nad stánkem. K
rozkazu Hes dinovu vyzdvihovali stany,
&.k rozkazu jeho skládali je.
21. Byl-li oblak (nad stánkem) od
večera až do jitra. a hned na usvitč s
stánku zdvihl se. i hned oni táhli: &'est
liže po dni & noci zdvihl se. skladnli
stany.
22. Pskli za dva dny. aneb za jeden
měsíc. neb za.delší čas byl nad stánkem.
zůstali synové ismelští na témž místě &
nebnuli se: hned pak, jakž odstoupil.
hnula se vojska..
23. K slovu llospodinovu rozbíjeli
stany. a k slovu jeho táhli: a byli na
strážíeh llospodinovýeh vedlé rozkázaní
jeho skrze Mojžíše.'

Kapitolu

IQD.

Dve trouby stříbrné. |2. Tnženl synu israel—zlýchna
pou“ Furan. 29. Hobnb příbuzný Mojzii—ův. 25.
Modlitba

Mojziř—ovn.

]. lmluvil Hospodin k Mojžíšovi. i'ka:
2. Udělej sobě dvě trouby stříbrné ko
vané. jimižbys mobl svolati množství.
kdyžby se měla hnouti vojska.
3. A když zatroubíš v trouby, shro
máždí se k tobě všecken zástup ke dve
řím stánku umluvy.
4. Jestliže jednou zatroubíš, sejdou se
k tobě knižata.. &.přední lidu israelského.
5. Jestližeby pak delší, a potrhovany'
zvuk zavzněl. hnou se s stany svými 5
místa. napřed ti. kteříž jsou k východní

straně.
6. Kd žb

týmž zvukeni,muů

druhé se troubilo

ti. kteřížbydleji

ku poledni. &vedlé toho způsobu ostatní
učiní . když míti budou trouby k ta
žení.

9. 19.— ID. 21.

7. Když pak má se shromážditilid.
prostě bez potrhování troubiti budete.
8. Synové pak ronovi. kněží troubiti
budou trubami těmi: a bude to za.právo
věčné v pronárodech vašich.
9. Jestliže vyjdete na vojnu z země
své proti nepřátelum. kteříž bojuji )roti
vám. troubiti budete zvučné v troubv. &
budete v paměti před lIospodinem lio
hem svým. abyste byli vytržení z rukou
nepřátel svých.
10. Jestliže kdy budete míti body. a
dny svůtečni. i první den měsíce. trou—
biti budete v trouby ty k obi-tem zápal
ným. &obětem pokojnym. aby byly vám
k příponu-nutí Boha vašeho.' Já Ho
spodin Buh váš.

ll. Léta druhého. měsíce druheho.
dvacátého dne (téhož) mesice. vyzdvihl
se oblak s stánku umluvy:
12. ilrruli se synové israelšti po hou
fich svych z pouště Sinaj. a. zastavil se
oblak na poušti Furan.
13. l hnuli stany napřed vedlé roz
kazu lloslmdinova skrze Mojžíše.
14. synové Juda po bouřích svych:
jichžto kníže byl Nabasson. syn Amina—
dabúv.
15. V pokolení synů lssuchar byl kní
že Nathanael. syn Suarův.
16. V okolení Zabulon byl kníže Eli
ab. syn flelonův.
17. [ složen jest stánek, kterýžto
vzavše. nesli synové Gerson. & Merari.
18. [ šli take synové Ruben.
hou
ílch &rudu svém: jejichžto kníže byl He
lisur. syn
eurův.
19. V pokolení pak synů Simeon.
kníže b 1 Sslamiel. syn Surisaddajův.
20.
pokolení pak Gád byl kníže
Eliasaf,_syn Duelův.
21. Sli také i Kaatští nesouce Svaty
ni. Tak dlouho nesen byl stánek. dokudž
nepřišli na místo. kdež postaven býti měl.

23) t. lid Boll v nám z místa se býbáni. tažení . Hide-nl zpruvovoli se minutu
Mm.
Blabosluení. kdož slovo Boll slyší . ootl-ibqií ho.
10) t. způeobl to. oby Bůh ponton! u. vás a byl vém mile-úv.

neb slovem

10, 22.— 11. 8.

Bi?

Čšvítá kniha. Mojžíšova. Numeri.

22. Potom hnuli stanyisynové Eli—aim 35. A když zdvihala se archa. říkával
po houí'ích svých, v jejichžto vojsku kní Mojžíš: Povstaniž. Hospodine, &rozptý
že byl Elisama. syn Ammiudův.
leni buďte nepřátelé tvoji. & a! utíkají_
23. V okolení pak synů Manasse před tváří tvou. kteříž nenávidí tebe.
36. Když pak se dolů skládala. říká
kníže byl amaliel, syn Fadassurův.
24. A v pokolení Benjamin byl vévo val: Navmtiž se. Hospodine, k množství
da Abidan. syn Gedeonův.
vojska ismelského.
25. Nejposlednější ze všeho vojska
táhli synové Dan po houfích svy'ch. v je—

Kapitola II.

jichžto vo'sku kníže byl Ahiezer. syn Reptáni lidu proti Bohu. ll. Noiíhíni Mojžíšova. 16.
Zřízení starších. 3l. Dinh ki-epelek.
Ammisad ajúv.
1. Mezi tím vzniklo reptání lidu jako
26. V pokolení pak synů Aser byl
stýskajících sobě pro nesnáz.' proti 110
kníže Fegiel. syn ()chmnův.
27. A v pokolení synů Neftali kníže spodinu. To když uslyšel Hospodin. roz
byl Ahira.. syn Enanuv.
hněval se. [ roznícen jest proti nim oheň
28. 'l'atot jsou vo'ska a tažení synů Hospodinuv. a spálil zadní dil stanů."
2. A když volal lid lt Mojžíšovi, mo—
ismelskýeh po houí'iclijejich. když táhli.
29. [ řekl Mojžíš llobabovi. synu Ra dlil se Mojžíš k llospodinu a uhasí oheň.
3. [ nazval jmeno místa toho. za a
guelovu. Madianskému. příbuznému své
mu: My se béřeme k místu, kteréž nám leni': proto že rozpi'ililSe proti nim ohen
dá Hospodin: pon s mimi, abychom Hospodinův.
"
4. Nebo lid přimíšený, kterýž byl
—dobře učinili tobě: nebo Hospodin do
brého zaslíbil lsraclovi.
vstoupil s nimi.“ náramně žádal (masa)
30. Jemuž on odpověděl: Nepůjdu s sedě a pláče. při jiv sobě také syny
tebou, ale navrátím se do země své. v israelské. a řekl: do nám dá. abychom
kteréž jsem se narodil.
se najedli masa?
5. Rozpomínáme se na ryby, které
31. Ale on(Mojžíš) řekl: Neopouštějž
nás: nebo ty znáš. kdebychnm na poušti jsme jidali v Egyptě darmo: na mysl
_měli Se klz'tsti. & budeš nám za vůdce.
nám přicházejí okurky! &melounové."
32. Když pak pujdeš s námi. eožkoli a por. &cibule." &česnek.
bude nejlepšího z toho zboží, kteréž mím
6. Duše naš-e vyprahlá jest, oči naše
dá. Hospodin, dáme tobě.
nevidí nic jiného než tu mannu.
7. Byla pak marina jako semeno ko—
33. Šli tedy od hory Hospodinovy
cestou tří dnův. a archa umluvy Hospo— liandrové. barvy jako bdellium,
8. [ obcházel lid, zbíruje ji. a mlel (ji)
dinovy předcházelnje." po tři dni k Opa—
tření místa k ležení..
žemovem, aneb třel v moždíi'i, vařil v
34. A oblak Hospodinův nad nimi byl hmci. a dělal : ní pokroutky. chuti jako
chléb olejovaný.
přes den. když táhli.
33) t. Sinn). Holub šel s nimi. jehož potomci pak mezi syny israelskými bydlíee. Cinejští slouli.
-— “) t. oblak, který nad archou býval. předcházel je. voda je k příhodnómu místu k ležení.
!) t. které! na obtížné ct.—stété snáší.—timusil. — ") t. Bůh seslal na ně oheň : nebo. nějaké
tuhé povětří . hrozným hřímáním n hromobitim. který! spálil zadní díl stem'nv. kde! se ti
buřiči naleuli.
Srov. 2 Moji. 10. 2.
3) habr.: Tobe—rn..tolik co požáry neb spáleniště.

4) t.. lid obecný. chátra egyptski. kteri! se k lsnehkým připojila. kdy! z Egypta vyšli. Srov.

2 m:. 12. se.

5) které! příjemného poskytují občerstvení. — ") tito ochlmnli.

oč i zhusta nebezpečně. —

'“) teto ' Egyptě jest měkká s sladká . dobře chutná.
29
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"fe—ze.
l

!

9. A když sstupovala v noci na.stany
rosa. sstupovala také imanna.
10. Tedy uslyšel Mojžíš, an lid pláče

18. Lidu pak díš:Posvéttežse:' zejtra
budete jisti maso: ját jsem zajisté slyšel
vás raviti: Kdo nám dů uajísti se ma

očeledech. každý ve dveřích stanu své—
ho. 1 rozhněvala se prchlivost lIospodinova.náramně: ale i Mojžíšovi zdálo se
to bý“ nesnesitedlné. _
__ ,
11. [ řekl kHos odmu: Proč jsmtra
' pil služebníka. své 0? Proč nenalézňm
milosti před tebou? A proč jsi vložil
břímě všeho lidu tohoto na mne?
12. Zdaliž jsem já počal všecko toto
množství. aneb zdali jsem já je zplodil.
aby řekl mně: Nes 'e na klínu svém. jako

sa.? obře nám bylo v Egyptě. l dát
vám Hospodin masa..abyste jedli:
19_ ne jeden den. ani dva, neb pět.
neb deset. ba ani dvacet.
20. ale až do měsíce dnú,' už vám
chřípěmipoleze," ».zoškliví se. protože

jste zapudili od sebe Hospodina. kterýž
jest u, prostřed vás. &lnlnkali jste před
"'"“ "“P““ ?“)čls'í'e "YSÉ'7-ESXI'W
?,1 [ řekl “_loliflšiSestkrut sto "Sif“

nosívá. chůva dčtát 'o. &(lones je do země. kterouž jsi přísahou znelíbil otcům
je'ich?
13. Odkud uu'un nabrnti masz; abych
dal tak velikému množství? Pláčí na

gfěs'ghĚOhOtOhdule-Š'p'a_typrawa i-Dam
J"" PS“ "1333 7-3cely "“*S'c?"l
22. Zdali se má nabití množswí ovcí
a. volů. aby mohlo stačiti ku poknuu?
Aneb zdali všecky ryby mořské shro

'

mne. řkouce: Dej nám masa. at jjme.
uráždí se jim, aby je nasytily?
14- chohut'sáni
SPŠS“ vše 0 lidu
23. Jemuž odpovědělHospodin: Zdali
tohoto ' nebo J““ "“ tezek.
ruka. Hospodinova není mocná? Již. nyní
1'5' Pakli jinak tobě sc Vidí) prosím. uzříš, zdaliž se má řeč skutkem naplní.

zabn mne, a, necht naleznu milost před
očima tvýma, at tak mnoho zlého ncsnít-

PriselHospodinova..
tedy Msz15. uv.shromáždiv
vypmvoval
lidu24"slovu

1.6 | řekl Hospodin k Mojžíšovi— sedmdesáte mulluzstaršíchisraelských.
kuzal Jim SMHPLOIO“NÍM"
25; ' “tým)“ HOSPOJ'" ' "bl“lff" &
starší v lidu. &mistři :“ &přivedošje ke mluvtlk "qmm mv ! duyěa- “991 byl
dveřím stánku umluvy. a kůžeš jim tam v Mojzisow: dal sedmdesutl muzum. A
státi „ tebou,
kdyz odpočinul na mch (ten) duch. pro- :
17. ajá sstoupím, umluviti budu tobě: rokovall. aniž kdy l'h'W'JL.
&odejmu : ducha. tvého, &dám jim.' aby
26. Byli puk zůutali v staníeh dva mu— |
nesli s tebou břímě lidu. a ty sám aby ží. z nichžto jeden sloul Eldad. &druhý
nebyl'obtížen.
Medad. na nichž (také) odpočinul duch. !

Shromažc'l' mi sedmdemite mužu z smršleh israelských. kteréž ty znáš. že.jsou

14)
16)
17)
18)
20)
21)

t. nemohu jedinký sám míti péči o výiivu jeho & nářku jeho odolati.
t. ze prozřetedlní & zkušení jsou.
.
t. podělím je tým! duchem, kterýž jest v tobě.
t. polárním očišťte se. abyste dur Bolí myslí Bohu milou přijiti mohli.
I.. po celý měsíc. -—-") t. až je vyvrůtíte.
krom dětí . žen. a bez levitskébo pokolení & těch. kteří se k nim připojili. když \'yísli :

'

Egypta. — ") Nepochyboval Mojiji nic o splnění slibu tohoto. ale nemohl pochopiti. jakým
způsobem ne to stane.
25) Dle bobr.: A od té doby nikdy rice. !. nikdy ji). s tak velikým oučínkem. al: duch moudrosti
. rudy přebýval v nich. Viz Shut. IO. 44—46: 19. G. Mulové ti meli pousti : vlnami
zkušenosti. kdoby Mojžíš byl co prorok. & ze nejedná o své vlastní vůli. nýbrž ze všecko dle
nařízení Božího ridi. Ml.—lit
i lid o tom ph-uědčiti & upokojíti. Slovíčkem prorokovoti

,

muni

le zde: ' "stých plauích. rodech Boha & skutky jeho vychvalovati.

|

,
|
\
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Kapitolu u.

nebot i oni napsání bylí.' ale nevyšli k
stánku.

Roptn'niHorie . Áronem mu Mojžíšovi;9. pannu

i

s

27. A když promkovali v stanich. bě—
žel paeholík. &oznámil Mojžíšovi, řka:
Eldad &Medad prorokují v stanich.

'

to. na ModlitboMajmon

'

1. [ mluvila Maria &Áron proti Moj—
žíšovi. za příčinou manželky jeho mou—

.

28. Hned Josue. syn Nun . služebník řeuinky.'
Mojžíšuv, a vyvolený ze mnohých. řekl:
Pane můj Mojžíší. mbraň jim.

29. Ale on řekl: (70 horlíš pro mne?
() by všecken lid prorokovul , a dal jim
Hospodin duchu svého !“

2. a řekli: Zdaliž jen
žíše mluvil Hospodin?
podobně mluvil? Což
spodin.
3. (nebo Mojžíš byl

toliko skrze Moj—
Zdaliž nc i nám *
když uslyšel llo— '

muž nejtišší nad
všecky lidí. kteříž bydlíli na zemi!)
4. hned mluvil k němu. a k Aronovi,
i k Marii: Vyjděte vy toliko tři k stánku
umluvy. A když vyšli.
31. Tedy strhl se vítr od Hospodina,
5. sstou il Hospodin v sloupu oblake
n zaehvátív m mořem křepelky, přinesl vém. &stal ve dveřích stánku. zavolav
je. a spustil na stany. tak daleko. coby
Aronn & Marie. A když přišli.
mohl za 'eden den cesty ujítí. ze všech
G. řekl k nim: Slyšte řeči mé: Bu
stran “dol ležení . a lítaly v poví-třína
de-li kdo nie/,i vinni prorokem Hospodi
dva lokty zvýší nad zemi.
novym. u vidění ukážít se jemu. aneb ve
32. Vstav tedv lid, celý ten den. u ee— snách mluvíti budu k němu.
7. Ale takový není služebník muj Moj—
lou noc i druhý en shromažďoval ty kře
pelky, každy nejméně deset. měr: &su žíš. kterýž ve všem domě mém nejvěr'
šíli je okolo stanů:
nější jest:
8. nebo ústy k ústům mluvím s ním: ;
33. ještě véžclo maso v zubíeh jejich.
aniž přestal takový pokrm? :: hle prch
Hospodina
spatřuje! Proč tedy neosty
livost Hospodinova roznítívši se na lid,
chalí jste se utrhati služebníku mému
&zjevně, &ne skrze podobenství, &figury !
bíla jej mnou velikou příliš."
Mojžíšovi?
9. | rozhněvav se na ně odešel:
34. I nazváno jest to místo. l'lrobové
žádosti: nebo tam ochovali lid . kterýž
10. oblak také odnesl se, kterýž byl
byl žádal (masa). yšedše pak z llrobů nad stánkem: & aj Maria ukázala se, bě
žadosti. přišli do llaseroth. azůstalí tam. lející se malomocenstvím jako sníh. A

30. l navrátil se Mojžíš. a starší isra
elští do stanů.

'

26) t. mezi ty. z nichžto 70 starších melo zvoleno býti. od na ne los nepadl. tudíž i mezi zvo
lenými se nenulomli.
29) Jakoby řekl: l'ioč jim toho pro mne u'uídíš? Přůti jest. aby všichni ducha Božího Indii &
požiiávqjice moudré rady jeho. jej chválili a velebíli !

33) t. ani ještě měsíc neuplynul. ílebr. tant ní: ještě nebylo maso právě dvy'kšoo. ——“) t.
nemoci je ranil. tak že jich Veliké množství pomi'elo.
1) t. Selory dcery Jethrovy. Madišnky. kterážto i mouřem'nka sluje. poněvadž qujinn Modianshí
_ v jižní Ambíi (hebr. Rui řeč-ené) leží. Příčina. horlení toho není známa; bezpochyhy že snad
Seforn pro předni—atiMojžíšovy nad Áronem a. Marii se vynášdo.
t. Mojžíš jan tichý & pokoje milovuý. ne vědomost o tom měl, vec se proti němu jeho vlastní

vydali. přehlídal to u trpelive to snášel. než Bůh pro dest služebník.. svého sám se ho mul.
Rozum těchto slov Páně jest: Obyčejným prorokům u vidění ukazují se o ve lunch mluvím
mluvim zřejmé bez podobenství | nim.

k nim; jinak ale Mojžíšovi. který! všecky převyšuje. tomu jako přítel příteli lo :Jevqji .J

l
o

i

| '

| |

bum kniha;Majmon

Numeri.

12. ll.—13. 2

6. Z pokolení Simeon. Mata.. syna
Eli omoeenstvím
pobleděl na os
ni Áron
a uzřel, ana
ána byla;
11. řeklkMo žíšovl: Prosnn pane můj.
7. Z pokolení Juda. Káleba. syna Je—
nevzkládej na 13s toho břichu,jehožjsme fonova..
se nemoudře dopustili;
8. Z pokolení lssachar, lgala, syna Jo
12. at qpní tato jako mrtva &jako ne—

sefova.

docbůdče. kteréž pryč vymításe z žiwta
9. Z pokolení Eft—aim,Osee..syna Nu—
matky své: ble již polovice těla jejiho nova.
10.7
kolení Ben amin. l'alti, s na
zkažena jest od malomoeenství.
po
.!
Y
13.1 volal Mo'žíš k ll05podinu. 'rka: Rain
Bože. rosím. uz rev ji!
11.2 pokoleníZabulon. Jeddicle, sy
na
Sodi.
Atemi;
emužodpovědělllospodin: Kdy
12. Z pokoleníJosefaz rodu Manasse.
by 1byl otec její plinnl jí na tvář. zdalíž—
by se nemusila aspoň na sedm dní sty Gaddi. synu Susi.
děti? At est vyobcovánu ven ze stanu za.
13. Z pokolení Dan. Amiele, syna Ge
mnlli
'
sedm dm &potom zase povolána buď.'
15. Tedy vyloučena jest Marin ven ze
14. Z pokolení Aser. b'tbm-a. syna. Mi
stanů za.sedm dní: a.lid nehnul se z mí chaelovn.
sta toho. už zase povolána jest Maria.
15. / pokolení Nehali. Nababi. syna
Vupsi.

16. Z pokolení Gád, Uncle, syna

Vyslání dunách knižní. & upečení zeme cbouanelúó:
26. nun'eeni ee jich nm . vypravování.SI. Reč
Kolebo.

]. [ šel lid z llaseroth. rozbiv st.-myna
poušti Fůran.
2. A tam mluvil Hospodin k Mojží
šovi. řka:

3. Pošli muže. kteřížby shlédli zemi
cbananejskou. kterouž dám synnm isra—
elským. z každého pokolení jednoho ?.
knížat.
_ 4. Udělal Mojžíš. což byl rozkázal Ilo
spodin, poslav z pouště Fáran muže kní

\lacbi.

17. "'latjsou jmena mužu. kteréž po—
slal '\Iojzíš, aby shlédli zemi: i přezděl

Oscmi. synn \un. Josue.'
18. 'ledy poslal je Moyís. aby prohlé—
(lli zemi chunune'skou. :: řekl jim: Jdě—
tež při straně polední: A když přijdete

na hory,
19. shlédněte zemi.jakájest: ilicl.kte

rýž b):llí \ ní. silní-li jest. čili mdlý:
málo—lijich. ii mnobo:

20. njaká jest zeme Ludobrá-ličizláza

jaká jsou města. hrazená-li čili beze zdí:
21. tež jaká 'est půda, úrodná-li či ne—
žata. jichžto jmena jsou tato.
5. Z pokolení Ruben. Sammua. syna úrodná, lesnatn—li,čili beze stromu. Po
Zechurova.
silňte se. &přineste nám z ovoce té země.
12) !. aby se následkoré nnílomocenství na ni neukáxeli. telo jeji oby neopndůvalo & hnilo jako
ph“ nedochůdčeei.

14) t. kdyby otce svého tělesného urazila a tento by ji plinul \“ tvář web nějaké znameni pH
sněbo hněvu svého proti ní by ukázal, stydělahy se jemu na oči jíti aspoň za sedm dní;
čím! více, kdy! mne a služebníka mého tek tétoe urazilo, jsouc tak zabavena hnnbiti se má.
aby v stenieb přebývala. Tedy a! jest vyobcován atd.
17) Ooeúi (bobr. Hoseůš). jak původně sloul. znameni tolik eo vysvobodítel. Připojením hlásky J.
kterem ve jmenu Hospodina. Jobova" jest první písmeno a. místo celého jmen se klade.
poutalo : Ole: jmeno Jonne (hebr. Jehosua a tenký Jesus). co! znamená tolik co: Hospodin

jest vynoboditel. — qulii přadiv (beovi jmeno. chtěl dáti lidu israelskému na smumčoon:
te je Bůh okne nám do země uslibcne' uvede. A tak jest. Jonne i dle jmeno i dle skutků
ovýob ptedobruením Jelíio Kline.

Čtvrtá kniha. Mojžíšova. Nninori.

Byl pak (tehdáž) čas.když již ranni hro rouž nesli na sochoře dva muži." Též
znové 'isti se mohou.“
nesli i z jablek granátových. & : flků
22. edy vstoupivšef vyslidili tu zemí místo toho.
od pouště Sin. až do Robobf' kudy se
25. jenž nazváno jest Neheleskol. to
vchází do Emmli.
jest. Potok hroznů. proto že hrozen nesli
23. [ vstoupili ku oledni. a přišli do odtud synové ismelšti.
Hebron ,' kdež byli Xcliiman. &Sisaj. &
Tholmaj.synovéBaleovi" Neb Hebron
26. A navrátivše se zase všzvědači tá
o sedm let prvé ustanoveno jest nežli země po čtyřiciti dnech. když yli všecku
tu krajinu obešli,
Tanis město egyptské.
27. přišli !: Mojžíšovi & ]: Áronovi. i
24. A jdouce až do potoků hroznů.“
tu uřezali ratolest s hroznem jejím. kte ke všemu shromážděni synů israelských
!.

21) První hroznové ranni zbirqií se ' Poleatině ' měsíci srpnu, ostatni pů. ' září a říjnu.
22) t.. po dvou a. dvou po rozdílných mistech. — ") t.. od jimich hranic nl do munici: končin,
kdežto město Robob při hore Libinakd lili: pomocí Synkélm lehlo.

23) a město ' ji!.nl Palestině. _ “) a obrové. lidé velicí . silni, jm bydlili ' jeskynidi.
vdilouthrouutobo. púihjojohůdli
24) 0..ma neb údolí hroznů. _ u) c. pro ohromnou

bapruienidoldanipI-indnti.
PomdunnkxqiithmzúynhkotMod—ot

libor still.



Čtv-rtů. knih; Mojžíšovi;—Numeri.

na poušti Firan. kteráž jest v Kádes.'

13, 28. — 14. 11.

2. a reptali proti Mojžíšovi a Aronovi
všickni synové israelští. řkouce :.
3. O bychom byli raději zemřeli v
Egyptě: aneb na této veliké ušti ó
bychom zhynuli. aneuvedl nás ospodin
do země te. abychom nepsdli od meče.
a ženy a děti naše nebyly odvedeny v
zajetí. Zdaliž není lépe navrátiti se zase

A oznamujíce jim. i všemu množství (což
zpravili). ukázali jim ovoce země té:
28. a vypravovali. řkouce: Přišli jsme
do země. do kteréž jsi nás poslal. kteráž
v pravdě oplývá mlékem a strdí. jakož
z těchto ovocí poznati lze:
29. ale ob vatele má velmi silné. a
města převeli á s ohrazením.Rodinu Ena
kovu viděli jsme tam.
30. Amalech' bydlí ku polední straně,
Hethejsk ' a Jebusejský a Amorrhejský
na borůcb: Chananejský pak bydlí při
moři, a okolo řeky Jordánské.
31. Mezi tím Káleb krotě rcptání lidu.
kteréž vznikalo proti Mojžíšovi. řekl:
Vstupme a vládneme zemí. nebo bude
me moci opanovati 'i.

do Egypta?
4. ] řekl jeden k druhému: Ustanov
me sobě vůdce, a navraune se do Egypta.
5. Což uslyševše Mojžíš a Aron padli
na tvář na zem přede vším množstvím

synů ismelských.'
6. Ale Josue, syn Nunuv. & Káleb.
syn Jefonův. kteříž i sami také byli vy—

pátrali zemi. roztrhli roucha své.“
7. a mluvili ke všemu množství synů
32.Nikoli
Jiní pak.
kteříž byli
ním. pra.—
vili:
nemůžeme
protis tomu
idu israelských: Země. kterouž jsme prošli,
velmi dobrá jest.
vstoupiti. nebo silnější jest nežli m .'
33. lzhaněli zemi. kterouž shlédli, sy
8. Bude-li milostiv nám Hospodin:
nům israelským, řkouce: Země. kterouž uvede nás do ní, a dá (nám) tu zemi,
'sme shlédli. zžírů obyvatele své:' lid, kteráž Oplývá mlékem a. strdí.
terýž 'sme viděli. vysoké postavy jest.
9. se
Nepozdvihujte
se proti
34. ,I'am jsme viděli jakés potvory aniž
bojte li u země
té, Hos
neboodinu:
jako
synů Enakových z pokolení obrů: ješto chléb tak je můžem snísti:' odstoupilat
m proti nim zdáli jsme se (mali) jako od nich všeliká pomoc: Hospodin s námi
kolaylky.
"
jest. nebojte se.

Kapitola 14.

i

Pláč . "ciniojžíšovz.
lidu. 45.
6. Kóleb
. Josue
lid tělní. na
Modlitba
Izraelští
od Anulacbítskýeh
poražení.

10. A když křičelo všecko množství.

a chtělo je kamením uházeti. ukázala se
sláva Hospodinova nad stánkem umluvy

israelskšmf
11. | másvnum
HosPodin
k lojžíšovi: Do
]. Tedy křiče všecken zástup plakal ;! všechněm
v tu noc.
! kavadž utrhnti mně bude lid tento? Do
27) t. v Rides Barlie. kteréžto misto leží na severní straně pouště. kdežto lsrselští v ležení vy
zvědacův očekávali.
30) t. Amaleehitští.
32) Tak na posavadní opatrování Boží a jeho pomoc a divné skutky zapomenuvše. pouze rozumu
těla nasledujici—,do země zaslíbené vtrhnouti se hrozili. Nám včem k naučení a k výutrane,
abychom k zemi zaslíbené zivota věčného usílqiíoe. nedali ze rozumem těla ani světa ani dibln
odhrnziti. ale raději v sprostnosti víry . nepohnutedlného doufáni v Boha a v pomoc jeho. za
ním ochotně jíti se snažovali. bez ohledání se na jaké koli překážky a nebezpečenství.
t. jat nezdravá. má nezdravé povětří. tak že lidé dlouhověcí v ní býti nemoubou.
5) t.. kol-íce se před Hospodinem a proaíce za lid.

6) na znamení zármutku nad reptů-ním lidu.
9) s m značně j. cetl-emo. jako snadné pokrm měden bývá. Čech říká: Budeme jich míti

s'edno
J

snidani.

_

10) (. oblak. který! byl nad stánkem. objevil se v skvěle skvouci a hrozně podobě.

i ". lil—32.
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Čtvrtá kniha Mojžíšova.. Numeri.

!

'

kavadž nebudou mi věřiti. při všech zna
meníeh, kteráž jsem činil před nimi?
12. Raním tedy je morem. &zahla
dím: tebe puk učiním knížetem nad ná
rodem velikým, a. silnějším, nežli jest

viděli velebnost mou. &znameni. kteráž
jsem činil v Egyptě. a na poušti . a. po

koušelimnejiž desetkrátfaníž uposlechli
hlasu mého,
23. neuzří země té. kterouž jsem s
tento.
přísahou zaslíbil otcům jejich. aniž kdo
13. l řekl Mojžíš k llospodinu: Ale z tech, kteříž mně utrhali. uhlódá ji.
24. Ale služebníka svého Káleba.. kte
uslyší to Egyptští. z jejichž prostředku
rýž pln jsa jiného ducha. následoval mne.
vyvedl jsi lid tento,

14. a obyvatelé zeme te'to, kteříž sly— uvedu do země te', kterouž zchodil: &

šeli. že ty llospodine mezi lidem tímto
jsi. &.že tváří v tvář spatřován bývášf
aže oblak tvuj přikrývá je. ažc vsloupě
ohlukovem předcházíš je ve dne. a v
sloupů ohnivém v noci:
15. (ti obyvatelé pak uslyší) že jsi po
bil tak veliké množstvíjako jednoho člo
věku a řeknou:
16. Nemohl uvésti liclu toho do země.
0 kteréž byl přisa'íhl;proto pobil je na
poušti.
17. Nechť tedy jest zvelebenn. moc
Páně, jakož jsi pi'isa'lhl. řka.:

símě jeho vládnouti bude jí.
25. Poněvadž (ale) Amnlcchitský i
Chzuiunejský bydlí v oudolíeh těchz'
zejtra hněte se s vojskem. a navratte se
zase na poušt cestou k moři červenému.

36. I mluvil llospodin k Mojžíšovi. & _
k Aronovi. řka:
27. Dokavadž lid tento zlý repce proti
mně? Slyšel jsem nui-íkímí synu israel
ských.

_

28. Rciž tedy'jim: Zivjsem já, díllo
jakž
jste mluvili.
&ja jsem to
sspodin:
yšel, tak
učiníru
vám.

29. Na. oušti této ležeti budou mrtvá ,
těla vaše. šiekní, kteříž jste sečtení od
dvacíti let a. výše. & reptali jste proti
mne.
kterýž
nnvštěvuješ
hříchřrotců
do
třetího
i čtvrtého
ko ena. na synech
30. nevejdete do země, nad kteroužto
19. Odpust. prosím. hříchy lidu to— zdvihl jsem ruku svou.“ že vás osailím v
hoto, podle velikosti milosrdenství své ni, krom Kúleba syna Jefonova..aJosue
ho. jakž jsi milostiv byl vycházejícím :: syna, Nunova..
Egypta až dosavád.
31. Ale dítky vaše malé. o nichž jste
20. ! řekl Hospodin: Odpustil jsem řekli. že v lou ež budou nepřátelům, ty
vedlé slova. tvého.
uvedu tam: aby viděli zemi. kteráž se
21. Zivt jsem já: nnaplněna bude shi vám nelíbila.
vou llospodinovou všecka země.'
32. Vaše pak těla. mrtvá. ležeti budou
22. Však ale všickni ti lidé. kteí'ž na poušti.

18. Hospodin trpělivý. & mnohého
milosrdenství. snimaje nepravost &hři
chy, &žádného nevinného neopouštěje;

H) !. v zvláštních samému Bohu možných skutcích. r divech &zůzran'ch. Sic jinak nme'podstnty
Božské človek videti nemůže zde v této porušitedlnoati leč skrze umeni.

:|)

llebr.: Však ale: živ jsem ji a slávu má naplňuje všecku zemi. let viiclmi ti atd.
22) '. tolik co: již častokríte.
25)' t. za horou. na kterou! se položili lsraelšti táborem. měli Amulechitštl |. Cbonnnejůti lezeni.
hotovi jsouce k útoku. lsroelští však. kurii: se tak bojácnýml býti osvetleni. měli nyní bitvě
se vybnouti . táhnouti zpět k moři rudénm.
30) t. o které jsem přisůhl.

Ill-ll“ni.

30
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čtvrté. kniha. Mojžíšova. NumerL

33. Synové vaši budou tuláci“ na

šti. čt 'oeti let."

u

14. 33.-15._9.

na vrch hory. Archa. pak svědectví llo—

a ponesou smilftví spodinova, a Mojžíš nevyšli z stanů.

vaše,
dokavadž nevyhynou těla mrtvá
otců na. poušti.
34. vedlé počtu čtyřiceti dnů. v nichžto
shlédli jste zemi: rok za den počtěnbude.
A čtyřiceti let vezmetezanepravosti své,
&poznáte pomstu mou:
35. že. jak jsem mluvil. tak učiním
všemu množství tomuto zlomu. kteréž
se srotilo proti mně: na. poušti této za
hyne, a zemře.
36. Tedy všic'kni ti muži. kteréž byl
poslal Mojžíš k shlédnutí země tě. ».
kteříž navrátivše se uvedli v reptaní proti
němu všecko množství. hanějíce zemi.

45. I setou ili Amalechitští. aChnna—
nejští. kteříž bydlili na té hoře. atepou
ce jeaporážejíce. honilije až.do llorma.

Kapitola 15.
Ziiuni o některých obouch. 30. Pokutu pyšné h're
íuciho. 32. Kmenová-ii človeka pro zrušení soboty.
87. Rusko: Boží o premonini roucha.

1. Mluvil opět Hospodin k Mojžíšovi.
řka:
2. Mluv k s ům israelským. a rei
jim: Když vej ete do země přebývání
svého. kterouž já. dám vám,
3. abudete obětovati oběf.llospodinu
v obět zápalnou. aneb pokojnou. sliby
žeby byla. zlá,
37. zemřeli aporaženi jsou před obli plníee. aneb dobrovolně obětujíce dary,
aneb při slavnostech svých zapulu'íce
čejem Hospodinovým.'
38. Josue pak, syn Nunův. a Káleb. libou vůni llospodinu . z volů aneb :
syn Jefonův. živi zůstali _zevšech, kteříž ovcí:
byli šli k rohlédnutí země.
4. tedy kdobykoli obětoval (krvavou)
39. I uvil Mojžíš všecka slova tato oběti,bude take obětovati občt mouky
ke všem synům israelským. &lid truch bělné desátý díl El'y. skro né olejem.
jehož bude čtvrtý díl míry in:
lil příliš.
5. a. vína v občt mokrou touž míru dai.
40. A aj časně ráno vstavše vstoupili
na vrch hory,a řekli: l'lotovi jsme vstou— k zápalné oběti. aneb k oběti pokojné.
piti na místo. o kterómž Hospodin mlu— K jednomukaždému beránku,
6. a skopci bude občt mouky bčlné
vil: nebo jsme zhřešili.
41. Jimž Mojžíš řekl: Proč přestupu dvě desetiny. kteráž bud' skrnpena ole—
jete slovo Hospodinovo. ješto vám to na jem třetinou míry Hin:
7. a vína k oběti mokré třetí díl též
dobré nevyjde?'
42. Nevstupujte: nebo není Hospodin míry obětovati budeuvůni chutnou lio
s vámi: abyste nepadli před nepřátely spodinu.
8. Když pak zvolů učiníš obět zápal—
svými.
43. Amaleehitští &Chananejští před nou, aneb oběť k splnění slibu, aneb
vámi jsou, 'ichžto mečem padnete, proto pokojné oběti.
9. dáš s každým volem tři desetiny
že jste nec tčli uposlechnouti Hospodi
mouky bčlné skro ené olejem. jehožby
na. aniž bude Hospodin s vámi.
44. Ale oni zaslepeni jsouce vstoupili byla. půlka míry ] in:
33) hebr. text: pastýři toulaví : t.j. jako! stáda pasoucí sem i tam se rozchází jistého mista. ne
majíce. tak oni žádného místo a obce nebudou moci vzdělnti. nei sem i tam se toulajice
nknpaji. — ") Vlastně jen 38 let a několik měsíců; 40 pak let od vyjití : Egypta. —
“') t. nevěrnost vaši, že jste se odtrhli od Boha.
37) t. uni. kdy! Bůh slávu svou ukázal, před stánkem stáli. náhlou umrti pojednou zemřeli. Tak
umí Pán i spravedlivé : pokušení vytrhnouti i bezboiné stímti.
41) t. nedaří se vám poduiknutí vaše.

15. 10-37.-
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10. vína k mokré oběti, touž míru k
oběti nejlibeznčjši vůně llospodinu.
11. Tak učiniš

26. abudei odpuštěno
lidu synů
israelských
p' chozim.všemu
kteřížjsou
po
hostinu mezi nimi: nebo vina jest všeho
lidu skrze nevědomí.
12. s každým volcm i skopcem i be—
rzínkem i kozlem.
27. Jestližeby pak člověkjeden z ne
vědomí zhřešil. obětovati bude kozu roční
13. Buď on domácí, nebo příchozí.
za břicb svůj:
14. týmž řádem občtovati budou oběti.
28. a bude se modliti zaň kněz. že
15. Jednostejné přikázali &soud bu nevěda zhřešil před Hospodinem: a vy
de tak vám, jako příchozím země.
prosí mu odpuštění. a. bude: mu odpu
16. Mluvil také Hospodin k Mojžíšo štěno.
vi. řka.:
_
29. Tak domácím 'ako příchozím 'e
17. Mluv synům israelským . & rci dnostejný zakon budet všem. kteřížby
1m:
18. Když přijdete do země. kterouž
dům vám.
19. &.jisti budete z chlebů krajiny té.
oddělíte prvotiny Hospodinu
20. : pokrmů svých.' Jako z humua
prvotiny oddělujete.

21. tak izpoknnů dáte prvotiny Ho
spodinu.'
22. Jestližebyste pak skrze nevědomí
o ustili něco z těch věcí. kteréž mluvil
ospodin k Mojžíšovi.
23. a přikázal skrze něho vám. ode
dne. kteréhož počalpřikazovati.ipotom,'
24. a zapomněloby množství to uči
niti: obětovati bude tele ze skotů. v oběť
zápalnou k vůni nejlíbeznější Hospodi
nu, a ktomu občt suchou. imokrou,
dlé řádů posvátných, a kozla za hříc :
25. a modliti se bude kněz za všecko
množství synů israclských: aodpuštěno
bude jim. nebo nezhřešili z úmysla: &
však předce obětují zápal Hospodinu za
sebe, i za hřích. i za poblouzení své:

zhřešili__nevědomky.

30. ClOvěk pak. kterýb : pýchy' nč—
čeho se dopustil. bud' žeby on byl ob
čan. neb příchozí. (poněvadž on proti
Hospodinu zpumý byl.) vyhlazen bude
z lidu svého;
31. nebo slovem Hospodinovým po
hrdl, a řikázaníjeho zrušil: protož vy
hlazen gude. a. ponese nepravost svou.“

32. Stalo
se pak. nalezli
když byli
synové
israelšti
na poušti,
č Ověka.
an
zbírá dříví v den sobotní.
.
33. &přivedli jej k Mojžíšovi. &k Aro

novi. i ke všemu množství.

34. Kteřiž zavřeli ho v žaláři, nevě—

douce. coby s ním činiti měli.
35. I řeklHospodin k Mojžíšovi: Smrti
at umře člověk ten. nechť ho ukamenuje
všeeken zástup vně za stany.
36. A vyvedše jej ven, uházeli ho
kamením. a umřel. jakož byl přikázal
Hospodin.
37. Rekl také Hospodin k Mojžíšovi:
v

__

20) t. na znamení vděčnosti své za poskytnutou jim obživu. Podlé bebr.: Obětovati budete oběť
vzhůru pozdvižení.
21) t. každý hospodář měl po !ni knězi přinésti chléb. kterýžto bo oo oběť Hospodinovu vzhůru
pozdvibl. pak se svými snědl.
23) bobr. text: v prouůmdech vašich.
30; t. zpurně. hrdé: opověžlivč ani se Boha boje ani se lidi stydč.
31) t. ponese bez milosti pokutu za nepravost zvou, ani! bude moci obětí se vykoupili. Tak Bůh
číně rozdil mezi hříchy. kteří! se lidem nabizeji : křehkosti & : poblouzení. a. mezi zůmy
silnými a. proti svědomí. na Wobto své přísné spravedlnosti. nn oněch pak své dobrotivosti &

milostivosti příklad ukazuje. odkud! každému i důvěrnosti i bázně jeho mto' nabývá

30.

duši.

"6

Čtvrtá kniha.Majmon.

38. Mluv synům israelským. areijim.
at udělají sobě třepení ns krajích plášťů,
přišijíce je tkanicemi modrými :“
39. kteréžto když uhlídq'i. at se roz
pomenou na všecka přikázaní Hospodi
nova. aby nenásledovali myšlení svých.
a očí.“skrze věci rozličné smilnícef
40. ale aby raději pamawjíce na při
kázaní Hospodinova. činilije, a byli svnti
Bohu svému.
41. Já. Hospodin Bůh váš, kterýž vy
vedl jsem vás : země egyptské. abych
byl Bohem vaším.

Kapitola 16.
l'ovrts'ni Koro ijiných proti Mojžíšovi. 31. Pomsta
Boží no no. ". Lid proto raptor ohněm trestán.

]. Hle pak Kóre. syn lsaara, syna
Kant. syna Lévi,&Dám, aAbiron. syno
vé Elinbovi, Hon také syn Feletův zpo
kolení Růben.
2. povstali proti Mojžíšovi, i jiných
synů ismelských dvě stě &padesáté mužů
znamenitých v lidu, a.kteříž, když bývalo
rada. ze jmena byli povoláváni!
3. A postavivšc se proti Mojžíšovi. a
ronovi, řekli: Dosti mějte na tom.“ nebo
všecko množství jest (množství) sva

Numeri.

15. 38.— 16. H.

tých." &mezi nimi jest lloslmdin: proč
tedy se vynášíte nad lid Hospodinův?
4. T0 když uslyšel Mojžíš. padl na
tvář svou:
5. omluvil k Kóre. i ke všemu množ
ství. řka: Ráno známo učiní Hospodin.
kteří k němu přisluše'i. &svaté" připojí
k sobě: &kteréž vyvoíil. tit přiblíží se k
nemu.

6. Toto tedy učiute: at vezme každý
kadidlnici svou. ty Kóre, i všecko shro—
máždění tvé :'
'
7. a. uakladoucc do nich zejtra. ohni-.
vložte na ně kadidla pi-ed llospodinem;
akohožkoli vyvolí. ten bude svatý :“ pří
liš se vynášíte synové Lévi.
8. I řekl opět k Kůl-c: Slyšte synové
Lévi '
9. Zdaliž málo vám to jest. že oddělil
vás Bůh israelský ode všeho lidu, a při—

pojil sobě. abyste posluhovali jemu \
službě stánku. &strili před shromážděnim
lidu, &sloužili jemu?
10. Proto-liž kázal k sobě přistoupiti
tobě, i všem bratřím tvým s_vnůmLévi,
abyste sobě také kněžství osobili,
11. :: všecka. rota tvá aby povstala

proti Hospodinuí" Nebo co jest Aron.
že repcete proti němu?"

38) Měli jsou na. čtyrech cípech rouchs svrchního neb pláště. jen! zůletel : roucha čtverhrsného.
modré tkanioe pHiíti & k'tčmto třepení připnouti. Tímto třepenim vyznamenivnls se rozdílná
příkáumí Boží, sbíhqiíci se v jednom zákonu lásky, podobně jako mnohé nitě v třepení v
jedno spojeny jsou.
30) t. Bohu se zpronevěhúice.
2) Kóre byl brstrnnec Hejlíšův : Áronův. a jak : dali.-íchven'lů patrno. obmy'šlel se v čelo lidu
postaviti s sim jakozto od lidu zvolený nejvyšší kněz vládu si osobiti. Dátsn .. Abiron
jakožto potomci Rubena prvorozeného obmýšleli ztracená práva. prvomcnství obnovili s tak
nadvlády nad lidem se zrnocniti. Bylo to tedy nebezpečné srocení proti Áronovi n Mojžíšovi.
jakožto duchovní .. světské vrclmosti, jakoby sobě něco osobovali. co! by jim nepřísluůelo.
3) rozuměj: to jste rovni jiným a že potí-íta k lidu. jeho! sobe Hospodin posvětil a. za svůj lid
vyvolil. u prostřed kteréhozto on přebývá. — ") t. všechen lid svatý jest n budí! jsou si
viickni rovni.
5) t. které! k službě své posvětil.
6) Lovítům. ke kterýmtto Kóre patřil. nepříslušeln kadidelniee. neb toliko kněžím bylo dovoleno,
v Svntyni knditi. Nei :pumíci tito zaopatřili je sobe. aby po složení Árona. & synův jeho
s kněžství sami mohli kaditi.
7) r.. tomu ouhd kněžský průvnč náleželi bude.
11) slovem: Proč nn té přednosti. kterouž vás Bůh mimo jiné vir-okn pokolení poctil. nepřestůvšte.
mehr! přes to nejvyššího knwtvi hledáte? — ") t. neběží tu o samého mna. ale více. že
vy se velebnosti Boží. od nehotto Áron ustanoven jest. dotýkúte & ji urňzíte.

\

16, 12—32.

Cima kniha Mojžíšova. Numeri.

12. Tedy poslal Mojžíš. aby zavolali
Dátum & Abirona. . synů Eliabovy'ch.
Kteříž odpověděli: Nepůjdeme.
13. Zdaliž mailojest tobě. že jsi vy
vedl nás z země, oplývající mlékem &
medem. aby (nás) zmořil na poušti. že
také chceš pnnovati nad mimi?
14. V pravdě tys nás uvedl do země.
kteráž teče potoky mléka &medu. a dal
jsi nám v vládařství polí & vinic: zdali
i oči nám chceš vylou iti'i" Nepůjdeme.
15. lrozlmčval se i\fojžíš velmi. ařekl
k llospodiuu: Nepatřiž na oběti jejich“
tyt víš. že jsem ani oslíku nikdy nevzal
od nich. ani 'sem koho z nich soužil."
16. ] řekllt Kóre: Ty. i všecko shro
máždění tvé postavte se dne zejtřejšího
zvláště před Hospodina-m. &Aron také
zvláště.
17._Vezmete jedenkaždý kadidlnici
svou. a dejte do nich kadidla. občtnjíce
llospodinu dvě stě & odesůte kadidlnic
(bude): Aron také at rží kadidlnici svou.

IS?

své.'řekli: Nejsilnější Bože duchů vše
likého těla.“ zdali, když jeden zhřeší. na
všecky hněv svůj vyliješ?
23. [ řekl Hospodin k Mojžíšovi:
24. Rozkaž všemu lidu. at se oddělí
od stanů Kóre, &Dátnn &Abiron.
25. [ vstav Mojžíš, šel k Dátanovi &
Abironovi: i šli za ním starší ismelští;'
26. a řekl k zástupu: Odstupte od
stanů bezbožných lidí těchto. aniž se
čeho dotýkejtc. což jejich jest. abyste
nebyli zachvaceni v hříších jejích.
27. A když odstoupili od stanů jejich
vúkol: Dátan &Abiron vyšedše stah ve
dveřích stanů svých s ženami i s dětmi.
i se vší čeledí.“

28. l řekl Mo'žiš: Po tomto poznáte,
že Hospodin pos nl mne. abych činil vše—
eko to. což vidite. &že jsem z vlastního

srdce“ nic nečinil:
29. jestliže tak jako jin'- lidé mrou,

zemron i tito. &navštíví-li 'e rána.. kte—

rouž i jiní navštívení bývaji,' neposlal

, 18. To když udělali. nn Mojžíš & mne Hospodin:
30. puklit něco nového učiní Hospo
din. že země otevrouc ústa svá. požře je
se vším, což k nim náleží. &sstonpí—li

Aron stáli.“
19. a sebrali' proti nim všecko množ
ství ke dveřím stánku. ukázala. se všem
sláva. Hospodinova.
20. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi &

Áronovi, řka:

za živo do pekla, tedy poznáte. že se
rouhali Hospodinu.
31. Tedy hned jakž přestal mluviti.

21. Oddělte se : prostředku shromáž
rozstoupila
se země
podsvá,
nohami
dění tohoto. at je v náhle zahladím.
32. &otevřcvši
ústa
požřejejích:
&je &
22. Kteřížto padše k zemi na tváři stany jejich. i se vším statkem jejich.“
")

13)

IB)
19)
22)
25)
27)
28)
29)
32)

Což moíš. že jsme slepí. abychom nevideli. co dělá“ Řeč to plní: ůštčpku |. posměchu.
jakoby řekli: Ty jsi nás hanebné podvod! & chceš ještě nás omámiti : odepiti. tak abychom
jsouce na té mizerné poušti myslili. že v úrodné krojinč jsne.
t. nepříjímej jich. neohlibdi si jich. -— “) Chet—th'ci: Nemluhuji vy'čitky to. jokobych sobě
vládu neprůvé ocoboval. Neptijimal jsem od žádného darů jako panovník, aniž jlem toho pro
zisk svůj utlučovnl. zdarma. jsem sloužil lidu svému.
t. u dveří stůnku.
t. odbojnici.
t. kterýž viem ducha i život dáváš. pane nad životem i smrti.
t. ti. kteří uzřevie slávu llospodinovu. jinak se usmyslili. nn ostatnich 250 zůstalo.
na vzdor Mojžíšovi; jakoby řekli: ridi bychom poblcdčli na toho. kdoby mim chtel škoditi.
t. o své ujme neb po své hlavě.
!. sejdouli obyčejnou smrti ze světa.
bobr.: Země pakin je i domy jejich i všecky lidi. kteříž byli s Koro í všechen statek jejich.
Tok tedy i Kóre zahynul, synové pak jeho zůstali na. živé (viz níže 26. 9—ll.). bezpochyby
že nebyli jednostejného smýšlení : otcem.
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kniha Hojžilovn..Numeri.

33. isstoupili za.živa do pekla., azemě
přikrylaje, i zahynuli z prostředku množ
ství
34. Všeeken pak Israel, kterýž stál
vůkol. utíkal. slyše křik hynoueích, řka:
Aby snad i nás neshltils země.
35. Ale i oheň vyšed od Hospodina,
zabil těch dvě stěa padesáte mužů, kte—
říž obětovali zápal.
36. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
řka:
37. Přikaž Eleazarovi. synu Áronovu
knězi, st zbéře kadidlnice, kteréž leží v

16, 33.— 17. 5.

44. I řekl Hospodin k Mojžíšovi:
45. Vy'děte z prostředku množství
tohoto, ne ihned zahladím je. A když
leželi na zemi,'
46. řekl Mojžíš ]: Áronovi: Vezmi ka—

didlnici, anabera ohně soltáře, vlož naň

zápal, &.běž chle k lidu, aby se modlil
za ně: nebo Již vyšel hněv od llospodi—
na, &. 'iž) rána' rozlítila se.
47. Po když učinil Áron, &běžel do

prostřed množství, kteréž již hubil ohen,
obětoval vonné věci:
48. a. stoje mezi mrtvými & živými,

ohni,' & oheň sem itam at rozmeee: modlil se za.lid,' i řestala. rána..
nebo posvěceny jsOu
38. v smrti hříšníků :“ a. at je rozkuje
na plechy. &přibí'e k oltáři, proto že
obětován jest v nich zápal Hospodinu, &
posvěceny jsou. aby hleděli na.ně jakož
to na znaxnení a. na památku synové

israelští. .
39. Tedy sebral Eleazar kněz kadidl

nice měděné, v nichž obětovali ti, kteréž
oheň shltil, arozkovav je na plechy, při
bil k oltáři:
40. aby měli potom_synové israelští
památku, aby nepřistuppval žádný cizí,
a kterýž není z semene Aronova. k obě
továni zápalu Hospodinu, aby neutrpěl,
jako ut ěl Kóre, 1 všecko shromáždění
Jeho, jbkož mluvil Hospodin k Mojží—

49. Bylo pak těc , kteříž pobiti jsou,
čtrnáctc tisíců lidí a sedm set, krom
těch, kteříž zahynuli v pozdvižení Kóre.
50. [ navrátil se Aron k Mojžíšovi ke
dveřím stánku umluvy , když přestala
záhuba.

Kapitolu I?.
Dnmíeto prutů od dvanácti knížat lsmelsky'ch.8. Prut
Aronův zkvetl. lo. . ehověn jest v st.-"nkusvědectví.

]. lmluvil Hospodin k Mojžíšovi,rka:
2. Mluv k synům israelsky'm. &vezmi

od nich ode
pruty,
z každého
po
jednom.
všech
knížat popokolení
olení prutů
dvanácte. a jednohoknždého (pokolení)
jmeno napíšeš na prutu jeho.
BOVI.
3.Jmcno pak Áronovobude na (prutu)
41. Reptalo pak všecko množství synů pokolení Lévi, &jeden prut za všecky
israelských druhého dne proti Mojžíšo— čeledi (jednoho pokolení) bude.
vi a
noví, řkouee: Vy jste zabili lid
4. A položíš je v stánku umluv před
Hos
' ův.
svědectvím. kdežto mluviti budu. tobě.
42. A když vznikala. bouře, a. rozbroj

se rozmáh

,
*
5. Kohož z nich vyvolím. tohot rut
43. utekli Mojžíš & Áron do stánku zkvetne:a(tak) odvratím od sebež oby
synů
israelskýeh , kterýmiž proti vám
umluvy. Do kteréhož když vešli. přikryl
je oblak, auka'lzalase slávallospodinova. repcí.

37) t. mezi nabitými od blesku.
38) t. smrtí těch hříšníků. která! jest pokuta Boží, posvátné nabyly povahy, tudíž k obecným
potřebám jich uziti nelze.
45) t. modlíco se u lid.
46) t. morovi ráno.
48) v hebr.: smířil lid. t. tím kndénim, které! v důvěře v zaslíbení Boží, modle se :. lid Bohu
obětoval.

17. 6. — 18. 7.

ben-ta kniha. Mojtilovn. Numeri.

6. l mluvil (to) Mojžíš ]: s ům isra
elským: &dali mu pruty všec knížata.
jedenkaždý z svého pokolení : a bylo
prutů dvanácte kromě prutu
nova.
7. I položil je Mojžíš před Hospodi
ncm v stánku svědectví,
8. a druhého dne zaso přišed nalezl.
ano vyrostl prut Aronův v domu Lévi:

. Kapitola 18.
Povinnost knbii n lovitů.

& Opnůoni jich ! obětí.

21. o Mnich jejich.

]. ] řekl Hospodin k Áronovi: Ty. i
synové tvoji idům otce tvého s tebou.
ponesete nepravost Svatyně: a.ty. i sy
nové tvoji spolu pone'seto hříchy kněž
ství svébo.'
a. vypučili se (z něho) pupenci & roz-'
2. Ale ibmtry své z pokolení Lévi,
kvctli. a z květu. když se rozvilo listí, & berlu' otce svého přijmi k sobě. at
mandle rostly.'
jsou při tobě. a posluhují tobě: ty pak a
9. Tedy Mojžíš vynesl všecky ty pruty synové tvoji sloužiti budete v stánku
'
od tváři Hospodinovy ke všem synům svědectví.
israclským: i uzřevšeje. vzalijedenkaždy'
3. A bcdlivi budou lcvítové přikázaní
prut svůj.
tvých. avšecb prací stánku: však tak. at
10. Iřekl Hospodin k Mojžíšovi: Vnes toliko "knádebam Svatyně, a k oltáři ne
zase prut
nův do stánku svědectví, přístupují. aby oni nezemřeli. i vy také
' aby chován byl tam na znamení proti spolu nczahynuli.'
odbojným s ům israelským, ».st pře
4. At k jsou stebou. &bdí na strů
stane naříkaní jejich na mne. aby neze— žích stán u. 1 řl všech posvátných oby
mřcli.
čejícli jeho. izi' at se nepřiměšuje k
vam.
11. I učinil Mojžíš. jakož byl přikázal
5. Bdčtc na.strážiSvatyně.ipH službě
Hospodin.
aby nepřišlo rozhněvání na syny
12. Rekli pak synové israelští kMoj oltáře:
israclské.
žíšovi: llle pobubeni jsme. všickni jsme
6. Jů. vybral vám bratry vaše levíty z
zahynuli.
prostřed synů is:-selských. a. dal jsem
13. Kdožkoli přistu uje kstánku Ho je za dar Hospodinu, aby konali službu
spodinovu. umíral 7 nližaž do posled při stánku jeho.
ního všickni máme vyhlazeni býti?
7. Ty pak i synové tvoji ostříhejtc
kněžství svého: a. všecky věci. kteréž k
službě oltáře příslušejí. aza oponou jsou.
8) Tak prut Áronův měl pojednou pupcnce. květ n_.ovoce, jako vůbec nn mnndlových ltfomícb
spatřili lze. Tim dosti zřejmě ukázáno : ztvncno.'že Áron : potomci jeho od samého Boha
kněžským řádem poctčni jsou. Nebo jako prut Arom'u od Roh-ne uhly přirozenou mocí
tkví-sti a ovoce vydnti nemohl. ovíu—m
nie zvláštním působením Božím, podobně iÁmn &synové
jeho od přirozeností ke kněžství nebyli způsobní. rovněž jako ostatní kmnové. nel toliko
zvláštní milostí Boží jsouce obdařeni n. k tomu povoláni. Ostntné pak vidí sv. otcové v prutu
Áronovu obraz velikého knčze Božského Vykupitolo. kterýž zprvu snížen jen. jakoby uvndnul.
pult opět k novému slavnému životu ukl-isna jest-.
13) t.. my tedy ostýclu'une se s obětmi svými k stánku.přistoupiti.
]) t. \'y budete vinni neb twstňní.jestližo co nenňložitč od vás neb od lerítů při službách stánku
díti se bude. Tím předchází Hospodin obůvímí lidu v posledním verši předešlé kapitoly pro
nošenčmu jakoby všichni. kdo! k stánku přistoupí. zhynouti museli.
2) !. čelcď ncb rodinu.
3) t. kdybyste je pouorny neučinili. ie vše-tečné v něco se vydávají. neb svých povinností
mnodbůveúí.

4) :. ne levíts.

040

čtu-ea kniha Nojiliova. Numeri.

skrze kněžl zpravovány budou. Jestliže
kdo cizí řistoupl. zabit bude.
8. l n uvil Hospodin k Aronovi: llle
dal jsem tobě k ostříhání prvotiny své.'
Všecko. což se posvěcuje" od synů isra

elských, dal jsem tobě, i synům tvým
pro oui-ad kněžský právem věčným.
9. Toto tedy vezmeš z těch věcí. kte
réž posvěceny a obětovány jsou llospo—
dinu. Všeliký dar &oběť. a cožkoli za
hřích a za vinu dává se mi. a dostává se

18. 15—26.

' 17. Prvorozené pak z volu. &ovcí, a.
koz nedáš vy latiti, nebo posvěceny jsou
Hospodinu: Erev toliko jejich vyliješ na.
oltář. &.mk jejich zapálíš v nejchutnější
vůni llospodinu.
18. Maso ak jejich k užitku tvému
se dostane. jalžo hrudi posvěcené, &plece
pravé, tvé budou.
19. Všecky prvotiny Svatyně. kteréž
obětují synové israclští Hospodinu, dal
jsem tobě. asynúm i(lcerám tvým. prá
vem věčným. Umluva soli' jest to véč
ná před l'lospodinem. tobě i synům tvým.
20. [ řeklllospodin k Aronovi: Vzemi

do Svatyně svatých. tvé bude. a synu
tvých:
10. v Svatyni budeš to jisti: pohlaví
mužské toliko jisti bude z toho, nebo
posvěcena jest tobě.
jfjidl. nič-ímžnebudete vlaíclnouti. aniž
11. Prvotiny pak. kteréžby slibovali udete míti dílu svéhomezi nimi: jájscm
a obětovali synové israelští. tobě jsem díl &dědictví tvé u prosti-ed synů isra
dal. i synům tvým. idceraím tvým, pré elských.
vem věčným: kdož čistý jest v domě
21. Synum pak Lévi dal jsem všecky
desátky v Israeli za dědictví. za službu.
tvém, jisti je bude.
12. Všechen tuk“ oleje. ivinn. iobilí. kterouž posluhují mnč v stánku omluvy:

cožkoliv obětují z prvotin HOSpodinu.
22. aby synové isrnclští nepřistupovali
dal jsem tobě.
více k stánku, a nedopouštěli se hříchu
13. Všechy první ourody, kteréž vy smrt způsobujíciho.
dává země, a Hospodinu se přináše'í.
23. Samým synům Lévi,mnč v stánku
dostanou se ku potřebám tvým: kdo sloužicím. a nesoucím hi'ichy lidu, usta
novení toto věčné bude v pronárodech
čistý
v domě
jístij'eajibude.
14.jest
Všecko.
cožtvém.
: slibu
synové
vašich. Ničímžjiný m nebudou vláduouti.
israelští. tvé bude.
24. dosti majlce na obětování desátku.
15. Cožkoli první vycházi zživota vše
likého těla.“ kteréž obětována bývá llo kteréž jsem k jejich užitkům a potřebě
oddělil.
spodinu, buď žeby to z lidí. neb : hovad
25. l' mluvil llospodin k Mojžíšovi,
bylo. tvé bude: tak toliko. aby za prvo
rozeného člověka výplatu peněžitou vzal. řka:
26. Přikaž levltum, a oznam jim: Když.
a každé hovado. kteréž nečisté jest. vy
vezmete od synů israelskýcb desátky.
platiti kázal.
16. jehožto výplata po jednom měsíci kteréž jsem vám dal. prvotiny z nich
bude' 'ti loty stříbra vedlé váhy Sva obětu'tc Hospodinu, to jest, desátý dil
desátků.
tyně. Lpoetdvacet haléřů má.

8) t. oběti obilí, ovoce a vína atd.. které). Izraelští Bohu přinášejí co prvotiny svých plodů. tobě
divim lt octl-íbéní. totiž mumnému užívání . zpravování. V hebr. stojí: Dal jsem tobč
i. osu'íhímí oběti mé. které! se uhlím pozdvíhuji. — ") t. Bohu se obětuje . se nepálí.
12) t. všecko. co! předního . nejlepšího jen. : oleje atd.
K)) t. všecko prvorozené.
16) t. kdyz tomu dobytčeti už bude jeden měsíc.

l'J) t. nelruiitedlná jako sůl.
20) t. ostatnich synů isnelhltýoh.

le. 27s— 19. 16.

Čtvrůknihsuojžílm

27. Ab vám poctěn byl za obět
prvotin tu.! z humen. jako od presu':
28. i ze všech věcí. z kterýchž při

jímáteprvotiny, obětujte Hospodinu, &
dejte Aronovi knězi.'
29. Všecko, což obětovati budete z
desátků. &k darům Hospodinovým od
dělíte, má z toho, což nejlepšího a vý
borného jest. býti.
30. A díš k nim: Budete-li obětovati

“i

Numeri.

6. Dřevo také cedrové. s yzop, &čer—

vec dvakrát barvený, kněz uvrže do pls
mene. v kterémž ta kráva. hoří.

7. Atěpotom
teprv. dovypers
umyje
o své. vejde
stanů. šaty
a po&
škvrněný bude až do večera.

8. Ale i ten, kterýž ji spálil.
šaty své. &.umyje tělo. a. nečistý
až do večera..

e
ude

9. Popel té krávy sebéře pak muž či
desátky z toho. což výborného a nej— stý. &vysype jej vně za stany na místě

lepšího jest. bude počtěno vám. jako čistém. aby byl (všemu) množství synů
byste dali prvotiny z humna. &od presu: israelských chován k vodě pokropení:'
31. a budete je jísti ná všelikém místě. nebo kráva ta. za hřích s álená jest.
vy
i čeleď
vaše:konáte
nebo mzda
jest tosvě—
ze.
s užbu.
kterouž
při stánku
dectví.
32. A ne rohřešte se tím. žebyste.
což výborného a nejlepšího jest. sobě
zachovali. abyste nepoškvrnili obětí synů
israelských. a nezemřcli.'

10. A když zpéře rouc

svá ten. kte—

ryž nesl pel krávy. nečistý bude až do
večera. udou to míti synové israelští.
i příchozí. kteříž bydli mezi nimi. za
svaté právem věčným.
11. Kdoby se dotkl těla mrtvého člo
věka, &pro to byl nečistý za sedm dní:
12. pokropen bude touto vodou dne
Kapitola 10.
třetího a sedmého . a tak očištěn bude.
Jestliže
the třetího pokropen nebude.
Piipmveni vody k ocištovám ! popel. krávy „má.
sedmého nebude moci očištěn býti.
1. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi. &
13. Kdožbykoli se dotkl mrtvého těla
k Áronoví. řka:
lidské duše. &.nebylb pokropen tím
2. ' 'entot jest řád oběti. kterouž usta
smíšením. poškvmí s ku Hospodino—
novil Hospodin: Přikaž synům israel
va. a. vyhlazen bude z Israele: nebo vo—
ským, at přivedou ktobě krávu ryšavou' dou očiňtování není pokropen. nečistý
dorostlou. na nížby nebylo žádné po bude, a zůstane nečistota. jeho na něm.
škvrny, &kteráž 'ha neneslaz“
14. Tento jest zákon o člověku. kte:
3. a dáte ji Elcazarovi knězi, kterýž
ji vyvede ven z stanů. & zabije před rýžby umřel v stanu: Všiekni. kteříž
vcházejí do stanu jeho, i všeck nádoby.
obličejem všech:
tam jsou. poškvrněné udou za.
4. a omoče prst v krvi její. pokropí kteréž
sedm
dní.
sedmkrát roti dveřím stánku.
5. a s i ji před očima všech. tak
kůži a nmso její. jako krev. &lejno do
ohně uvrha.

15. Nádoba. kterážby neměla svrchu
přikryvadla. ani obvazku, nečistá bude.
16. Jestliže kdo na poli dotkne se těla.

27) t. bude vám to počtem. s Bohu příjemné.jskobyste : vlastnich rolí neb vinic desátky obětovali.
28) který! to rozdělil mezi rodinu svou. kněží.

32) habr. text: A neponese“ proto hříchu (t. když mul: ztrávíte), když oběhnutí budete to.
což nejlepšího jest: a tak nepočkvmíte věci posvěcených (desátků). . nezemřete (když jich
jeho jiných věcí pozívnti budete).

2) kláv. ts r_yhvi vymenim;

vielikou neástotu. — ") t. které: k účdům světskýmposud

nebylo užíváno.
o) t. k vodě. kterouž očišťování byli ti. kteří: pro nečistoty nějaké bývali odlučování. proto: i
vodo očišťování neb oddělení ilove.

BibliML
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19. 17.— 20. 8.

zabitého člověka. aneb od sebe umrlého,
buďto kosti jeho. aneb hrobu. nečisty'
bude za sedm dní.
17. A vezmou : po ela spálení a hl'i
chu.' a. dají ho do naloby. & nalijí na
něj vody živé."
—
_18.V kterýchžto člověk čistý omočiv

Kapitola eo.
Smrt Horie. 2. Reptini pro node-utek vody. 9. Vy
vedeni vody : skily. M. Jednini | huleni Edem o

nobodnoo onto. 29. Smrt Amon.

1. [ přitáhli synové israelští. i všecko
množství na. oušt Sin.' měsíce první

ho:" &zůs

lid v Kádesf“ [ umřela

tu Marie. a.pochována.jest na témž místě.
2. A když lid neměl vody, sešli se
proti Mojžíšovi. a. Aronoví:
_
3. &ztropivše pozdvižení. řekli: () by
chom byli zahynuli s bratry svy'mi před

zop. kropí jím všeho stanu, i všeho
nádob . i lldl tskovy'm'nnksžením po
škvrněných:
19. s. tím způsobem čist' očisti neči llospodinem!
stého třetího : sedmého Inc: očištěný
4. Proč jste vyvedli lid Boží na.poušt.
pak dne sedmého umyje isebe. i rou abychom zemřelí i my. i dobytek náš?
cha. svá zpět-e. : nečisty bude až do
5. Proč jste nás vyvedli z Egypta, &
večera.
'
.
uvedli na toto zlé místo. na kterémž se
20. Jestližeby kdo tím řádem nebyl nemůže síti, kteréž ani neplodí fíku. ani
očištěn, vyhlazena bude duše jeho : pro nemá vinic. uni jablek granátových, k
středku shromáždění: nebo Svatyně Ho—
spodinovy poškvrnil. s. není vodou oči
štováni pokropen.
21. Přikázaní toto bude za právo věčné.
Ten také. kte 'ž kropi vodou, zpéře rou—
cha svá. Kai. ý, kdožby se dotkl vody
očišťování. nečistý bude až. do večera.

_ 22. Cehokolí dotklby se nečistý. ne
čisté učiní: &.člověk, kterýžby se dotkl
něčeho : těch věci. nečisty bude až. do

večeraf

\

7. ] mluvil Hospodin k Mojžíšovi, j—ka:

8. Vezmi hůl,“ shromažď lid. ty i Aron
bratr tvůj. &mluvte k skále před nimi.
a ona.vydá vodu." A když vyvedeš vodu

17) t. r. popela. krávy, spálené u. hřích. či :: nedistotu lidu hroch—kého.— “) t. pramenitá.
23) Zákonem timto o znečišťování dotknutirn le umrlého n očištovňnim takového nečstóho chtěl
prý Mojžíš zabrániti rorrnůlu'ini náhllivýoh
nemoci, kteréž ve východních krajinách lehoe
povstávqií, jelikož tun mrtvoly brzy hniji. Nei dle mínění sv. otců měl Mojtiš ješte jiný

vyšší účel aurea-li.
?

tomu ani vody k pitíí'í ,
'
6. 'l'edy Mojžíš & Aron, neehavše
množství , všedše do stánku iunluvy.
padli na tváři své, & volali k Hospodinu,
a. řekli: líospodine Bože uslyš křik to
hoto lidu. &otevři jim poklad svůj. stu
dnici vody živé. aby se nnpili &přestalo
rcptání jejich.“ A ukázala se slava lio—
spodinova nad nimi.

Smrt ijisté

jest pokutu u hřích. Jako smrt člověka od obcování s lidmi

vylučuje, podobně í hřích vylučuje amen od obcování : Bohr—ru.A tak Mojžíš zákonem očištoviní
chtěl lidu vyvoleněmu potřebu varování le hříchu . oci—“stání
se od poikvrny jeho vitípiti;

zároveň i poukázali na toho. kterýtby netoliko oil nečistoty těla vodou. erb-lnť'i od nečistoty
duše. od hříchu. krví svou očistil pokolení lidské.

l) llebr. Zin. poušť při pomelí ldumejůém. — ") t. léto čtyřicátého po vyjití : Egypta a
posledního roku putování na poušti. Mojžíš totiz všecko, eo! se dále po 38 let bloudění
hradských po poušti. mlčenim pominul; penez-vod!se tu nic svlištního nepřihodilo. jelikož. lid

jako tobě růstu-ý
od Boha zvláště Hlen o zprovovún nebyl. ale toliko store pokolení
vymříti . nové pokolení na poušti júolto ve škole mnohých strostí. nesnází o souteuí l po.
volání svému dospěti melo. — '“) rozumqj v Kůdes Borec. kde! jí! poprvé stanuli. kdy!
Mojlii vyzvědnče do země zulíbené vyslal.
6) Modlitba tato nen-lesů se v hebr. textu.
8) t. kterou! jsi v Egyptě divy konal. — ") v hehr. textu: onovydň. vodu svou. Bezpochyby
te byl v té skále pramen. který! tění pře-tel.

20. 9—27.

z skály,

ití bude všecko množství, i do ani řes vinice, aniž budeme pítí vody :
tvye studnic.' ale půjdeme cestou obec
bytek job .
9. Ted vzal Mojžíš hůl, kteráž byla nou. neuchylujíce se ani na pravo, ani
před obličejem Hospodinovýmf jakož nalevo, dokavndžnepřejdeme mezítvých.
18. Jemužto odpověděl Edom: Ne
byl přikázal jemu,
skrze mne,' sicjinak válečné vyjdu
10. shromáždiv množství před skálu, choď
v cestu tobě.
a řekljim: Slyšte odbojní, a nevěřící:

zdali ze skály této budeme moci vodu
vyvesti?'

Žalm77. 20; | Kor. 10,4.

11. A kd ž Mojžíš pozdvihl ruky a
udeřilpo d ršt vskálu holí svou, vyšly
vody velmi hojné. tak že pil lid i hovada.
, 12. I řekl Hospodin k Mojžíšovi a k
Aronovi: Ze jste mi neuvěřili. abyste
větili' mne před syny ismelskými,
neuvedete těchto lidí do země. kterouž
jim dům.
13. To jest ta voda Odpíraní, kdežto
svítí-ilise synOvé israelští proti Hospo
dinu, :: posvěcen jest v uich.'
14. Zatím poslal Mojžíš posly z Kinda
k králi Edom, kteřížb mu řekli: Toto
vzkazuje bratr tvůj israel? Ty znáš
všecky nesnáze. kteréž přišly na nás,
15. kterak otcové naši sstoupili do
Egy to, a bydlili jsme tam za mnohý
čas
tšti pak trápili nás. i otce naše:
16. a kterak jsme volali k Hospodinu,
a vyslyšel nás, a poslal anděla, kterýž
nás vyvedl z E
. Hle již jsme v
městě Kádes, tcréž jest při pomezí
tvém,
17. a prosíme, abychom mohli přojíti
skrze zemi tvou. Nepůjdeme přes rolí.

19. [ řekli synové israelští: Po silnici
pů'deme : a jestližebychom se napili vody
tve bud my neb hovada naše, což spra
vedlivéhojest, dáme: nebudet žádná.ne
snaz o zaplacení, toliko abychom spěšné

prošli.'
20. Ale on odpověděl: Neprojdeš. A
hned vytáhl proti nim a nesčíslným
množstvím, a v ruce silné:'
21. aniž chtěl přivoliti, když jej prosil,
aby dopustil průchod skrze zemi svou.
Protož uchýlil se od něho israel. 5Mojř.2.5.
22. A hnuvše se : Kádes. přišli na
horu ílor. kteráž jest na pomezí země

Edom:

23. kdežto mluvil Hospodin k Moj—
žíšovi. řks.:
,

24. Necht se odeběře Aron k lidu
svému! nebo neve'de do země, kterouž
jsem dal synům israelským, proto že
nevěřil řeči má při vodách Odpíršní.

25. Pojmi rona a syna jeho s ním,
a uvedeš je na horu Hor.
26. A když svlečeš otce : roucha je
ho. oblečeš v ně Eleazara s
jeho:
Aron připojen bude (k lidu svému). a

umře tam.
27. Učinil Mojžíš. jakž byl přikázal

9) L v Svatyni při arse umluvy.

lu) Jakoby řekli; Zda! bude Bůh při vaši odbojnosti moci skrze nás div konali?

IZ)
13 )

14)
17)
18)
W)
20)
24)
s..—_-

To! byla ne
důvěra. ač ne ve všemohoucnost Boží vůbec. přede však v ten způsob, že se domnívali, u
reptůni lidu braniti bude vit-mocnosti Boli. aby pro nehodný a odbojný lid ten div konala.
Za tou příčinou také Bůh až po druhé rane ze skály vodu vyprýitěti dnl. (Ans)
'. oslavili.
t. ukázal svou slivu . mocnost svou, nedav sobě v tom ani nevěrou přehziti.
l-Jdomštípošli : l-lsaun. lsraelští : Jakoba, dvou bntří. a zjednoho otce hák... Tou příčinou
bratřimi je nazývá.
t. zdarma. Vodu studniénou v těchto kmjinůch řídkou musili poeestni kupovali.
'. mou zemi.
bobr.: Ndidůme nic jiného než toliko. nbyehom páky pmili.
t. : silou velikou.
t. umře . připojen bude k lidu svému.
..-.

___.,—

žil.

„zí
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čtu-u kniha.mm..

Hospodin: s vstoupili na horu Hor přede
všlm množstvím.
28. A když svlékl Árons : roucha je
ho. oblékl v ně Elešzars syna jeho.
29. A když on umřel na vrchu hory.
setoupil (dolů) : Eleazarem.
30. Vidouce pak všecko množství. že
umřel Áron. plskali ho za třiceti dní po
všech čeledech svých.

5. & mluvě proti Bohu & Mojžíšovi,
řekl: Proč jsi nás vyvedl z
to.. aby
chom zemřeli na. poušti?
ení chleba,
není vody: a duše naše již sobě zoškli
vila pokrm tento ničemný.
6. Pročež poslal Hospodin ns lid
ohnivě hadyf od jejichžto štípání mnozí
zemřeli.
7. I přišli k Mojžíšovi. &.řekli: Zhře

&. Rn

voviní byli. 21. Přemohlí Sohoo.. 83. . Og—

hada měděného. &vyzdvihni je' na zna.

Kapitola SI.
lnu

20. 28. — 21. 13.

šili jsme. že jsme mluvili proti Hospo
dinu, &proti tobě: modl se, at odejme
od nás ty hady. [ modlil se Mojžíš za lid.
8. l mluvil Hospodin k němu: Udělej

Bynovó“nalití

pum

Numeri.

porazili krúle chmejskbho.

mu Mojžíšovi.& od ohnivýchmo hiphl, .

mení:' kdožby uštknut jsa. pohleděl na
]. To když uslyšel chananejský král něho, živ bude.
v Arad. kterýž bydlil na. poledne, totiž.
9. Udělal tedy Mojžíš hada měděného,
že přišel Israel cestou vyzvědsčů.' bojo &postavil jej na znamení: na nějž když
val proti němu, a svítěziv. pobral : něho uštknutí pohleděli. uzdravení bývali“
loupež"
10. [ hnuvše se (odtud) synové israel
2. Ale Israel zavánv se slibem lio ští položili se v Oboth.
sp0dinu. řekl: Jestliže dáš lid tento v
ll. ()dkudž vyšedše rozbili stany v
ruce mé. zkazim“ města jeho.
Jeabarim. na ušti , kteráž leží naproti
3. ! vyslyšel Hospodin prosby lsraele. zemi monbske k východní straně.
12. A odtud hnuvše se, přišli k po
&vydal mu Chmanejské. kteréž on po
bil, podvrůtiv města jejich: & nazval toku Záred.
13. Kteréhož nechavše. položili se
'meno místa toho Hou-ms,co jest, pro
etí.
proti (potoku) Amon. kterýž jest na
4. Šli pak i s hory Hor cestou. kte— poušti. a. vyskytá se v končinách amor
ráž vede k moři červenému. eb obešli rhejských; nebo Arnon jest pomezí
zemi Edom.' l počal lid teskiiv býti moabské. dělící Moabské od Amorrhej—
skýclnf
pro cestu :: nesnáz:
]) !. Mu (:e-tou. kterouž přišli vyzvědnči. — “) meb ujel jich množství.
2) v hebr. vydim v prokletí; t.. bez milosti : kořen je vyvrátim & všecko zahladim. nic k svému
ulit-hl : nich nepozůstnvuje.
4) Přímá cenu do země zaslíbené byls skrze zemi Edomskou od východu při jižním konci moře
mrtvého přec Jordán. Poněvadž nle Edoutšti jim průchod zabránili. musili se lnu—lití : přímé
centy uchýliti. . celé pohoří Edomske' obejíti. aby pak nn východní str-ně poho" tohoto při
Jordánu do žeme nelíbené vtrhnouti mohli. Bylo to právě. jakoby me nazpátek k moři
rudému . do Egypta hráti se měli.
6) tak mě. že ti. kteří! uštknutí byli, od l).-nama jedu tak trápení byli. jakoby hořeli. od
čehož tuků zemřít-i munili.

8) t. dej. vyzdvihni ho nn sochu či bidlo.
9) Sin Krbu“ Pin hada toho ze předobmeni smrti své nn kříži položil. (Jan 3. ". IS.)
na) Vešknrů žeme nn levůn břehu Jordánu byla obýváno od Monhškých n Ammonitských. anm
na přitáhli lmelštl. vtrhli Amon'hqjšti od úpndu do qujin těchto . usadili se mezi řekou
Antonem . anokem. Tuk bydleli nn jižní otf-ně Konbid. výše nul nimi Amorrhejští . na
severu v qujině Binn panoval obrovský král Og.

21. 14—21.

14. Protož pravi se v knize bojů Ho
spodinových:' Jakož učinil v moři čer
veném, tak učini v otocich Amon"
15. Skály vyscdle potoků nakloněny
jsou. aby odpočinul v A:. & ležely v
končinách moabskýcll.
16. Odtud ukázala. se studnice, o kte
réž mluvil Hospodin k Mojžíšovi: Shro
mažď lid. a dám jim vodu.
17. Tehdy zpival Israel píseň tuto:
Vystupiž studmce. Spolu zpívali:

18. Studnice. kterouž kopala knížata,

zpřipravili
vůdcové
lidu :Zvydavatelem
ona, &holemi
svými.“
pouště pak
brali se do Mattana..
19. Z Mamma do Nahallel: z Nahaliel
do Bamoth.
20. Z Bamoth (do) oudolí, (jež) jest.
v krajině moabské. na vrchu (hory)
F a.sga. kteráž loži naproti poušti.
21. Poslal pak lamel posly k Seho—
novi. králi amorrhejskému. řka:

14) t.. bojů znamenitých. paměti hodných. Mluví o nqiúó knize. kteri u našeho věku litím
není. — ") t. j. jeho! u umře rudého Bůh mnohh

www.ukpřipotodchm

divný v chatách nich to akita.
na) :. kdyi byl nedostatek vody. kopuli Imai

nn mm

Bdí uudniui. pli čau! i Moji“ i

plodnllidu.obymnoutvípovzbudiinníhdmilvýmipomáhdi. Lid „LW—vodn
uhnul., pmpčvovnl tu plod.
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Numeri.

21.sz.—22.5.

22. Prosím. at se mi dopustí projití
skrze semi tvou: neuchylime se ani na
rolí. ani na vinice, nebudeme pití vody
: studnie. ale cestou královskou půjdeme, dokavadž nepřejdeme mezí tvých.
23. Kterýžto nechtěl dopustiti. aby
prošel Israel skrze končinyjeho: nýbrž
sebrav vojsko. vytáhl proti němu na
poušt. a přitáh do Jasa. bojoval proti

32. l poslal Mojžíš (muže). aby vy
špehovahJázer: kteřížto dobyli jeho mě
steček. a opanovali ob tele.
33. Obrátivše se p ' táhli cestou k
Básan: i vytáhl proti nim Og." král
básansk' se vším lidem svým. aby bo
joval v šdnj.
34. [ řekl Hospodin k Mo'žíšovi: Ne
boj se ho. nebo v ruce tvé dal jsem jej.

němu.

i všecken lid. i zemi 'eho: a učiníš je—
mu. jakož jsi učin' Sehonovi . králi
amorrhejskému, kterýž b dlil vIlesebon.
35. Tedy porazili i to o s syny jeho.
i všecken lid jeho. až do posledního mu
že, a opanovali zemi jeho.

24. Od něhož pak poražen jest mcčem. &opanována jest zemějeho od Arnon až do Jcbok. a k synům Ammon:
neb pevně osazeny byly meze Ammonitskýeh.
25. 'I'ed ' vzal Israel všecka města
jeho, a b dIil v městech Amorfhejského.

totiž v l csebon,a v městečkáchjeho.

K“""“'“

22.

26.1:Icsebonbylo
amorr
e'ského.kter mĚstoSehonabilli
ž o'oval roti kr '
moabskemu: a vzalývšecl'íutu žbmi, kte-

snu Namů?
Mehta.
'And'c:
BW“
' '- '.
.““Y'
9" ' ““".
-ne;;pšoti
' "'
mmm Mme" dno Od.“
'

ráž pod'jeho mocí b la. až do Amon.
27. Protož se l'ík v přísloví: Pojďte
do Hosebon. at se staví a vzdčla město
Sehonovo.
_
28. Oheň vyšel z llescbon. plamen z
města Sehon . i shltil Ar Moabských, i
obyvatele výsostí Amon.
29. Běda tobě Moab. zahynul jsi lide
Chamosůvf Dalt syny jeho v utíkání.
a dcery v zajetí. králi amorrhejskému
Sehonovi.
30. Jho jejich zahynulo od Hesebon
až do Dibon: ustavše přišli do Nofe. &
až do Medaba'
31. Bydlil tedy Israel v zemi amorr-

[. [ hnuvše se odtud položili se na
olích' moabských. kdežto za Jordanem
eží Jericho.
2. Vidu. ak Balák, syn beforův. vše
cko, což učinil Israel Amorrhcjskému.
3. a že se ho bojí Moabští. a že outoku
jeho odolati nemohou,
4. řekl starším madiansky'mz' Tak
zahladí lid tento všecky. kteříž bydlí v
našich končinách, jako vůl sžírít travu
až o samý kořen. On byl toho času
krá cm v zemi moabské.
5. Poslal tedy posly k Balámovi. synu
Beorovu. věštci.' kterýž bydlil nad ře— .
kou země synů Ammonovýehf' aby za- '

hejské.

volali ho. a řekli: Hle vyšel lid z Egypta.

i

29) t. který! ctíč modlu Chimes. Chňmos byl jakýsi hůlek Monbských, a jak se k víře podobá.
na způsob Moloehn. 3 quz. 18. 21.
30) Jest to píseň. kterouž lid krále Seona. slave vítězství nad Monhskými dobytého. zpíval. ku
psruahu a potupě bile, modl i pevnosti ohrad Monbských. sám pak nyní přemožen jest za
trest přepychu svého.
33) t. k severu. — ") 03 byl jeden z oněch velikánů, jen! bydlili v zemi Chan-nejaké.
]) t. rovinách.
4) hlodianit'í byli národ kočovný. kterýžto se stády svými se potuluje. rozptýlená inel sídla
Někteří přebývnli blíž hory Sinaj. jiní pak mezi Moala-kými.
5) Bezpochyby že byl Balm zprvu pohanský věštec. ktery'i ze zisku věithou se unikl. pozn-v
pak. le Bůh isreelský mocný jott . nad decky bohy jiných nirodův. obrátil se k němu.
L. _

_
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;
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dome jem včtiího zisku dosíei. Tak byl služebníkem Bdím i ďábla. Nel Bůh mnel jel. J

|

22. 6—27.

041

17. (nebo) hotov 'sem ctiti tebe. a
kterýž přikryl svrchek země, a usazuje
cožkoli budeš chtiti. (im tobě; přijď. a
se proti mně.
.
6. Přijď tedy. a zlořeč lidu tomuto, zlořeč lidu tomuto.
nebo silnější mne 'est: snad budu moci
18. Odpověděl Balám: B mi pak
nějak poraziti a vy nati jej ze země své: dal Balák plný dům svů' stí-i ra a zlata.
vlmt zajisté. že jest požehnan ' ten. ko nebudu moci změniti slova Hospodina
mu ty žehnňš. a zlořečený. omni. ty Boha svého, abych nebo vice. nebo méně
mluvil.'
zlořečlš.
'
19. Prosim. zůstaňte zde také této
7. [ šli starši moabšti. a starši ma—
dianšti. nesouce s sebou mzdu za věštbu. noci. abych zvéděl. co mi opět odpoví
A když přišli k Balámovi, a vypravovali llospodin.'
20. Přišed ted ' Buh k Balámovi v
jemu všecka slova Balákova.
8. od věděl on: Zůstaňte zde přes noci. řekljemu: jestliže přišli lidé tito
noc. & am vam od ověd', cožkoli mne pro tebe. vstaň, ajdi s nimi; však tak.
řekne Hospodin.
dyž oni zůstali u což tobě pi'ikazi. aby učinil.'
21. Vstal Balám ráno. &osedlav oslici
Baláma, přišel Bůh. a řekl k němu:
9. ( 'o chti tito muži u tebe?
svou. bral se s nimi. .
22.
[ rozhněval se Bůh.' A anděl Ho
10. Od věděl: Balák, syn Seforův,
kral moa sk' poslal ke mně,
.
spodinův postavil se v cestu proti Ba
lamovi. kterýž seděl na oslici. maje dva
řka: ]svrchek
le lid. kterýž
pta.11.
přikryl
země: vyšel
přijď.z aayo služebnlk s sebou.
23. Vidouc oslice anděla. an stoji na
řečjemu. snad že bojuje budu moci ně
jakým způsobem jej zahnati.
cestě. s dobytým mečem, uhnula se s
12. l řekl Bůh k Balámovi: Nechoď cesty. a šla polem. A když ji hil Balám.
'
s nimi. aniž zlořeč lidu tomu; nebo po aby ji na stezku navedl.
24. postavil se anděl na stezce mezi
žehnaný jest.
13. l'edv Bali'un vstav.růno řekl k dvěma zidkami. jimiž vinice uhrazeny
knížatům: Jděte do země své. nebo nedá byly.
mi Hospodin jíti s vámi.
25. Vidouc pak jej oslice přitiskla se
14. Navrátivše se knižata řekli k Ba ke zdi. a přitřcln sedicimu nohu. Ale nn
lůkovi: Nechtěl Balám 'iti s nami.
ji bil opět:
26. a nicméně anděl na místo ouzké
15. Tedy opět posl Balák mnohem
vice (knížat), &znumenitějšich nežli byl přešcd. kdež ani na pravo ani na levo
prvé poslal.
nemohla se vyhnouti. stál (mu) v cestě.
] 6. Kteřiž přišedše k Balámovi. řekli:
27. A vidouc oslice anděla stojiclho.
Takto pravi Balák. syn Seforův: Neme
padla
nohamabilji
sediciho;
škej přijiti ke mně:
nčvavpod
se. toužeji
kyjem kterylžroz
v bo y jeji.
anobr! "amu
skrze neho budouci veci. chteje pouziti ho k vyřízení ných rad. zároveň i
popříti mu času a příležitostí k napravení. — ") llebr.: Poslal . . . do města I'etor. které!
jeet při řece (t. Eufratu. ' Mezopotámii.) v zemi vlasti jeho. aneb odkud! Balam rodem byl.
18) Takto mluvil z pokrytství, jinak smýšleje v srdci "ún. a každým způsobem ehtéje hojnou
odplatu uchvátiti.
19) Ne proto se podruhé radil s Hospodinem, jakoby vůli svou jemu cele poddati chtěl. ale aby
ji poosvobodil nějakou měkčejši odpovědi nezli první. a aby se vždy mezi tím lakotnosti jeho
zadost etalo.
20) Bůh ho nechal jíti! poněvadž toho údoltiv byl. a však pouzil ho. by jednal jak sim ehm.
22) t. u více pro lakomstv-i nezli : poslušenství jel; neb domníval se, :. mad Bůh přede mu
dopustí. aby dořečil lidu Bodum, a tak hanou mzdu uchvátil.

22. 28—34.

28. I otevřel Hospodin ústa oslice. & &dobytým mečem, i poklonil ae jemu.

promluvila? Cojsem ti udělala? Proč nakloniv se až k zemi.
32. Jemuž anděl řekl: Proč (již)
biješ mne? llle"již potí-cti!
29. Odpověděl Balám: Zc jsi to za
sloužila, a učinila
směch ze mne:

třetí biješ oslici svou? Jůt' jsem
abych se protivil tobě. nebo ře

ó bych měl moč. aabsyic tě zabil!

jest cesta tva. a mně odporu:

řiscl,
cena

30. Řekla oslicc: yZdaliž nejsem ho—
33. a kdyby byla oslice nevyhnula se
vado tvé. na němž vždycky sedávaš až a cesty. ustoupivši mi naproti stojícímu.

do dnešního dne? Pověz. kdy jsem uči
nila co podobného tobě. On pak řekl:
Nikdy.
31. V tom otevřel Hospodin oči Ba—
lamovi. 1uzřcl anděla. an stojí na cestě

bylbych
a ] bych živénechal.
34.Řetebc zabil.
armžhřeěiljsem.nevě
da.'ze ty sto'iš proti mně: a nyní. 'catliže
se nelibi toliě. abych šel. navrš'tim se
domů.

28) Orlice tato oknu—dněmluvila. aneb Moji prostředkem ji dobrý duch. podobně jako vrQi zlý

duch-kmbndamluvil. Anebanbnydčloletak.

Balíuntohlborauk Mikovi

| tím ůmynlcm. lo prede bude moci zlobení lidu Bozlmu. počínal nijako nepřítel Boll. proto!
anděl Hospodinův. jakoho ochranou lidu vyvolenaio ntoupil mu v centu, munio
tim. že
Bůh ůmyllu jeho jest na odpor.

NddoBdimzubponmnhudemendno—

bez-pm

tobě hrozícího.MWBůhůrtaoolice.nbyhopouálaaoaanílamu.

,

l

čeho! on v naleponooti ové nem-mona! — v pravdě ]: nemalému zahanboni proroka tohoto.

to :ano dobyt“ nerozumné bránili nutilo nanoudronti jeho.
5
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22. 35. — 23. IG.

čcma mna magma. Numeri.

35. Rekl anděl: Jdi s těmito. &hled.
5. Hospodin
vložil slova. v ústa
se !: Balskovi. &
aby jineho nemluvil.jediné což tobě pri jeho. a řekl: Na
toto mluv.
Mii. Sel tedy s kn ' .
36. Uslyšev to Balák. vyšel proti ně—
6. Navrátiv se nalezl Baláka. on stoji
mu do městečka mosbskóho, kteréž jest při oběti své zápalné, i všecka knížata
moabská:
při konci pomezí Amon.
37.1 řekl k Balůmovi: Poslal jsem
7. &vzav podobenství své-,' řekl: Z
Aram" přivedl mne Balák . král moab
maly
promně?
tebe,Zdali
proč
jsi tedy
nepřišel
ed ke
proto,
žebych
mzdy ský. : hor východních, i rekl: Pojď . &
za tvé příští dáti nemohl?
zlořečJakobovi : pospěš. a proklň Ismaela.
38. Jemuž on odpověděl: Hle tu jsem:
8. Kterak mohu zlořečiti. komuž Bůh
zdaliž budu moci mluviti co jiného, než
nezlořečil? Pmčbych měl proklinati. ko
což Bůh vložl v ústa má?
hož Hospodin neprokllná?
39. Jeli tedy spolu, a přijeli do města,
9.1 nejvyšších skal hledím na.uěj,a
kteréž na mezi království jeho bylo.
40. l na iv Balak volu &ovec, poslal z pahrbkú spatřují je .Lid ten slim bude .
bydliti,
&mezi mir y nebude počtěn.'
k Balámovi, & knlžau'hm kteřlž s nim
10. Kdož může sčlsti rath Jskqbův.
byli, dary
nry.
41. Když
bylo ráno, vedl jej na a zvěděti .počet rodiny lan-sele? () bj
umi-ela duše má smrti spravedlivých. a
výsosti (mod.)lij'.k
) Baal, odkudž shlédli
clokonáni mě 6 by bylo jako i jejich.
nejdalši dil lidu israelského.'

ll. lřelealákk

Knpltoln za.
Dvoje Bulúmovo potehnuni lidu israolsknnn dane.
misto zlořeroni.

1.1 řekl Balám k Balakovi: Vzdělej
mi tuto sedm oltai-ů, a připrav tolikéž
telat. &tolikéž sk
2. A když udělal Balák vedlé řeči
Balámovy, vložili spolu tele a skopce
na (každý) oltář.
3. [ řekl Balám k Bobíkovi: Postůj
malo při oběti sve z alné, &jů ůjdu,
zdaliby snad se potkŽr se mnou [ ospo
din. &cožbykoli mi rozkázal, povim tobě.
4. A když odšel rychle. otkal se s
nim Bůh. [ mluvil k němu alám. řka:

Sedm oltářů vyzdvihljsem, &vložiljsem
na každý tele &skopce.

Balamovi:Coto

\ deláš? Aby zlořečil nepřatelům mým.

povolal jsem tebe: a ty na opak dobro—

řečlš'pm.

12. Jemuž Onodpověděl: Ldahž mohu

co jiného mluviti. jediné což rozkázal
Hospodin?
13. Řekl tedy Balák': Pojď se mnou
na jiné misto. odkudby dil Ismele vi
děl, a celého viděti nemohl. odtud zlo
řcč mu.

14. A když vyvedl ho na místo vyso
ké, na vrch hory Fasga, vzdělal Balam
sedm oltařů, a vloživ na každý tele a
skopcc.

15. rekl
k Balákovi:
Postůj
tuto( lpí-i
zápalné
oběti
své. a ja půjdu
vstřic
o—
spodinu).
16. A když se s nim potkal Hospodin,

41) t. všecko ldenl i nejzazší část jeho. mysle. le musi míti ltnele na očích. aby kletba jeho
působil..
l) t. k oběti Hospodinu, oby mu dopustil slohem lidu ilnelskdmu. Mehl! Bobo na svou miru.
mysle. to jako: sám pro lakomstvi : cesty spnvedlnosti uttoupil. že také Bůh pro udělili
oltářů . dary na nich po jeho bublině žádosti postoupí.

7) t. v podobenstvívynášel hd svou.já:
byl“od Bobo
přijal.— ") !. se Syria
útmyopnvyodevieehmdlhýjn.
nůbotenstvim.
9)t.knarodůmjiný1noenephmčsi.
l3) t.. momet—je, lo pohled no hnal.

L_____-_
W doni.

celého nadšením ho naplnil.

Čtvrttknihanjšílovn.

Numeri.

23, 17.— 24. 8.1

vloživ slovo v ústa jeho. řekl: Namt se

vedu tebe na jiné místo: zdalib snad
libilo se Bohu. aby odtud zlořečířjim.
28. A když uvedl jej na. vrch hory
17. [ navrátiv se nule ho. an stojí při
zápalné oběti své. a.knížata moabskn s Fagor. kteráž leží naproti poušti.
ním. Jemužto řekl Balák: Co mluvil
29. řekl jemu Belém: Vzdělejmi tuto
Hospodin?
sedm oltářů. a připrav tolikéž telat. &
tolikéž
sko
18. A on mv podobenství své. řekl:
Povstnň Balůku. & pozoruj. slyš synu
30. Učinil Balák. jakž byl Balám řekl:
Seforův:
'
& vložil tele. &skopce na každý oltář.
19. není! Bůh jako devěk. aby kla—
mal: ani jako syn člověka, ab se mě
nil.' Řekl tedy. 3. neučiní? íluvil. &
k Balůkovi. &.toto mluv 'emu.

Treti dobrot-ocen: Blumovo. . pmroctvi o království

nenaplní?

isndském.

20. K dobrořečcní přiveden jsem. do—
brořečení zabrániti nemohu.
]. A vida Balám. žeby se líbilo Ho
21. Není modly v Jakobovi. aniž vi— spodinu, aby dobrořečillsraelovi. iž více

děti obrazu v hroch:“

"OSpodÍn Bůh

neodšel. jako prvé. aby věštby

edal:

jeho jestit s nim &troubení krále vítězí— ale obrátiv tvář svou roti poušti,
2. a ozdvih oči. vi ěl lsraele vstaních
cího při něm."
22. Bůh vyvedl jej z Egypta., jehožto bydlící 0 po svých pokolenich: & když
duch Boží na ně' připadl.
_
síla podobná jest nosorožci.
23. Není čarování vJakohovi. ani há.
3. vzav podobenství své. di': Rekl
dání v Israeli. Casy svými povědíno Balám. syn Beorův: řekl muž, jehož oko
bude Jakobovi. a.ísraelovi. co učiníBůh.' zavřenojest":
4. řekl posluchač řečí Božích. kterýž
24. Aj lid jako lvice povstane. &.jako
lev vzchopí se: nelehne. dokavadž nesni vidění Všemohoucího vidi. kterýž, když
padne. má otevřené oči':
loupeže, &nenapije se krve zbitých.*
25. I řekl Balák k Balámovi: Aniž mu
5. Jak krásní jsou stánkové tvoji Ja—
kobe. &přibytkové tvoji Israeli!
již zlořeč více. ani dobrořeč.'
6. Jako oudolí lně hájů. jako zahrady
26. A on řekl: Zdaliž jsem napravil
tobě, že cožkoli mi Bůh rozkáže. to podlé řek zvlaženg.jako stánkové. kteréž
učiním?
postavil Hospodin. jako cedrové blizko
27. [ řekl Balák k němu: Pojď. apo vod.

19) Tak sám sebe odsuzuje. mév za to. že bude mou" obětmi svými nnkloniti Boha. by změnil vůli
svou : dopustil mu zlořečiti lidu vyvolenému.
21) dle hebr.: Nevidí viny nn Jakubovi. aniž patři nn přeltoupení v l$l-neli; t. žádné modloolu
iebnoati není při Israeli. jak tedy mim jim zlořcčiu'? -— ") t. Bůh bude nápomocen jim, že
vítězí nad nepřňtcly tvými.

32) t. jest největší. Chce! říci: Bůh. který je ze služebnoati Emtské
23)

u)
25)
3)
4)
___——

vysvobodil. ten je itakovou

lilou obdaři. M nic nebude moci překážeti v dalším tažení.
t.. lsrneliti nepotřebuji žádného čnroviní : hádání. nebo Bůh sám čes od času skrze proroky
budoucnoet jim oznamuje.
t. [ml jako lev statné v bojích počínnti si bude. & neustane. poknvndt nepoth všech Chn—
nnnejských . zemi jejich mezi sebou rozdělí.
t. kdy: j'd mu :loheůiti nechceš. upon mu více nedobrořeč.
Prorok nejm již více v pochybnosti. zdali mu Bůh dovoli dořeůiti. nemel více potřebí nebrání
ducha.. ale vide. lid Boží v ležení. ihned Duchem untým nadšen jest. a. promknje : vnu
knutí jeho. — ") I.. který! nevidi budoucnosti. pokud! mu Bůh očí neotevře.
a když u vytržení mysli jest. má vidění.

!
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ownskniha11mm mm

7. Potečet voda : okovu jeho. &símě
měl učinitilid tvůj
tobě,
co bye.
'du tomuto
nejposez
eho bude v vody mnohé.'_ Vyvy'šen Koradím
15. Vzav tedy podobenství. opět řekl:
Rekl Balám. syn Beorův: řekl muž..je
hož oko est zavřeno:

bude vedlé Agaga" kral jeho. a odjato
bude království jeho.
8. Bůh vyvedl jej z Egypta. jehožto
síla jest jako nosorožce. Sežerou narody
protivné sobě. a kostí jejich zllímí. .a
prostříli šípy

16. řekl posluchač řečí Božích, kterýž
má naučení Nejvyššího. & vidění Vše
mohoucího vidí, kterýž padne otevřené
ma oči:
9. Zpolehna
a jako
lvice.
17. uzřím ho, ale ne nyní: pobledím
kteréžto
žádný spí
netako
ude lev.
smítí
zbuditi.'
Kdoby požehnal tobě, i sám bude po naň. ale ne z blízka“ Vz de hvězda :
žehnaný: kdoby zlorečil. v zlořečenství Jakoba.. a povstane prut z srae:le &po
tepe knížata moabskít, a zahubí všecky
počtěn bude.
10.1 rozhněvav se Balák proti Balá— synySet.'
18. A bude ldumea vladařství jeho:
movi, tleskna rukama svýma řekl: Aby
zlorečil nepřátelmn mým povolal' sem dědictví Seir dostane se nepřátelům“
svým: Israel pak zmužile sobě počínati
tebe, ty pak dobrořeulsjim již po
11. navrat se k místu svému. Umínil bude.
19. Z Jakoba bude. kterýžby panoval,
islemmmjisté
slavně
tebe. ale „ a zkazil ostatky města.'
osp
tě zbavil
té ctí ctíti
připravené.
12. Odpověděl Babím k Balákovi: ' 20. A když usi-el Amalecha. vzav po
Zdaliž' sem nerekl poslům tvým. kteréž dobenství, řekl: Počátek národů' Ama
lech. jehožto ostatkové nakaženíbudou.
jsi pos al ke mně:
21. Uzřel také (Jínea' & wav podo
13. Byt mi dal Balák plný dům svůj
stříbra a zlata, nebudu moci přestoupiti benství. řekl: Pevný mjisté jest příby—
řeči Hospodina Boha svého, abych něco tek tvůj: ale by pak na skále položil
bud' dobrého nebo zlého pronesl ze srdce hnízdo své,
22. a byl vybraný z kmene Cín, jak
svého : ' ale cožkoli llospodin poví mi. to
dlouho budeš moci zůstati? Nebo Assur
mluviti budu?
14. Ale však odcházeje k lidu svému. zajme tebe.
I____
|

1

|
I

?) t. hojnost rodiny a potomků : Božího podehnání : sebe vydá. — ") t„ více než Agag. t. j.
převýší království amalechitske' toho času slavné Králové amalechitští byli jmenem Ages,
jako egyptští jmenem Farne nazýváni.
9 t. Israel bezpečné odpočívati bude v zemi saslíbené, a strašný bude okolním národům. a statný
jako lev. jeho! žádný neopováii se popouzeti.
13) !. abych sám,od nebo něco dobrého neb :lého pronesl.
14) Jak nize se vypravuje, poradil mu. aby lsrnelskč svedl k ohavné nodloslutbě. číinlby tito od
Boha sve'ho opuštění a tak přemožení býti mohli. (31. 16.) Podlě hebr. zni místo toto:
quď. oznamím tobě, oo učiní lid tento lidu tvému v následujícím čase.
I7) t. jit vidím velikého vítěze : pokolení Davidova. ale on v pozdějším věku povstane n ztroskotů
říši Moabskou. — ") Pl-i Davidu proroctví toho vyplnění se začalo (2 Kral. 8. 2.). a při
Kristu. jehoito píedobrasením David byl. k své plnosti přišlo. čeho! důkazem jeho slova:
„hvězda. prut“ (bella), jichlw se v písme sv. často o Nealil'tši oliva. lsaí. ll. ]. Mat. 2. 2.
'ev. 23. 16.
18) t. lidu israelskčmu. který! podmaní sobě zemi ldumejakou. jinak i Seir lečenoo.
19) t. eo : meet uteklo V duchovním myslu jest Kristus ten panovník. kterýi ostatky modlo
slutebnopti zkazil v říši pohanské.
20) t. velmi starý narod. Jiní to vyklůdaií: Jako : počatku. kdy! nejprve proti Israeli vytkli
(2 Moji. W.), neitastnč se mu vedlo. tak se mu povede vedy, a! dokonce zahlasen bude.
21) t. narod Chananejeký. který! bydlel ph Amalechitských v horách.
V

Čtvrtslmihnmsovl.

Numeri.

24. 23. — 25. 18.

23. A vav podobenství opět mluvil: rs. s na Árons kněze. nebo 1 se z pro

gh;
u ' kdo,' bude živ, když tyto věci učiní

s

ku množství. a vzsv dýklu.

8. viel za mužem israelskym do do

24. Přijdou na lodích ze Vlach. pře— mu nevěstčího. a probodl obsdva spolu.

mohou Assyrské. &shubí Zidy. s napo
sledy také sami zahynou.
25. [ vstal Belém, & navrátil se na
místo své: Balák také navrátil se cestou.
kterouž byl přišel.

Kapitola zs.
Bmilstvi
. Mitsui

d.u 4. Pomsta. 10. Ukroeeni
hněvu Božího. l.l7. Pobiti Modisnsky'ch.

l. Toho pak času zdržoval se lamel
v Settim.' &smilnil lid s dcerami mo
abskými.
2. kteréž pozvslyjich kobětem svým.'
A oni jedli, a klančli se bohům jejich.
3.1.1připojil
se Israel
k (modle) Bél
:a rozhněvsv
se Hospodin,
4.1.řekl k Mojžíšovi: Vezmi všecka

muže totižto i ženu. v místech roditedl
ných. [ odvrácena jest rána od synu
israelských:
9. & zabito jest lidí čtyrmecitma ti

síců.'

10. [ řekl Bůh k Mojžíšovi:
11. Finees syn Eleazara, syna Árona
kněze, odvrátil hněv můj od synu israel—

ských: nebo horlivostí mou' pohnul se
roti nim, abych já sám neshíadil synu
lsrselsk ch v horlivosti své.
12. rotož mluv k němu: Aj já dá
vám jemu pokoj iunluvy své.
13. a bude míti tak on. jako símějeho
umluvu věčnou kněžství': proto že horlil
pro Boha svého, & vyčistil hřích synu
israelských.
14. Bylo pak jmeno muže israelského,
kterýž zabit jest s Madiankou. Zsmbri.
syn b'alův, kníže z rodu &pokolení $i
meonova.

knížata. lidu.“ &zvěšej je proti slunci"
na šibenicích: aby se odvrátila prchli
vost má od lsrsele.
15. Žena psk mdiansků, kteráž spolu
6.1 řekl Mojžíš k soudcům israel
ským1Zabí jedenkaždý z svých! kteříž zabita jest. slouls Kozbi, dcera Sur,'je
dnoho
velmi slovutnóho knížete modi
se pripojili k Bélfegor.
anského.
6. A aj jeden z synů israelský ch vy—
16. I mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
šel před bratřími svými k nevěstce ma
dianské. an na to hledí Mo'žíš. 1všecken 'řk3
1:7. At pocítí Matlianští. že jste jejich
zástup synů israelských. kteříž pískali
nepřátelé.s zbíteje:
před dveřmi stanku.'
18. nebot i oni nepřátelsky chovali
7. To když uzřel Finces. syn Eleaza
]) Bylo to posledni stanoviště jejich. net jsou přešli Jordán.
2) t. na radu Balůmovu. by lsrselské od pravého Boha odvr'etili . tak spíše je přemoci mohli.
3) Madla ts ozone bylo necudným způsobem. Ctítele' jeji. kteří: se její poctě oddsli, nosili okolo

hlavy stuky.
4) t.. které: vinné býti shledáis. Aneb v ten rozum: Svolej kuitsts všecka do rady. & vyhledej
ty. kteří se tun deli sviti a odsud je. aby "ešení byli nul. — ") t—prvé než slunce e\ide.
pokud jeětě den jen.. Zločinci bývali spi-vu kunemvhni. puk ku potupě na šibenici pověřeni.
t. ze svých. které! mě pod sprůvou svou : kteří oe provinili. Zároveň i “vstal Bůh lid ten
V
spronevéřilý motelu. Vis v. 8.
6) t. před Bohem : priciny té morové rony.

9) 211,11qujich od té rány. jak.: svedci S.anel(l.Kor.10.8.)

třimeeitms tisíců. tisic pak

jich dříve medem sbito. . potom svěšeno.
11) t.. pro mne.
13) t. prokuuji mu milost . vohlsím s ním v umluvu. dle které! kněžství mtm-ičně ph jeho rodu

zůstati ní.

čmnmuquon.

as. 1—31. .

Numeri.

ib.

se k vám. : oklamali vás ouklndy skrze
modlu Fogor. &skrze Kozbi. dceru kní

14. Tyt jsou čeledi zrodu Simeono
va, jichžto všechen počet byl (immed

Sečhni synů „ských

16. Ozni. zněhož čeleď ()znitských:
Her. z něhož čeleď Heritských:
17. Arod. z něhož čeleď Aroditských:
Ariel. z něhož čeleď Arielitských.
18. Tyt jsou čeledi Gád. jichžto ve
škeren očet byl čtyřiceti tisíců, pět set.
19. ynově Jůdovi. Her &Onen. kte- 
ří obadva umi-eli vzemi chananejské.
20. A byli synové Jůdovi po rodech
sv 'ch: Sela. z něhož čeleď Selaitských:
Faxes, : něhož čeleď Faresitských: Záre.
z něhož čeleď Záreitských.
21. Synové pak Fáresovi byli: Heston.
z něhož čeleď llesronitskych: &Hamul.
z něhož čeleď Hamulitských.
22. Ty jsou čeledi Jůdovy. jichž ve
škeren počet hyl sedmdesňte šest tisíců.
pět set.
23. S uové Íssscharovi o rodech

žete msdumského sestru svou. kteráž za—' tma tisíců : dvě stě.
15. Synové Gěd po rodech svých:
bits jest v den rány (přišlě) pro mo—
Sefon. : něhož (pošle) čeleď Sefonských:
díářství Fogor.
A ' z něhož čeleď Aggitských: Suni.
Kapitola ze.
z rglšhožčeleď Sunitských:
kteříž meli do someaslíbenč
vjlti.

]. Když krev vinných vylita byla..
řekl Hospodin k Mojžíšovi. &k Eleaza
rovi, synu Aronovu. knězi:
2. Sečtěte všecko množství synů isra
elských. od dvacítiletych &vy'še. po do
mích &.rodech jejich, všecky. kteříž mo
hou k hojí 'íti.
3. Mluvií tedy Mojžíš &Eleazar kněz

na polích moshskych při Jordánu proti
Jerichu. ktěm, kteříž byli
4. od dvaciti let a výše, jakož byl
ll03podin rozkázal,jichž tento jest počet:
5. llůben prvorozený lsmehiv. toho
byl Henoch.
něhož čeleď
čeleď Falluit
Heno
csyn'tsky'ch:
&Fallu.z::něhož

ských:

6. &Hesron. z něhož čeleď Hesronit
ských: & Charmi. zněhož čeleď Char
mitsk "ch.
. 7. I'yt jsou čeledi z rodu Rnbeuovs:
kterýchžto počet shledán jest čtyřiceti
tři tisíce. sedm set. :: třiceti.
8. Syn Fallův byl Eliab.
9. Jeho (Eliabovi) synové Numuel. &
Dátan s. Abiron. To jsou ti Díttnn &
Ahiron knížatallidu. kteříž povstali proti
Mojžíšovi. & Aronovi v spiknutí Kóre.
když se Hospodinu zprotivili:

svy'ch:

ola.. z něhož čele

Tholsid

ských: Fna. zněhož čeleď Fusitskych:
24. Jasuh, z něhožčeleď Jasuhitsky'ch:
Semran. : něhož čeleď Semranitských.
25. Tyt jsou rodiny Issachar. jichž

počet byl šedesáti: čtyři tisíce. tři sta..
26. Synové Zahulon po rodech sv 'ch:
Sáred. z něhož čeleď Sáredských: Eilen,
: něhož čeleď Elonských: Jalel. z něhož
čeleď Jalelitských.
27. T jsou rodiny Zabulon. jichžto
10. &otevřevši země ústa své. požřela počet by šedesáté tisíců. pět set..
Kóre. a velmi mnozí zemřeli. když oheň
28. Synové Josefovi po rodech svých.
spálil těch dvě stě padesáte mužů. A stal Manasses &Efraim.
se veliký div.
29. Z Manasse pošel Machir, _z něhož
11. že. když Kóre zah ul. s ové čeleď Machirských. Machir zplodil Ge
jeho nezahynuli.
y“
yn
laad. z něhož čeleď Galsadských.
12. Synové Simeon po rodech svých:
30. Galead měl syny: Jezer. z něhož
Namuel. z něhož čeleď Namuelitskych: čeleď Jezerských: &Holek. : něhož če
Jamin. z něhož čeleď Jaminských: Ja leď Helekitských:
31. & Asriel. : něhož čeleď Asriel
chin, zněhož čeleď Jachinských:
13. Záre. z něhož čeleď Záreitských: ských: ». Secheln. z něhož čeleď Se
Saul, z něhož čeleď Saulitských.
chetitských:

_—„_

_

.“

Čtvrtí/Immmg;-„Numeri

32. : Semids.. _zněhož čeleď Semi

daitshy'ch: e llefer. žněhož čeleď He
fershých.



33. Byl pak Hofer otec Sslfádův.
jmž neměl synů, než toliko deery, jichž
to jsou tato jmena: Maslo.. a.Noa. a He
gla, a Melcha. &Therss.
34. T jsou čeledi Manassesovy. a'
počet jic pndesěte dva tisíce, sedm set.
35. Synové pal: Efmimovi po rodech
svých b li tito: Sutala.. od něhož če
leď Su 'tsky'ch: Becher. od něhož če
leď Becherských: Thehen, od něhož
čeleď Thehenských.
36. 5
pak Sutaluv byl Haran. od
něhož če eď lleranshj' ch.
.

26. 32 .. Cl.

46. Jmeno pak dcery Aset. bylo Sára.
47. Ti jsou rodově synů Aset a po
čet jich padeséte tři tisíce. čtyři sta..
48. Synové Neňali
rodech svých:
Jesiel. zněhož čeleď Jggielských: Gtmi.

zněhož čeleď Gunitshých:
49. Jeser; žněhož čeleď-'Jeserských:
Sellem. z něhož čeleď Sellemských.
50. Ti jsou rodové synů Neftali po
čeledech svých: jichž počet čtyřiceti
pět tisíců. čtyři sta.
51. Tent jest počet synů israelských.
kteřlžto sečtěni jsou. šestkrát sto tisíců,
& tisic. sedm set, triceti.
52. ] mluvil Hospodin ]: Mojžíšovi.

řka:
53. Těmto rozdělena bude země vedlé
37. Tyt jsou rodiny synů Efraimo—
vých1 kterychž počet byl třiceti dva. ti— počtu jmen. ab vládli ji.“
54. Kterých inde vice. těm dáš vět
sice. pět set.
38. Ti jsou synové Josefovi
čele ši dil: &kterých méně. menší: jedno—
dech svých. Synové Benjammovi po mukaždému, jakž nyni sečtěnijsou. dáno

rodech svých: Běla. z něho čeleď Be
laitslých: Ashel. 7.něhož čeleď Ashel
ských: Ahiram, z něhož čeleď Ahiram
ských:
39. Sufam. zněhož čeleď Sulhmsky'ch:
Hufem. z něhož čeleď Hufamských.
40. S nové Béla. byli: Hered a Noe
msn. Z ered čeleď Heredsky'ch: z Noe
man čeleď Noemsnsky'ch.
41. Ti jsou synové Ben'aminovi po
rodech svých, jichž počet yl čtyřiceti
pět tisiců. šest set.
42. Synové Dan po rodech -s 'ch:
Suham. z něhož čeleď Suhamsltých. ito
jsou rodově Dan po čeledech svých.
43. Všichni byli Suhamštl. jichžto
počet byl šedesáte čtyři tisice. čtyři sta.
44. Synové Aset po rodech svých:
Jemna. z něhož čeleď Jemnaitsk 'ch:
Jessui. zněhož čeleď Jessuitských: rie.
: něhož čeleď Brietských.
45. Synové Briovi: Heber. : něhož
čeleď Heberských: .. Melchiel. : něhož
čeleď Melchielských.

bude dědictví:
55. tak toliko. aby los rozdělil zemi
pokolenim &čelcdem.'
56. ('ožkoli dostane se jim losem. to
at vezmou. buď jich více neb méně.
57. Tento také jest počet synů Levi
po čeledech jejich: Gerson. z něhož če
leď Gersonitshých: Kant. : něhož čeleď
Kaatských: Merari. z něhož čeleď Me
rarsky'ch.

'

58. Tyto jsou čeledi Lévi: Čeleď
Lobni. čeleď Hebroni. čeleď Moholi. če
leď Musi. čeleď Kóre. Kant pak zplodil
Amrama:
59. kterýž měl manželku Jochahedu.
dceru Lévi. kteráž se mu
'a v
Egyptě. TalporodilaAmi-unovi muži své
mu syny. Arona a Mojžíše. a Marii se—
stru jejích.
60. Z Arona pošli Nádab & Abiu. &

Eleazar, &lthamar:
61. znichžto Nádab : Abiu zemřeli.
když obětovali oheň cizi před Hospodi
nem.
'

53)e n unum m.
55)Lluennrčsnnhyhhrgiingvkterannělopoholeninčeledivněmonditi.

28. 62. — 27. 19.

6. Spravedlivét věci žá 'í dcery Sd—
62. l bylo všech. kteří sečtení jsou.
třimecítma tisíců pohlavi mužského. fádovy: de))tmdědictví mezi příbuznými
(z stáří) od jednoho měsíce a výše: ne otce 'ejich. a st dosednou po něm v dě
diet.
bo nejsou počítáni mezi syny israelský—
mi. anižjim dano jest s jinýmivládařství.
7. K synům pak israelským toto mlu
63. Tentojest
ts ůisraelsk ch viti budes:
8. Kdyžb někdo umřel nemaje syna.
kteříž popsání jsolůošcdIVHjžíše. a E ea
zara kněze. na polích moabsk)ch při přenese se šědictví jeho na dceru.
9. Pakliby ani dcery neměl. bude míti
Jordánu proti Jerichu.

za nápadníkybratry své.

10. Jestližeby pak ani bratří nebylo.
64. Mezi
: těch.a
kteříž
prvé nimiž
sečtenínebyl
byli žádní
od íojžíše
dáte dědictví bratřím otce jeho.
na napouští Sinaj. ] Kor. 10 5.
11. Jestližeby pak ani strýců neměl.
65. Nebo byl předpověděl Hospodin. dáno bude dědictví těm. kteříž)emu nej
že všickni zemřou na poušti. A žádný
b'ližšíjsou. A bude to synům israelský m
nepozůstal z nich. jediné Kaleb, syn Je za ustanovení právem věčným. jakož
í'onův. &Josue, syn Numm'
přikázal Hospodin Mojžíšovi.

Kapitola 21.
Právo dedictvi dcer Snífůdorycb. l2. Na místo Moj
žišovo Jasuo u vůdce lidu zřízen.

12. na
Rekl
také
Hosšodin kMojžíšovi:
Vstup
horu
tutoA
a spatř od
tud zemi. kterouž dám synům israel
ským.

]. Přistoupily pak dcery Salfěda. sy
13. A kdyžsap.),ítříšji. půjdeš i ty
na Hefer, syna Galaad. syna Macbir. k lidu svému. ) osel bratr tvůj
14. nebo rozhněvali jste mne na pou
syna Manasse, kter' ž byl syn Josefův: šti Sin při odporování (všeho) množství,
jichžto ]BOU
jmena:
a. a Noa. a He
gla. a Melchm a Thersa.
při
ou chtěli
vody před
()dpírání
aniž vodach.
jste mne posvětiti
ním

2. lpostov ily se před Mojžíšem. a Elea— v Kades na poušti
ytŠin.
zarem knězem. & přede všemi knížaty
15. Jemuž odpověděl Mojžíš:
lidu. u dveří stanku umluvy. &řekly:
16. Opatř Hospodin. Bůh duchů vše—
3. Otec naš umřel na poušti. aniž byl likého těla. člověka. kterýžby b_\l nad
v pozdvižení. kteréž zbuzeno jest proti množstvím tímto:
llospodinu pod Korc, ale v hříchu svém
17. a mohl cházeti. a vchazeti před

umřel': on nemělsynu. Proc se vyhlazuje nimi, a vyvesti )e. neb uvesti: aby nebyl
meno jeho z čeledijeho. ze nemělsyna? lid Hospodinův jako ovce bez pastt'ře
i.)ejte nám vládařství mezi příbuznými
18. | řekl Hospodin knčmu:
ezmi
otce našeho."
Josuc, syna Nun. muže. v němž jest duch.
4. [ vznesl Mojžíš při jejich na soud

Hospodinův.
5. Kterýž řekl k němu:

a vlož ruku svou na něj._'

19. Kterýž postaví se před Eleazarem
knězem. &přede vším množstvím:

85) Ze 600.000 tito toliko vešli do země zaslíbené. Mnohojest povolaných. ale málo vyvolených!
3) t. neumřel pro nejakou neikehetnost jako rota Kar.. ale umřel obecnou smrti pro hřích
obemý. t. pro leptání. pro které! vůbec lid na poušti vyml-íti musil. — ") Když se jiným
potomkům (Kole) po rodičích jejich. ježto pro svou nevěru hrozně vyhlaseni jsou. dědictví
přeje. proč nám se toho přiti nemit a nedá se nim díl v dedictvi. jakobyehom synové byly.
abychom uchovaly skru- muze své jmeno otec svého?
Vi: svrchu 20. 8—12.
takto posvéeíúe ho za vůdce lidu meho.

bmw tamanqsumauumm
20. & dáš mu přikázání
e vsím
lidem, &díl slávy své.' aby o poslou
chalo všecko shromáždění synů israel
ských.
21. Když se bude míti co činiti. Ele
azar kněz pomdí se s Hospodinem o
něho.' K slovu jeho vyjde. &vejde on.
i všickni synové israelští sním. i ostatní
množství.
22. Učinil Mojžíš tak. 'akž byl přiká
ml Hospodin. A pojav osue. postavil
jej před Elena:-em knězem. i přede vším
množstvím lidu.
23. A vloživ ruce na hlavu jeho. opě
toval všecko. což byl přikázal Hospodin.

Kapitolu zs.
Nai-ízení o obetecb. jaki ktereho času obětovau' se mela.

27. 20.— 28. 16.

7. A obětovati budete“ vína čtvrtý díl
llin s každým beránkem v Svatyni Ho
spodinové.
8. Beránka puk druhého též oběto
vati budete k večerou. vedlé všeho
řádkuobétijiti'ní. a obětí mokrých jejgh..
v obět nejchutnejší vůně Hospodinu.
9. Dne pak sobotního obětovati bu—
dete dva beránky' roční bez poškvrny,
a dvě desetiny mouky bělné olejem skro
pené v obět suchou. &oběti mokré,
10. kteréž řádně se lijí na každou so
botu. v zápalnou oběť věčnou.
11. Na nov pak měsíců občtovati bu—

dete oběť zápalnou Hospodinu.' telata
dvě ze skotu. skopce jednoho, beránků
ročních bez poškvrny sedm.
12. a tři desetiny mouky bělné olejem

]. Rekl také Hospodin k Mojžíšovi: skropené v obě-t suchou při každém te—
2. Přikaž synům israelským. arci jim: lcti: a dvě desetiny mouky bělné olejem
skropene při každém skopci:
Ubět mou, &chleby. izápal vůně nejlí
13. a jednu desetinu desetiny“ mouky
bezně'ší obětujte časy svými.
3. ytot jsou pak oběti, kteréž obě— bělné s olejem v obět suchou při každém
tovati máte : Beránky roční bez poškvrny beránku. Oběťzápalná jestit vůně nejlí
dva každého dne v obét zápalnou usta beznéjší a zápalu llospodinu.
vičně:
14. ()běti ak mokré z vína. kteréž při
4. 'ednoho obětovuti budete ráno, a jednékaždé oběti mají lity býti. tytot bu
druheho k večerou.
dou: Půl míry Hin l'i každém teleti,
5. Desátý díl Efy mouky bělné, po třetí díl při každém sko '. a čtvrtý ři
kropené olejem nejčistším. jenžby měl ben'tnku. Tat bude obět zfšlalná po všecky
měsíce. kteříž přes rok po sobě jdou.
míry čtvrtý díl klin.“
15. Kozla také občtovati budete Ho
6. Tatjest oběťzápalná ustavičná, kte—
rouž jste obětovali' na hoře Sinaj k vůni spodinu zn hříchy v obět zápalnou usta
nejchutnější zápalu Hospodinova.
vienou. s mokrými obětmi jeho.
___.

20) t. přenesenínaň část úřadu svého. totiž důstojnost vůdce lidu. ne pak proroka.
2l) hebr.: A on se postaví před l-Íleazm kněze a ten (kdy! se bude míti neco díti) ptátí se
bude na soud před Hospodinem. který! mu na jeho náprsníku zjevován bude.
5) Eta byla míra menší na veci sutě. jsouc desátý díl vetší míry Kor neb Gom er. Hin. šestý
díl míry Bath. byla obyčejná. míra na věci mokré či tekuté.
6) t.. pouejprv.
7) t. v obec mokrou. která! s katdou obětí zápalnou spojena býti musila.
9) t. mimo denní zápalnou oběť ustavidnou. Tak Bůh ukázal. set chce. aby lidé v den sobotní
'
hojněji jeho slulbou a jinými snadnostlní a skutky svatýmí se :aměstknavali.
11) Jako počátek a konec kaldého tůodne sobotou Bohu posvěcen jest a počátek celého roku
velíkonooemi. podobně í podátek každého měsíce slavností nového měsíce Bohu jest. rasvěoen.
13) t. Eřy. jen! se nazývá desetinou. to byla desátý díl miry Kor; aneb dle čtení bebe.: Po
(jedné) desetině na kalde'ho beránka. jich! bylo 7.

d
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16. Měslce pak prvniho. čtrnáctého dém beránku. : těch sedmi beránků.
dne téhož měsíce. bude fáse' Hospodi- kozla také jednoho.
novo,
30. kterýž se obětuje k očištěni: (to)
17. & patnáctého dne slavnost': za mimo obět zápalnou ustavičnou, &.mo—
sedm dni chleby přesné jisti budete.
kré oběti jeji.
18. Z nichž první den slavný a svatý
31. Bez poškvrny všecky věci oběto
bude: žádného dila služebného nebudete vati budete :: mokrými obětmi jejich.

'

dělati
v něm.
19. ale
obětovati budete obět z& alnou

Hospodinu,dvětělata ze skotu, gkopce

Kapitola

„'

jednoho.beránkůročníchbezpoškvmy “ * “metu-fa“semena-.so

" “"

sedm:
' '
'
20. & ři každém oběti suché z mouky
]. Měsíce pak sedmého den první sla—
bělné, o ejem skropené. tři desetiny při vný asvaty' bude vám: žádného dila.slu
každém teleti. a dvě desetiny při skopci, žebného nebudete dělati v něm, nebo
21. &desetinu desetiny přikaždém be— jest den zvuku. &trub.'
ránku: to jest z těch sedmi beránků.
2. A obětovati budete zápalnou obět
22. A kozla (v obě-t) za hříchjednoho, v vůni nepřijemnějši Hospodinu, tele ze
k očištěni vás.
skotu 'edno. skopee jednoho. a beránků
23. mimo obět zápalnou jíti-ni, kte— ročnic bez poškvmy sedm:
: rouž vždycky obětovati budete.
3. a v obět suchou při nich. mouky
24. Tak činiti budete každého dne za bělné olejem sklopené tři desetiny při
těch sedm dní k podnětu ohně. a k vůni každém teleti. dvě desetiny při skopci.
nejchutnějšl Hospodinu, kteráž půjde z
4_jednu desetinu přikaždém beránku.
oběti zápalné. a z oběti mokrých k je—. „,a-h sedmi beránků.
dnékaždé (zá alné náleže'icich).
-_ k |
hi" h ltt "
t '

:

25. "l'léžigen sedmý'bude vám nej- k ;;;„ěn'zzgdfff " '

slavnejm &svaty: zadneho dila služeb
ného nebudete dělati v něm.
,
26. Den také prvotin. kd ž obětovati
! budete nové ourody llospoc inu po vy.
„
„
,:
._
\ plneni tehodnu. slevu) &svat) bude .
žádného dila. služebného nebudete dělati v něm:

27. a obětovati budete oběť zápalnou
ve vůni nejchutnějši Hospodinu , telata
: skotu dvě. skopce jednoho. &.beránků
ročních bez poškvmy sedm;
28. a v obět suchou při nich, mouky
bělné olejem skropené u—idesetiny při
každém teleti. při každém skopci dvě,
29. jednu desetinu desetiny při kaž—
'

L
|

8. A _obětovati budete Obět zápalnou
liospodmu v vůni nejlibemějšl, tele ze
skotu edno. skopce jednoho. beránků
roční bez poškvmy sedm:
9. a v obět jejich suchou, mouky bělné

t. davno-t týhodnů. či letnic, sneb prvotin toi.
t. den nového roku.
t. postem. ješte jest den smíření — teď dlouhý den.

mw cun

Obě"“ "

dmeho bude vam “33:19 SIĚIVDYa “'“"
Pm budete du“ sve. Z_adnehodila.31“
žebneho nebudete dělat: v něm.

16) t. velikonoc.
t. velkonočni. kter-ine lStým se počinů.

17)
26)
])
7)

""

6. mimo obět zápalnou novoměsičnou
b'
.
'h" . . .. . _
.
b'
8.0 etmn sua jm: Jejvlml: a nutno o et
zapalnou věčnou s obetmn mokrymi oby_
čejnyml. Tymz řádem obětovat: budetek
., . b“t !; 1
H
odi
vum prijemne 'o c 7 Pa nou OSP nu.
' 7., Den take , desaty , toho měsíce
se—
,

ca

bm

knihaWillova. Numeri.

29. 10—37.

olejem skropené tři desetiny při každém
teleti. dvě desetiny při skopci.
10. desetinu desetiny při každém be
ránku. : těch sedmi beránků. '

lat deset. skopoe dva. beránků ročních
bez poškvrny čtrnácte:
24. a oběti suché i mokré při každém

zápalnou věčnou. s oběti suchou. a s
obětmi mokrými jejích.
12. Patnáctého pak dne měsíce se
dmého. kterýž den bude vám svatý. a
slavný. žádného díla služebnéhonebudete
dělati v něm. ale světiti budete slavnost
Hospodinu za sedm dni.“
13. A obětovati budete obetzápalnou.
k vůni nejchutnější Hospodinu, telat :
stáda třinácté, skopce dva. beránků ro
čních bez škvrny čtmácte.
14. a vo ět suchou 'ejich. mouky bělné
olejem skropené tři esetiny přikaždém
teleti. z těch třinácti telat: a dvě dese
tiny při každém skopci. to jest : těch
dvou skopců.
15. A desetinu desetiny' při každém
beránků. : těch čtrnácti beránků:
16. &kozla za hřích. mimo obět zápal
nou věčnou, aobět suchou. a.mokrou její.
17. V druhý den obětovati budete te
lat : stáda dvnnácte. skopce dva. beránků
ročních bez oškvmy čtrnácte :
18. aoběti suché amokré při každém
teleti. &skopci. &beránku řádně zacho

palnou ustavičnou. s obětí její suchou i
mokrou.
26. Dne pátého obětovatibudete telat
devět. skopce dva, beránků ročních bez
poškvrny čtrnácté:
27. a suché oběti i mokré při každém
teleti. a skopci. a beránků řádně zacho—

teleti. a sk0pci. a beránků řádně zacho—
11. a kozla za hřích. mimo ty věci. kte— váte:
25. a kozla za hřích. mimo obět zá
réž se obětují za hřích k očištění. a obět

váte:

19. a kozla m hřích. mimo obět zá

váte:

\

28. a kozla za hřích. mimo obět zá—

palnou ustavičnou. s obětí jeji suchou i
mokrou.
29. Dne šestého obětovati budete te—
lat osm. skopce dva, beránků ročních
bez poškvrny čtrnácte:
30. a oběti suché i mokré ři každém
teleti. iskopci, iberánku rá ě zacho—

vite:

31. a kozls za hřích. mimo obět zá—

palnou ustavičuou. s obětí její suchou i
mokrou.
32. Dne sedmého obětovati budete
telat sedm a skopce dva. beránků ro
čních bez poškvrny čtrnácté:
33. a oběti suché i mokré při každém
teleti a skopoi. a beránků řádně zacho—

váte:

34. & kozln za hřích. mimo občt zá

palnou ustavičnou, s obětí její suchou i
mokrou.
20? ne třetího obětovati budete telat
35. Dne osmého. kterýž jest nejsla—
vnější. žádného díla služebného nebu—
tdenácte.
skopce
dva, beránků ročních dete dělati.
: poškvrny
čtrnácté:
36. obětujice obět zápalnou k vůni
21. &oběti suché imokré při každém
teleti. &skopci. a beránku řádně zacho nejchutnéjší Hospodinu, tele jedno. sko
váte:
pce jednoho. beránků ročních bez po
22. a kozln za hřích. mimo obět zá škvrny sedm:
37. a oběti suché i mokré při každém
palnou ustavičnou, s oběti suchou i mo teleti. &skopci, a beránku řádně zacho
rou
23.jiří“e čtvrtého obětovati budete te váte:
ll c I.
pis-lomuustavičnou.
&oběť suchou i mo

12) t. slavnost stánků či pod zelenou.
15) po desetiné.

|

!
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38. a kozla za hřích. mimo obě! zá
palnou. & oběťjejí suchou i mokrou.

39. Tyto věci obětovati budete Ilo
spodinu o slavnostech vašich: kromě
toho, cožbyste ze slibu aneb dobrovolně
obětovali bud'v obětní
nou. neb v obě!
suchou. neb v obět mo rou. aneb v oběti
pokojné.

Kapitola 80.
Ustanovení o slíbith. tí. Kterak mínus otec slib sve

ery srušiti. 9. a muž né uny.

8. v kte 'žkoli den uslyšelby to muž.
a. neodpíral y. zavázána bude k slibu. a
splní. cožkoli byla slíbila.
9. Pakli slyše to, hnedby odpíral. a
zrušil přípovčdi její i slova. jimiž zavá
zala duši svou: milostiv ji bude Ho

spodín.'
10. Vdova a žena zapuzena. cožkoli
slibí. 8 dni.
11. ianželka v domě muže svého
kdyžby se zavázala slibem a přísahou,
12. jestližeby, slyše to muž. mlčel. &.

neodpíralby slibu jejímu. splní. cožkoli
byla slíbila.
13. Pakliby hned odepřel. nebude za
vázána k vyplnění slibu: nebo manžel
odepřel. &Hospodin bude jí milostiv.
14. Jestližeby slíbila & přísahou se
lení s_vuu israelsky'ch: Totot jest. co_ž
zavázala.
že postem, neb od jiných věcí
přikázal Hospodin:
zdrželivostí, trápiti bude duši svou, na
3. Jestližeby kdo z mužů slib llospo— vůli to muže bude. bude-li to míti udě
dinu učinil.' aneb zavázal sc přísahou: lati, čili nic.
nezrušlt slova svého. ale všecko. což
15. Jestližeby pak muž slyše to. mlčel
slíbil, naplní.
a do druhého dne odložil v_vrčeníz'což
4. Jestližeby žena. kteráž jest v domě koli slibila, & připověděla, splní: nebo
otce svého, a ještě v dévčím věku. ně hned, když uslyšel. mlčel.
co slíbila a zavázala se přísahou: a zvě
16. Pakliby odpíral. potom když o
dělby otec o slibu. kterýž učinila, a o
tom zvědi—l',ponese sám nepravost její.
přísaze. kterouž zavázala duši svou. a
l7. Tat jsou ustanoveni. kteráž usta
mlčclby: zavázána bude k slibu;
novil Hospodin Mojžíšovi. mezi mužem
5. cožkoli slíbila. &zapřisáhla, vskut
a ženou. mezi otcem a dcerou. která
ku splní.
ještě v děvčím věku jest. aneb která
6. Jestližeby pak otec. slyše slib její, zůstává v (lomu otce svého.
ihned odepřel: tedy i slibové. i přísahy

]. l vypravoval Mojžíš synum israel
skjm všecky ty věci. kteréž mu přiká
zal Hospodin.
2. n mluvil (také) k knížatfun poko

jz.—jí
zrušeny slibu,
budou.
aniž
zavázána
vyplnění
proto
že bude
odepřel
otec.
Nodíanshých. 19. Očíštem bojovnnků. 15.1%:
7. Jestližeby manžela měla. a něco Porážka
bitors'oi kořisti. 50. Zlatan Pánu obetovino.
slíbila. aneb proneslaby jednou ústy
1. ] mluvil Hospodin k Mojžíšovi.
sv 'mi slovo. ježby zavázalo duši její pří
sa ou:
řka:

3) t.. k vykonaní aneb zdržení se od něčeho. co! jest. v moci jeho a není proti vůli Boli. alebrl
co! dobrého a spasitedlne'ho jest.

9) t. odpustí ji.
15) V bobr. textu: Jestlíieby pak slyie potom teprv uniiu' to chtel; t. j. ne hned jak! o tom
neděl. ale po některém času. Tedy v 24 hodinách musil mul slib její schváliti neb uvrh
nouti. neučinil-li toho. byla zaviněno žena jej splnítl.
16) &.po delším dne. po ubčblýob 24 hodinách.
___—__H—
,„
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2. Pomsti
é synů ismelských nad
15. řekl: Proč jste zachovali ženy?
16. Zdaliž ony nejsou. kteréž okla
Msdisnskými . a potom připojen budeš
k lidu svému.
maly syny israelské ku ponuknuti Balá
3. Tedy ihned Mo'žíš řekl: Vypravte movu. & svedly vás k hříchu proti Ho—
ze sebe muže k boji, teřížby mohli vy spodinu skrze nepravosti Fogon' pročež
konsti pomstu Hospodinovu nad Ms i pobít 'est lid?
diam
i.
17 rotož všecky pobite, cožkoli jest
4. Tigil: mužů at se vybéře z každého
pohlavi
mužského.
i děti:
teréž poznaly
mužetaké
v sjití.
zbite:i ženy.
pokolení
18. děvčata pak. s všecky ženy panny
yli k boji.israelského. kteřížby vysláni
5. ! dali o tisíci z každého pokolení. zachovejte sobě živé:
19. a. zůstaňte vně za stan za sedm
to jest
dvan cte
tisícůMojžíš
způsobnřch
k boji: dní. Kdoby zabil člověka. neš zabitého
6. kteréž
poslal
s meesem.
s em Eleazara kněze, nádoby také sva. se dotekl, očistí se dne třetího a se
dmého.
'. a.trouby k troubení dal 'emu.
20. A všecka loupež. necht jest rou—
7. A když bojovali proti adianským.
&přemohli je. všecky pohlaví mužského cho neb nádoba. aneb něco pro domo
zbili.
vní nábytek připraveného, z kozích koží.
8. i krále jejich. Evi a Rekem. a Sur. srsti. i z dřeva. vyčištěno bude.
21. Eleazar také kněz k vojinům.
a Hur. sRebe. pět knížat národuf' Balá
ma také syna Beorovs zabili mečem.“ kteříž bojovali. takto mluvil: Totot 'est
ustanovení zákona.. kteréž přikázal glo
Jos. 13. 21.
.
9. Azajali ženy jejich. i děti. i všecka spodin Mojžíšovi:
22. Zlato a stříbro. měď. & železo.
hovadmi všecken nabytek jejich: i vše
a. olovo. & cín.
cka zboži jejich pobrali:
23. s. všecko, což může projití skrze
10. tak města jako vesnice. i hrádky
oheň ztrávil.
plamen. ohněm přečištěno bude: cožkoli
11. Apobravše loupež a všecku kořist. pak nemůž ohně snésti, vodou očištění
: lidí i z hovad.
posvěceno bude:
24. s z )éřete roucha svě. v den se
12. přivedli je k Mojžíšovi & kEle—
azarovi knězi. i ke všemu množství sy dmý. & ta očištěni jsouce potom ve
nů isrselských. Ostatni pak domovní ná jdete do stanů.
25. Řekl také Hospodin !:Mojžíšovi:
bytek přinesli do ležení na roviny mosb
26. Sečtěte summu těch věcí, které
ské přiJordánu roti Jerichu.
13. Vyšli pak [Mojžíš a Eleazar. kněz jsou zajaty. od člověka až do hovada.
i knížata shromáždění proti nim ven za ty a Eleazar kněz a. knížata lidu:
27. &.rozdělíš loupež na dva stejné
stany.
14. l rozhněvav se Mojžíš na knížata díly mezi bojovníky, kteříž vytáhli na
zvojska.
oje, tisicniky &setníky. kteříž přišli

vojnu. & mezi všecko ostatní množství.
28. A oddělíš díl Hospodinu od ho

2) 0 ph'dině k boji tomu viz svrchu 25. 17.. : srovn. 22. 6. 7. Neb jeko: tomto Bůh trestal
ty. kteří! hříchy páchali. tak i tuto tresee ty. kteří! k tomu příčinu dali.
6) t. archu omluvy. : co: k ni ptinůleželo.
8) Přísná pomsta tato zakládá se ' přísném toho času prům vůleěnórn. — ") který! totiz buď
nur-uje se domů v zemi Msdisnských zůstal a jim nečlechetnou rodu dol. mb později od
nich povolili jest. Tak vzd :: své. . naplnilo se pli nem to. co! se l'íki. že zlí rod. tomu.
kdo ji vynůií. nejhorší bývá. _
16) t. modlil-ství s smilstvo.

!

31, 29. —32. 6.

čmammuojmon

jovníků, kteříž b li na vojně. jednu duši
z pěti set. tak z idi, jako : volů. &.oslů.
&.ovcí.

'

29. & dáš ji Eleazarovi knězi. nebo

prvotin Hospodinovy jsou.'
30. ' olovicepak (té. kteráž jest) sy
nů israe ských vezmeš padesátou hlavu
z lidí, i zvolů. i oslů. i ovcí. a všech
hovad. a dáš je levítům. kteříž drží stráž
stánku Hospodinova.
31. [ učinil Mojžíš a Eleazar. jakž byl
rozkázal Hospodin.
32. Bylo pak loupeže. kteréž vojsko
nabralo. ovec šestkrát sto sedmdesáti:
pět tisíců.
33. volů sedmdesáte dva tisíce.
34. oslů šedesáte a jeden tisíc:
35. duší lidských pohlaví ženského.
kteréž byly mužů nepoznaly. dva a tři
ceti tisíců.
36. [ dána jest polovice těm. kteří
byli v bitvě. ovec třikrát sto třiceti sedm
tisíců. pět set:
37. z nicbžto na. díl Hospodinův po
čtěno jest ovcí šest set sedmdesátc pět.
38. A z volů třiceti šesti tisíců. volů
sedmdesáte &dva:
39. z oslů třiceti tisíců. pěti set. oslů

Numeri.

dal ji lovítům. kteříž stráž drželi v stán
ku Hospodinovu, jakož byl přikázal Ho
s
48. A přistou 'vše k Mojžíšovi kni
žata vo'sks. a tis cníci. a setníci. řekli:
49. y služebníci tvoji sečtli jsme
počet bojovníků. kteréž jsme měli pod
svou mocí: a ani jeden noub l.
50. Pro tu příčinu obětujemc v dar
Hospodinu jedenkaždý. což jsme v lou
peži zlata mohli naloznouti. sponky i zb.
pony, prsteny. ináručnice. _iřetízky zla
té, aby se modlil za nás Hospodinu.
51. I přijali Mojžíš & Eleazar kněz
všecko zlato rozličného díla.,

52. váhy šestnácte tisíců. sedm set.
padesáti: lotů. od tisíeníků a setníků.
53. Nebo což kdo v loupeži uchvátil.
to sobě měl.
54. A vzsvše (to zlato vnesli to do
stánku svědectví, na p
tku synů isra
elských před Hospodinem.

Kapitola sz.
Synové Růbonovi sGddovi “dili

Jordůnom. 6. Mojžíš17on

:. dědictvi semi před

jich. 20. svolil k il

dosti jejich.

]. Synové pak Růben. a Gád. měli
drahně dobytka a nesčíslné množství
šedesáte a jeden:
40. z duší lidskíeh šestnácti tisíců, hovsd. A když uzřeli Jázor & Galaad
dostalo se na díl 1 ospodinův třiceti a země, že jsou k chování dobytka při

dvě duše.
41. [ dal Mojžíš počet prvotin Hospo
dinových Eleazarovi knězi. jakž mu bylo
přikázáno.
42. z oné polovice synů israclsky'eh.
kterouž byl oddělil těm. kteříž v bitvě
byli.
43. Z polovice pak. kteráž se byla

hodné,
2. přišli k Mojžíšovi. a k Eleazarovi
knězi. a k knížatům množství. řkouce:
3. Atarot. a Dibon. a Jázer. a Nemrs..
Hesebon. a Eleale. &Saban. & Nebo. a
Beon.
4. země. kterouž zbil Hospodin před
obličejems ů israelsk "ch. krajina velmi
dostala ostatnímu množství. to jest. z hojná jest pastvě dobytka: a my slu
ovec třikrát sto tisíc, třiceti sedmi tisíců žebníci tvoji máme velmimnoho dobytka:
6. protož. prosíme. jestliže jsme na
pěti set.
44. a z volů třiceti šesti tisíců.
lezli milost před tebou . aby jí dal nám
45. a : oslů třiceti tisíců pěti set.
služebníkům svým k vládnutí. a aby ne—
46. s z lidí šestnácti tisíců,
vedl nás přes Jordán.
6. Jimžto odpověděl Mojžíš: Což bra
47. vzal Mojžíš padesátou hlavu. &
29) t. mqií jsko prvotiny Hospodinovy pokládány býti.

___

J.

Čtvrtiknibahiojtíšova.

Numeri.

32. 7—33.

“__T

tří vaši půjdou (sami) ]: boji. a vy zde Jordánem. nebo již máme své vládní-ství
seděti budete?
na východní straně jeho.
7. Proč dvracujete mysli synů isra
20. Jimžto Mojžíš řekl: Jestliže uči
elských. 507
jíti nesměli na místo. níte. což slibujete. jděte v odění před
kteréž 'im da ospodin?
Hospodinem' k boji:
8.

' ' tak neučinili otcové vaší. když

21. a každý muž bojovný at v odění
přejde za Jordán. dokavadžby nepod
vrůtil Hospodin nepřátel svých.
9. A když přišli do oudolí hroznů. pro
22. a nebyla podmaněna jemu všecka
hlédše včeckukrajinu. odvrátili srdce synů země; tehdy budete bez vin před Ho
israelských. aby nevešli do země. kterouž spodinem i předlsraelem. s o držíte kra
dal jim Hospodin.
jiny. kterych žádáte. před llospodinem.
10. K
'ž ruzhněvav se zapřisáhl.řka:
23. Pakli neučiníte, co pravíte. bez
ll. Neuzřít lidé tito. kteříž vstoupili pochyby. že zhřešíte proti Bohu: a vězte,
z Egypta od dvacítiletých a výše. země že hřích vaš“ zachvátí vás.
24. Stavi-jte tedy města ro děti své,
té. kterouž pod přísahou zaslíbil jsem
Abrahamovi. lsňkovi. &Jakobovi: nebo a. chlévy i stáje pro ovce a obytky své:
nechtěli následovati mne.
a což jste slíbili, splňte.
12. kromě Káleba syna Jefonova„ Ke
25. ] řekli synové Gád a Růben k
nezejského, a Josue, syna Nun: tito (za Mojžíšovi: blužebuíci tvoji jsme. uči
jisté) jsou naplnili vůli mou.
níme. což rozkazuje pán naš.
13. A rozhněvav se llospodínnalsra—
26. Ditky své. i ženy. i hovada. i do
ele. vodil jej vůkol po poušti za čtyřiceti bytek zůstavíme ve městech Galaad:
let. dokudž nezahynul všecken ten ná—
27. my pak služebníci tvoji všickni v
rod. kteryž činil zlé před obličejem jeho. odění hotovi půjdeme k boji. jakož ty
14. A řekl: Hle vy jste povstali místo pane mluvíš.

otců svých. přírostkové. a zcbovanci lidí
28. Přikázal tedy Mojžíš Eleazarovi
hříšných. abyste rozmnožjli prchlivost knězi. a Josue synu Nun. a knížatům v
Hospodinovu proti lsraelovi.
čeledech pokolení israelských, a řekljim :
15. Jestliže nebudete chtítí následo
29. Jestliže přejdou s nově Gád. a
vati ho. na poušti lid Opustí, a vy pří synové Ruben s vámi za ordán. všickni
čina budete mhynutí všech.
hotovi k boji před Hospodinem. a bylaby
16. Ale oni blíže přistoupivše, řekli: země vám podmaněna. dejte jim Galaad
Chlévy Ovcím vzdělame. a stá'e hova k vládařství.
dům. dětem také svým města
ená:
30. Pakliby nechtěli přejití s vámi v
17. my pak sami do zbroje oděni a pře— odění do země Chanan. at mezi vámi
vezmou
místa k bydlení.
pésáni pů'deme k boji před syny israel
skymi. do vadž neuvedeme ich namí
31. [ od věděli synové Géd. as 
sta jejich. Dítky naše a cožkoii míti mů s ové Rů eu: Jakž mluvil Hospodin
žeme, zůstanou v městech hrazených. sřuižebníkům svým. tak učiníme:
pro ouklady obyvatelů.
32. myt půjdeme v odění před Ho
18. Nenavratíme se do domů svych. do
země
& přimň
kud nebudou vlédnouti synové israelští vsmlinem
e se, žedojsme
jižChanaan.
vzali vládařství
své
za Jorda'mem.
dědictvím svým:
19. aniž čeho pohledůvati budeme za
33. Tedy dal Mojžíš synům Géd a

'sem je poslal do Kádesbarne. aby pro
édh zemi tu?
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20) t. před archou umluvy.

23) t. pou-ta za hřích vši.

Čtvrtslmlhallojmm Nmori.

32. 34- — 33. 23
—

4. ani pochovávali prvorozené. kte
' Růben. &polovicipokolení Maliasse. syna
Josefova. království b'ehona krále amor— réž byl pobil Hospodin. (nebo i na bo
zlcb
jejich' vykonal pomstu),
rbe'slrého. a království Uga..krále básan
5. položili se v Sokkoth.
ské . i zemi jejichs městy jejími vůkol.
34. [ vzdelah synové Gád Dibon, &
6. A z Sokkoth přišli do Etham. jenž
Ataroth. &Arnor.
jest při kraji pouště.
35. aEthroth. abofanmJuzeraJegbaa.
7. Odtud vyšedše přišli proti Filla
36. &Betlmemra. a Betlm'an, města
hiroth. jenž patří k Belsefon, a položili
hrazená. i stáje pro dobytky své.
se před Magdalum.
37. Synové pak Ruben vystavěli He—
8. A hnuvše se z Fibahiroth. přešli
sebon. & Elcale. &Karjathaim.
38. &Nabo. a Bálmcon, změnivše jim prostředkem moře“ na poušt: a chodíce
dni cesty po poušti Etham. položili
jmena. také Snbamn: davše jmena mě tři
se v Mara.
stům. kteráž vzdělali.
9. A šedše : Mara přišli do Elim.
39. Synové pak Machir. syna Manas—
sesova. táhli do Galaacl. &poplenili ji. kdežto bylo dvanácte studnic vody. a.
zabivše amorrhe'ského obyvatele jejího. palm sedmdesáte: a položili se tu.
40. Dal tedy lojžiš zemi Galaad Ma
10. Ale i odtud vyšedše. rozbili stany
chirovi. synu Simlassesovu. kterýž by při moři červeném. A hnuvše se od
dlil v ní.
moře červeného.
41. Jair pak. syn“ Mnnasscsuvmdtáhl
ll.
na poušti
12 p)oložilise
dtud vyšedše.
přišliSin.
do Dafka.
&opanoval vsi jeji, kteréž nazval Havoth
Jair, to jest Vsi Jairovy.
13. A hnuvše se : Dafka, položili se
42. Nebe také táhl, a vzal Chanath s v Alns.
vesnicemi jeho: a nazval je od jmena
14. a v šedše z Alus, rozbili stany v
svého Kobe.
Ralidim. kdežto lid neměl vody ku piti.
15. A hnuvše se : Rafidim, položili
Kapitola 38.
se na poušti Sinaj.
Stanoviště neb ležení řtyílutero a dvoje synů inne!—
16. Ale i z pouště Sinaj vyšedše, při
ských ' jejich putováui & zemi ushbené. 50. Ruku
šli k llrobům žádostí.
Boži o vyploncui Chananejských s modlmi jejich.
17. A v šedše od Hrobů žádosti. po
]. Tato "souobývání synů israelských. ložili se v aseroth.
18. A z Haseroth přišli do Rethma.
kteříž vysi z Egypta po houfich svých
19. A bravše se z Rethma. rozbili sta
pod zpravou Mojžíše. & Aroma,
2. jakž je vypsal Mojžíš podle místle ny v Remmonfares.
20. Odtud vyšedše. přišli do Lebna.
' žení . kteráž k rozkázani Hospodinovu
měnili!
21. Z Lebna (hnuvše se). roxbili sta
3. Sedše tedy z Ramesscs. měsíceprv ny v Bessa.
ního. patnáctého dne téhož měsíce prv
22. A v_všedše z Ressa. přišli do
ního. druhého dne (po slavnosti) fáse, Ccclatha.
23. Odtud linuvše se. rozbili stany
synové israelšti v ruce vyvýšené. před
na hoře Sefer.
očima všech Egyptský-ch.
4l) t. vlastně pravnuk Machirův, potomek Manusenův. Viz ] Pini. 2. 21. 22.
?.) t. podlé mist. kdezto k rozkazu Hospodinovu na svém tažení se kladli. Nevytítqji se tuto
všeck- stanoviště. ale bezpochyby toliko tn, kde: Israelšti vyzdvihli stánek a déle pomeškali.
4) Podlc':". Jeronymn spadly té noci madly Egyptských nn tem.
8) L rudého.

.“

Čtvrti knihammm

Numeri.

r

33. 24. — 34. 4.

46. Odtud vyšodše. položili se v Hel
24. Hnuvěe se s hory Sefer, přišli do
a..
ngondeblathaim.
47. A vyšedše : Helmondeblathnim.
25. Odtud jdouos. položili se v Ma
celoth.
přišli na hory Abarim proti Nábo.
26. A bravše se : Mnoeloth. přišli do
48. Odšedše pak z hor Abuim. přišli '
Tbahath.
na pole moabské. nad Jordán proti Je
tichu.
27. Z Thahatll položili se v Thám.
49. A tam rozbili stany od'Bethsi
28. Odtud vyšedše. rozbili stany v
Methlu.
moth až do Abelsatim, na rovinách mo
29. A z Methlm (lmuvše se) položili abských.
se v Hesmona.
50. Kdež mluvil Hospodin k Mojžíšovi:
30. A šedše : Hesmona. přitáhli do
51. Přikaž synům isruelsltým. & rei
Moseroth.
jim: Když přejdete Jordán &vejdete do
31. A : Moseroth, položili se v Be— země chansnejské.
nejůkan.
52. vyhubte' všecky obyvatele země
32. A hnuvše se : Benejůlum, přišli té; rozrazte kameny nápisné, &obrazy
na horu Gadgad.
ztroskotejte. &všecky vysosti zkazte,
33. Odtud odšedše. rozbili stany v
53. a. vyčistte zemi. &přebývejte v ni;
Jetebatha.
nebo vám jsem dal ji k vládnutí,
34. A z Jetebatha řišli do Hebron.
54. kteroužto rozdělite sobě losem.:
35. A \ šedše z ebrou, položili se Kterýchž jest vice. těm větši dil dáte
v Asiougnšer.
&kterýchž méně. (tém dáte) menší. Je—
36. Odtud hnuvše se, přišli na poušt dnomukaždému, 'ak los padne, tak dáno
Sin. ta jest Kádcs.
bude dedictvi. Ido pokolenlch, a. čele-—
37. A vysedše : Kádes, položili se na dech vládní-ství rozděleno bude.
hoře llor. při končinách země Edomské.
55. Jestliže pak nebudete chtlti po—
38. I vstoupil Aron kněz na horu Hor, vražditi obyvatelů země: tedy ti. kteříž
k rozkazu llospodinovu; & tam umřel zůstanou, budou vám jako břehové v
létu čtyřicátého po vyjití synů israel— očích, &oštipové v bocích, & budou se
ských : Egypta.. měsíce pátého. prvniho protivitj vám v zemi obydlí vašeho:
dne měsíce,
56. &.cožkoli jsem jim minil učiniti.
39. když byl ve Stu, třimecltma. letech. vám učinim.

40. l uslyšel král chananejský v Arad.
kterýž bydlil na poledne. že do země
clmnanejaké 'itáhli synové israelštl.
41. Tedy Knuvše se z hory llor, po
ložili se v Salmona.
42. Odtud vyšedše. přišli do anon.
43. A hnuvše se z Funon. rozbili sta
ny v Obotb.
44. A : Oboth řišli do l'eabarim,
jenž jest na poinezi oabskýcii.
45. A šedše : ljeabarim, rozbili stany
v Dibongad.

52) bobr. t'ut:

vyteňte.

Kapitola 84.
Pomozi ushbené zeme. I7. . hei-i ji deliti maji.

1. [ mluvil Hospodin k Mojžíšovi, řka:
2. Přikaž synům israelským, a rcijim:
Když vejdete do země chananejské, &
dostane se vám losem k vládnutí. tě—
mito mezemi zavřet se.
3. Strana poledni počne se od pouště
Sin.“ kteráž jest podlé Edom: & bude
míti moze roti východu. moře akné."
4. Kterežto obejdon' poledni stranu

Toliko ty měli zhubiti. kteří nechtěli utéci. na odpor oe novice.

3) Luvorniůdpouitčtč.—")t.jihlkoneojeho.

4) t. od východu & zápalu.

34. 5. — 35. 5.

Čtvrtá kniha Mojh'son. Numeri.

skrze výšinu štirovou, tak aby přešly do , 19. jichžw jmena jsou tato: Z poko
Senna. a přišly od poledne až do Ká lení Juda„ Ksleb, syn Jefonův.
desbarne, odkudž vyjdou meze ke vsi
20. Z pokolení Simeon. Samuel, syn
jmenem Adar, &vztáhnou se až do Ase Ammiudúv.
mona.
21. Z pokolení Benjaminem. Elidad,
5. A od Asemona. zatočí se pomezí syn ( 'haselonův.
22. Z pokolení synů Dan. Bokci. syn
to vůkol až ku potoku egyptskému. &.
břehem moře velikého' skonči se.
Jogli.
23. Z s'nů Josefovvch z pokolení
6. Strana. pak západní od moře ve—
likého mene se, a zavře se týmž koncem. Manasse. ísnniel. syn Efodův.
7. K půlnoční pak straně od moře
24. Z pokolení Eft-aim. Kamuel. syn
velikého počnou se. meze. přicházejíce Seftanuv.
25. Z pokolení Zabulon. Elisafan. syn
až k hoře nejvyšší.“
8. od kteréž přijdou do Emath až k Famaehuv.
mczem Sedadla:
'
9. i pujdou meze až do Zefrona. u do

vsi Enan: ty budou meze na straně pul
noeuí.
10. Odtud vyměří meze proti vycho
dní strmě. od vsí Eman už do Sefama.
11. a od Sefamu schýlí se meze do
lieblu proti Studnici Dafnim: odtud při
jdou proti východu k moři ( 'euereth.
12. a utáhnou se už. k Jordánu. a
naposledy mvrou se slauym mořem.
Tuto zemi budete míti po jejich 'pome
zích \'ukol.
13. [ přikázal Mojžíš sym'un israel
skym. řka: Tat bude země. kterouž ob—
držíte losem. a kterouž. rozkázal llospo—
din dáti devateru pokolení. & polovici
pokolení (Manusscsovu).
14. Nebo pokolení synů Ruben. po
čeledeeh svých, & pokolení synů Gád
podlé počtu rodin. polovice také poko
lení Manassesovu.
'
15. to jest. půltřetího pokolení. \'zuli
díl svuj za Jordánem proti Jeriehu k
straně východní.
16. [ řekl Hospodin k Mojžíšovi:
17. Tato jsou jmenu mužů. kteříž vám
zemi rozdělí: Eleazar kněz. &.Josue syn
Nun.
18. a jedno kníže z každého pokolení,

)

26. Z pokolení lssachnr. kníže Fal—
tiel, syn ()zunuv.
27. Z pokolení Aser. Altiud. syn Sa
lomí.
28. 7. pokolení Neftali. Fedael. syn
Ammiuduv.

29. Tito jsou, kterými přikázal Ilo
spodin. aby rozdělili synum israelským
zemi elmnanejskou.

Knpllolu 85.
0 mesteCh lentckýeh. 6. Z nich: bylo lest. cumi-in
uyclí. 30. O trestům vru'edlnikú vedlo svedhů.

]. Tyto také věci mluvil Hospodin
k Mojžíšovi na polích moabskýeh. při

Jordánu proti Jeriehu:
2. Přikaž synům israclským. at dají
lcvítíun z vládní-ství svých
3. města k bydlení. a podměsti vukol
nich. aby oní v městech přebývali. &
pmlměstí aby byla pro alobytky & ho—

vada (jejich):
4. kterážto (podměstí) vzdálí budou

ode zdí měst zevnitř vůkol na tisíc kro—
Cl' l.

15. Na východ slunce budou dva tisíce
loktů: a.na ledne též budou dvatísíce:
k moři take, kteréž jest na.západ. táž
míra bude. a strana. k půlnoci týmž cí

5) t. středozemního.

7) v hebr. k boh Flor. kterážto rozdíloi jest od Hor. na nítto Áron umřel. Bezpochyby :: se
tu míní Hermon . neb jiná výšin Libanski.
'
-—_—..—__f
-—

lihu č.d..
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emu

kniha.Hojillova. Numeri.

lem se zavře a budou města v prostřed
ku. a dměstí vně.
6. těch
měst. kteráž dáte leví
tům, šest bu e odděleno k outočišti. aby
utekl se do nich. kdoby vylil krev :“ a
krom těch ještě jiná čtyřiceti dvě města.
7. to jest spolu všech čtyřiceti osm
s podměstími jejich.
8. A těch měst, kteráž dána budou
z vládní-ství synů israelských. od těch.
kteříž více mají. více vzato bude: a kte
říž méně. méně: každé' vedlé míry dě
dictví_svého dá : měst svých levítům.
9. Rekl Hospodin k Mojžíšovi:
10. Mluv synům israelským. arci jim:
Když řejdete Jordán (a vejdete) do
země c nanejskó.
ll. opatřte. která města mají býti
k ochraně těch. kteří by nechtíc' krev
prolili:
12. do kterýchž když se uteče ten.
kterýž utíká. příbuzný zabitého nebude
moci ho zabiti. dokavadž nestane před
shromážděním, a pře jeho nebude sou—
zena.'
'
13. Z těch pak měst, kteráž k ochra
ně utíkajících oddělena. jsou.
14. tři budou za Jordanem. : tři v
zemi chananejské.
15 tak synům israelským, jako při—
_ chozím a řespolním. aby utekl do nich,
kdožbykoli nechtě krev prolil.
16. Jestližeby kdo rand koho železem,
a umřelby ten. kterýž raněn jest: vinen
bude vraždou. i on umře.

35v 6—28

17. Jestližeby kamenem hodil. a ude—
řený umřelby: podobně trestán bude.“
18. Jestližeby dřevem udeřený zahy
nul: krví bitce pomstěn bude.“
19. Příbuzný zabitého. zabíjet vraže—

dlníka (toho): ihned jakž ho dostane.
zabije ho.
20. Jestližeby kdo z nenávisti někým
strčil. neb hodil něco na něho zoukladu:
21. aneb jsa jeho nepřítel. rukou by
ho udeřil. & onby umřel: vinen bude
vraždou bitec ten: příbuzný zabitého.
hned jakž jej najde. zabije ho.
22. Jestližeby pak náhodou &bez ne
návisti
'
23. a ne z nepřátelství něco z těch
věcí učinil.

24. a dovedenoby to bylo před lidem“
to slyšícím. & bylaby mezi bitcem a. pří—

buzným zabitého pře krevní souzenzn
25. vysvobozen bude nevinný z rukou
mstitele, a zase uveden bude 'rokern
do města.. do kteréhož byl utekl: a zů
stane tam. dokudž neumře kněz veliký.

kterýž olejem svatým pomazán jest.“
26. Jestližeby pak ten. kterýž zabil.
vně za mezemi měst, kteráž oddána jsou
k utíkání,
27. byl nalezen. a zabit byl od toho.
kterýž mstitelem jest krve: bez viny bu—
de. kdož 'ej zabije.
28. Ne měl ten. kterýž byl utekl. až
do smrti bisku a v městě (outočiště
svého) bydliti. 'dyžby pak on umřel.
navrátít se vražedlmk do země své.

měl tuto účočiitě. si se pře „jeho vyšetřila. Tímto
s) t. kdoby několi—o
bez am,—.n.zabil. raný
zabráněno. aby nad nevinnými se nekonala krvavá pomsta, podle které! přátelé & příbuzní
ubitého zavázáni byli, ntihati vražedníka n motu na něm vykonali.
8) t. pokolení.
11) t. :. nedopotření.
12) t. doknvulz soudce nerououdí. zdali má. co vinný vydán. aneb :: nevinného prohlášen býti.
17) hebr.: Jestliteby bodě kamenem. jímtby mohl zabiti. udeřil někoho. tak žeby umřel. vruieduík

jest: umrtí umře vniedník takový.
A pakliby hodé dřevem. kterýmtby
vnzedník jest: smrti umře atd.

18) bobr.:

'
mohl zabiti. udeřil někoho. tak

žeby umřel,

24) t. který! v bráně a neb na náměstí před branou soudu přítomen byl.
25) Zatím png msta příbuzných zabitého oohlndla a při všeobecném smutku nad smrtí velikého
kněze úmutek jejich do pozadí vstoupil. Mimo to. jak zamení sv. Jeroným. vyznaeeno
jat tím. že smrtí nejvyššího biskupa nového zákona. Kristu Ježíše. učiněno jest výplata za
prohfeiení lidské. a že on ty, kteří! vyhnáni byli : nebeské vlastí. we tun uvodil.

35. 29. ——36, 13.

867

Čtvrtá. kniha Mojžíšova.. Numeri. A

vládařství jejich. a jsouc přeneseno do
jiného pokolení. ::našeho dědictví ubude.
4. A tak se stane, že když přijde léto
milostivě. to jest padesátý rok odpuštění.
smísí se losů rozdělení, &vládní-ství je
dněch přejde na druhé.“
'
5. ()dpovědčl Mojžíš synům israel
ským. & z přikázaní Hospodinova řekl:
Dobře pokolení synů J osefových mluvilo.
6. A toto právo 0 dcerách Salfádo—
vých od llospodinavyhlítšeno 'est: Nechť
se vdají. za kteréžkoli chtějí.. toliko at
jsou muži : je'ich pokolení:
7. aby neby o přenášíno vládařství sy
nů israelských :: pokolení na pokolení.
v 'lil.
Nebo všickni muži pojmou sobě ženy z
) 34. A tak vyčistí se zemí- vašc. kdež pokolení &rodu sve'lioz'
8. též i všecky ženy. z téhož pokolení
to ja s vámi přebývání: nebo já. jsem
Hospodin. kterýž při-bývám mezi syny vezmou muže:" aby dědictví zůstalo v
čclcdech.
israelskými.
9. aniž se směšovnla pokolení. ale tak
zustala,
Kupllolu 86.
lO. jakž od Hospodina oddělena jsou.
Nařízení o vdám deer Snlfadovýcli. :; dedictvi jejich.
1 učinily dcery Ssdfádovy. jakž bylo roz
]. Přiswupili pak i knížata čeledi Ga.— kázáno:
11. a vdaly se, Meade.. n 'l'hersu. &
laad synu Machir. syna Manasseswn..

29. Tato (přikázaní) budou vám vě-í
čná. & za právo ve všech příbyteích va
šich.
30. Vražedlník podlé vyznání svědků'
trestán bude: k svědectví jednoho žádný
nebude odsouzen.
31. Nevezmete výplaty od toho. kte
rýž vinen jest krví ; než at on i hned umře.
32. Vypovčděnci. & ti, kteří utekli.
žádným způsobem nebudou se moci na—
vnítiti do měst svých před smrtí bisku lil..
33. Nopoškvrnujtež země pi'cbívani
svého. kteráž krví nevinných býv.! po
škvměnn: aniž jinak muž očištěna byti,
jedine krví toho. kterýž krev druheho

z rodu synů Josefových: &mluvili Moj—
žíšovi před knížaty synů ismelských &
řekli:
'2. Tobě, pánu našemu. mzkáml lío
spodin, aby losem rozdělil zemi synům
israelským. a.aby dcerám Salfáda bratra
našeho dal vhídařstvi.' kteréž slušelo na

Ilegla. & Mela-ha. n Nou, ža syny strýce
svého.
12. z čeledi Manasse. kterýž byl syn
Josefův: &.vládní-ství. kteréž jim bylo od
dňno. zůstalo v pokolení. a v čeledi otce
jejích.
13. Tato jsou přikámní & sondove.
otce 'ejich:
kteréž přikázal Hospodin skrze Mojžíše
3. teréž jestliže za manželky pojmou k synnm israelským. na polích moab
muži z jiného pokolení, půjde za nimi ských při Jordánu proti .lerichu.

Í

30) t. dvou neb ti'i.
2) t. statek, polnost.
4) zřetedlnqjí dí hebr. test: Když budou míti synové ionu-lití léto milostivě, připojeno bude de—
dictvi jejich k dedictvi pokolení toho. do kterého by se vdaly. & tak od dědictví pokolení otcův
našich odtržena bude dědictví jejich. — Chtělit jsou l-íci: Jestliže dcery dědičné mohou dé
dictví své ns muze : jiných pokolení přemístí. tedy o milostivém létě. kdežto všecky statky

na předešlé piny jejich mc připadají, dědictví jejich nenavrátí se mu k svému pokolení.
ale zůstane při cizím pokolení. jelikož mužové jejich lňatltem stálého právo k němu nebyli.
7) t. kdyžby chtěli niti sobě dcery dědičky.
8) t. jsou-li dcery dědičky; neb dcery druhé. nemqiíci statku. nebyly k tomu zavůzany & mohly
se i v jiná pokolení vsti.
Viz ! Král. 18.327.

34.

Páté. knihe. Mojžíšova. Deuteronomium.
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Pátá kniha Mojžíšova;
DEUTERONOMIUM.
Pěti kniha Mojňiovn u řeckých vyklndočůnlove Deuteronomium.

jakoby tekl: druhý zákon

ne proto, leby jiný byl. než onen na hoře Sinqi. nýbrž že opel. &podruhé byl oznámen pred syny
těch. kteříž po prvním zákona ohlíuieni na poušti zahynuli. : ktel-ížto prvé při vydání jeho nebyli.
V knize této Mojžíš připomenuv některé věci předešlé. napomínn lidu ku poslušenstvi zákona. jejž
důsledné opětuje. vyuetluje n pilne ' mysli jejich vkládá. Napomíními tato čine'na jeou na ro
vinůeh Moalnkých ' dobách rozličných & nice od začátku jedenáctého mesice léta čtyi-ideůte'ho po
vyjití : Egypta až do smrti Mojžíšovy. tudíž po celý měnic. Touto pak knihou ekonává ee potero
knoh Mojžíšovy-ch pode jmenem řeckým Pentateuch.
t. peti svazků neli dílů. kteří se za—eu
Židů dohromady nazývají vlastně Thora. t. zákon. Knihy ty obsahuji pribehy 2552 let & pO.
lovící jednoho od atwola světa;“ jakož od jednoho pochodi apinoratele totiž Mojžíš—o.tvoří také
jeden utéiený celek. Neb první kniha je:-t takřka úvod k celému hpi—u,vypnvujic počátek n
mvinuti národu vyvoleného; druhů. th—li a. čtvrtá. kniha. obsahuje jádro. totiž \'yarobozeni .

ustaven! národu vyvoleného; posledni pak kniha jen jako nivě-rek ; ukončení celého dila..

Kapitola I.

2. jedenácte dni (cesty) od Horeb'
cestou přes horu Seir až do Kádesbarne
3. Léta čtyřicátého“jedenáctého mě
sice. v první den tchož měsíce. mluvil
Mojžíš k synům israelským všecky věci.
'- ato jsou slova.“ kteráž kteréž mu byl přikázal Hospodin. aby
jim pověděl:
' -_ luvil Mojžlš ke všemu
4. když již byl zabil Sehona. krále
"JL Israelovi předJordánem
“ 'na poušti. na rovinách. amorrhejske'ho. kterýž bydlil v llese
proti moři červenému. bon: a Uga. krále Básan. kterýž zůstá

Mojžíš připom'mi to. co ne lynům hindský-m přihodilo
na tento od hory Hotel: už do Kádezbarne.

.

mezi Fáran. &Thofel, & val v Aštarotll. &v Edrai:
Laban. &llaseroth. kdež
5. před Jordánem v zemi moabské. [
počal Mojžíš vysvětlovali zákon. řka:
_jest velmi mnoho zlata;

])

rozumqj všecko. co! se v celé té knize zavítá: & co již prre' Mojžíš nl tac-rá hrnek—kých
od moře rudého :! do Kňdesbnrn'e jim byl mluvil: nyni pnl: po vymření reptave'ho
pokolení potomkům jejich opakuje & vysvětluje.

POP" ití

3) t. po vyjití : Emu..

t. j. léta 2553 po utvoření sveta neb 1451 před Krbu-nl Pánem.

_\—-J_—_.
„

!

1. 6—27.

eau kniha Mojzisova Deuteronomium.

6. Hospodin Bůh náš mluvil k nám osob, vyslyšíte malého rovněž 'ako veli
na. (hoře) Horeb. řka: Dosti jste již na kého: aniž přijmete čižkoli oso y.' nebo
hoře této zůstávali..
soud Boží to jest." Jestližeby pak něco
7. Obratte se, a 'děte k hoře Amorr— nesnadného zdálo se vam. vzneste na.
hejsky'ch. &na j
místa ve vůkoli je mne. a já to vyslyšim.
_
18. A přikázal jsem všecky věci. kte—
jim, na roviny. i na hory. i do údolí proti
poledni. i k břehu mořskému. k zemi rébyste měli činiti.
19. llnuvše se pak z Horeb přešli
chananejské. a libanské až k řece veliké
Eufrat.“
.
jsme poušt tu hroznou. & převelikou.
8. Aj, řekl. dal jsem vám ji: vejdete kterouž jste viděli. (jdouce) cestou k
do ni a vládnete jí, kteroužto s přísahou hoře Amorrhejsk "ch, jakož b ] přikázal
zaslibil dáti Hospodin otcům vašim. nám Hos odin ůh náš. A dyž jsme
Abrahamovi. Isákovi. a Jakobovi. i se— přišli do ádesbamc.
20. řekl jsem vám: Přišli jste k hoře
meni 'ejich po nich.
Amorrhejských. kterouž Hospodin Bůh
9. řekl jsem vám toho času:
10. Nemohu sám snésti vás: nebo náš dá mim.
21. Pohled na zemi, kterouž Hospo—
Hospodin Bůh váš rozmnožil vás. a jest
vás nyni velmi mnoho. jako hvězd ne— din Bůh tvůj da tobe: vstupiž & vládní
ji.
jakož
mluvil H03podin Bůh nás otcům
beských.
'
ll. (Hospodin Buh otců vašich při-_ tvým: neboj se. aniž se čeho strachuj.
22. [ přistoupili jste ke mně všickni,
dej k tomu množství mnoho tisíců. &
a řekli jste: Pošleme muže. kteřiby shlé—
požehnej vám. jakož mluvil.)
dli
zemi, a oznámili. kterouž cestou má
12. Nemohu sám snésti praci vašich.
& břemena, &svárú.
me vstoupiti, a do kterých měst jiti.
23. A když mi sc líbila řeč ta. poslal
13. Vydejte z sebe muže moudré. &
umělé. a jichžto obcování byloby zku jsem z vás dvunůctc mužů. jednoho z
šcno v pokolenich vašich" at ustanovím každého pokolení.
24. Kteřižto když šli. & vstoupili na
je nad vámi za knížata.
, 14. Tehdy jste mi odpověděli: Dobrá. hory. přišli až k oudolí hroznů: &shléd
se zemi.
jest ta věc. kterouž chceš učiniti.
15. [ vzal jsem z pokoleni vašich mu
25. vzali s sebou z ovoce jejiho. aby
že moudré. &znamenité, &ustanovil jsem ukázali plodnost. &přinesli nám, a řekli:
je knížaty. tisicniky, setníky. adesátní Dobrát jest země ta. kterouž Hospodin
ky. &desátniky, kteřižby učili vás je Buh náš dá nám.
dnékaždé věci.“
26. Avšak nechtěli 'ste vstoupiti (do
16. [ přikázal jsem jim. řka: Slyšte ní), ale nevěřice řeči Hospodina Boha
je. a což Spravedlivéhojest. sudte: necht svého.
27. rc tali jste v stanich svých. řkou
jest on domácí. neb příchozí.
17. Nebudet (u vás) žádného rozdílu ce: Nenavidi nás Hospodin. &proto vy
6) t. skoro jeden rok.
7) t. táhněte do zeme Kananejské. kteroužto jednou od hor nmorrhejských až ]: Libanu. & od
moře středozemního až k Eufratu obývati máte. \'ypisqje tuto Mqižii stručné pomezí země
zaslíbené svým pořádkem od poledne. západu. půlnoci i východu.
13) !. jichžto zivot šlechetný znúmby byl lidu.
15) t. aby zpravovnli vás při všech vecech. Hebr. text: ustanovil jsem je za zprávu v poho—
lenioh vašich.

17) t. nebudete patřiti na osobu při mnjiciho. je-li přítel čili nepřítel, bohatý dili chudý atd. —
") t.. soudce jest na miste Božím.

___—___;—
__
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vedl nás z země
tské. aby nás 
dal vruce Amorrhejs (aha:| zahladil s.
28. Kam půjdeme? Poslové zstrašili
srdce naše, řkouce: Lid ten jest nara
mně veliký, a vyšší nežli my v zrostu;
města veliká.. a až k nebi hrazená.. syny
Enakim viděli jsme tam.
29. ! řekl jsem vám: Nebojte se. aniž
se strachujte 'icb:
30. Hoa
in Bůh, kterýž vůdce váš

jest,
ont sam
bojovatiřed
bude
za vás,
ja
ož učinil
v Egyptě.
očima
všech.
31. l na poušti (sem 'si viděl) nesl
tebe Hospodin Bůh tvůj. jako nosívá
člověk maličkého syna svého, po vší cc—

stě, kterouž jste šli. až jste přišli na mí—
sto toto.
32. Avšak ani tak neuvěřili jste lin
spodinu Bohu svému,
33. kterýž předcházel vás na cestě, &
vyměřoval místo. na ktprémbyste měli
stany rozbití, v noci ukazuje vám cestu
skrze oheň, a ve dne.skrze sloup obla—
kový.
34. A když uslyšel ííospodin hlas řečí
vašich, rozhněvav se přisáhl. a řekl:
35. Neuzří žádný 7.lidí pokolení to
hoto zlého země té dobré. kterouž 5 při—
sahou vaslibil jsem otcům vašim .'

1. 28. — 2, 4.

že do zajetí budou vedeny, a synové,
kteříž ješte nevědí rozdílu mezi dobrým
a zlým, onit vejdou do ní: a jim dám
zemi. &vládnouti budou jí.
40. Vy pak vratte se zase, &jděte na
poušt cestou k moři červenému.
41. l odpovědělijste mi: Zbřešilijsme
Hospodinu: My vstoupíme, a budeme
bojovati, 'akož rozkázal Hospodin Bůh
náš. A k yž jste, vzavše na se odění, šli
na horu,
42. řekl mi Hospodin: Rei jim: Ne
vstupujte a nebojujte, nebot nejsem s vá—
mi: abyste nepadli před nepřátely svými.
43. Mluvil jsem. a neu oslcchli jste:
ale protivíce se rozkazu gíospodinovu,
a naduti jsouce pýchou, vstOUpilijste na
horu.

44. Protož vytáhlAmorrhejský, kterýž
bydlil na horách, a potkav se (s vámi).
honil vás. jako honí včely: _abil vás od

Heir, až do líonna.
45. A když navrátivše se plakali jste
před líospodincm, neuslyšel vás, aniž
chtčl hlasu vašemu povoliti.
46. Zůstali jste tedy v Kádesbnme
za dlouhý čas.

Kapitolu !.

36. kromě Káleba, syna Jefonova;
ont zajisté uzříji, a jemu dám zemi, o

Mojžíš připomíná lidu to, co se da'lo po vyjití jich

kteréž chodil, i synům jeho, nebo nás 0—
doval Hospodina.
37. Aniž jest se co diviti tomu jeho
rozhněváni na. lid, poněvadž i na mne
rozhněval se Hospodin pro vás a řekl:

]. A hnuvše se odtud přišli.jsme na
poušť (cestou ), kteráž vede k moři čer
venému. jakož mi byl řekl Hospodin: a
obcházeli jsme horu Soir, za dlouhý

zKlide-harne.

čas.

2. | řekl Hos din ke mně:
Ani ty ncvejdeš tam:
3. Dosti jste již obcházeli horu tuto:
38. ale Josue syn Nun. služebník tvůj,
ont vejde místo tebe. 'oho napomeň, a obratte se k straně půlnoční:
4. a lidu přikaž. řka: Půjdete přes
posílil, neb on rozdělí zemi tu losem
lsraclovi.
pomezí bratři svých, synů Esau, kteříž
39. Dítky vaše, o kterýchž jste řekli, bydlí v Seir,' i budou!: se báti vás.
4) Byli jsou to Edomitští. potomci Esauovi. kteříž bydleli na jihozápadní strane pohoří Seir a!
k rudému moři. . kteřížto podrtevie dřevní“ ústavu. (! MojL 86. 20—30) llmlským od
rudého moh táhnoucím průchod dovolili, anobrl i pokrmu : nápoje jim za peníze poskytli.
(v. 21) Jinak ale jednali potomci Ezauovi, kteří! hráli se spravovali (] Moji. 36. 31—39)
a v leverovýchodni čistí mně blíž mrtvého moře přebývali. Tito nedopustilijim- projití skrze
umi svou. když Israelští podruhé do Ride-bafne přitáhli. chtíce odtud do země zaslíbené

vtrhnouti. (4 noir. zn.)

"|
5. Protož hled'te pilně, abyste nepo
vstávali proti nim: nebo nedám vam z
zemějejich. ani eoby noha šlapiti mohla.
proto že k vli'idařstvíEsau dal jsem boru
Seir.
6. Pokrmů koupite od nich za eníze.
a jísti budete: i vodu koupenou udete
vážiti. a píti.
7. Hospodin Bůh tvůj požehnal tobe
při všeliké práci rukou tvých: on! má
cestu tvou, kterak jsi šel řes tuto poušt
velikou. již čtyřiceti let yl stebou Ho

hynul všeeken věk mužů bojovných :
stanů. jakož byl přisáhl Hospodin:
15. jehožto ruka byla proti nim, aby
zahynuli z prostředku stanů.
16. Když k všickni bojovníci u' padli.
17. mluvi Hospodin ke mně. řka:
18. Ty přejdeš dnes meze moabské.

a město jmenem Ar:
19. a přijde k končinám synů Am
mon.' blediž. aby nebojoval proti nim.
ani pohnul se k válce: nebo nedám to—

spodin Bůh tvůj. a ničehož se tobě ne— be nic : země synů Ammon. Foněvadž
dostávalo.
synům
Lotovy'm
dalojsem
ji v v ádařství.
20. Ta
za zemi
rů držána
byla: a
8. A když 'snnc pominuli bratří našich v ní někdy bydlili obrové. kterýmž Am
synů Esau, kteříž bydlili v Seir. cestou monitští říkají Zomzommim.'
polní od Elatb. &od Asiongaber. přišli
21. lid veliký, &.mnohý. a vysokého

jsme k cestě. kteráž vede na ponšt mo
abskou.
9.l řekl Hospodin ke mně: Nebojuj
proti Monbským. aniž \'cliáze' proti ním
v boj: nebo nedám tobě niče už z země
jejich. protože synům Lot dal jsem Ar'
v vládařství.
10._Emim byli první ob vatelé její.
lid veliky a silný, a tak vysokeho zrostu.
jako z rodu Ennkim,
11. tak že za obry držími byli. a po

zrostu. jako Enakim, kteréž zahladil Ho
spodin před tváří jejich: a dal. aby oni
bydlili na místě jejich.
22. jakož učinil synům Esau. kteříž
bydlí v Seir. vyliladiv pro ně Horrejské.
a zemi jejich dav jim. kterouž vládnou
až do dneška.
23. Ilevejské také. kteříž bydlili v Ha
se'rím až do Gazy. Kappadočtí vyhnali:
kteříž vyšedše z Kappadocie' vyhladili
je. a. b dlili na místě jejich.
24. staňte. &přejdete tok Amon:
hle dal jsem v ruce tvé ' bona kri'ile
Ilesebon Amorrhejskélio, a zemi jeho;
počni jí vládnouti, a bojuj proti němu.

dobní byli synům Enakim. Moabští pak
říkajíjim Emimf
12. V Seir pak bydlili prvé llorrejští.
kteréžto vyhnavše a zahladivse synové
Ezau. b'dlili tam. jako učinil Israel v
25. Dnes počnu pouštěti strach a le—
zemi vladařství svého, kterouž mu dal kání se tebe na lidi. kteříž bydlí pode
Hospodin.
vším nebem. aby slyšiee jmeno tvé ule
13. Vstavše tedy. abychom přešli po kli se. a jako rodící třásli se. a bolest
tok Zi'nged.přišli jsme k němu.

měli.

14. ('asu pak. v němž jsme šli z Ká
desbarne. už jsme přešli potok Záred,
bylo let třiceti a osm: dnkavadž neza

26. Poslal 'sem tedy posl z pouště
Kademoth k ' honovi kralil'lesebon s

.

slovy pokojnými. řka:

9) t. hlavní mi.-uto Moabsky'ch.

ll)

t. bmzni. stmšlivi.

19) t. v ony končiny. které Amon-hajní Monbnky'm odňali. (4 Moji. Zl. lil—ZG)
'
20) t. aloboši. spojenci k všelike neileehetnosti. Ne nadarmo pripomina Mojžíšjiž podruhé obrovské
národy. kteříž původné obývali zemi Kananejakou. pak od Ammonitnkýoh. Alnorrhejakýeli.blo
abitských a Kappadockých přemožení a ryhn'ani jsou. Ched tím vzbuditi důvěru v lidu
Israelskérn. že! i oni tím spíše s pomocí Boží nynqjůi obyvatele její přemohli.
23) habr. Kappthor. bezpochyby ostrov Kréta.

"!
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27. Projdeme slu-žezemi tvou. obecnou
Kupllolu 8.
- cestou půjdeme. neuchýlíme se ani na.
Co se dalo od války s helem 011 si do shunt Josue
pravo ani na. levo.
nn misto Mojžíšem.
28. Pokrmu prodej nám za peníze, at
' ]. Tehdy obrátivše se táhli 'sme cestou
jíme: vodu za.peníze dej. &tak píti bu
deme. Toliko jest o to, aby nám dopu k Básan: i vytáhl () král
n proti
stil projití:
nám s lidem svým k boji do E(lrai.
29. jakož učinili s nově Esau, kteříž
2. [ řekl Hospodin ke mně: Neboj se
bydlí v b'eir: &Moašští, kteříž b dlí v ho. nebo v ruce tvé dán jest se vším
Ar: dokavsdž nepřijdeme k Jordanu. & lidem i zemí svou: a učiníš jemu. jakos
nepřejdeme do země. kterouž Hospodin učinil b'ehonovi králi amorrhcjskému.
Buh náš dá nám.
kterýž bydlil v llesebon.
30. [ nechtěl Sebou král llesebon do
3. Dal tedy Hos »dinBůh náš v ruce
pustiti, abychom prošli: nebo byl za-  nase i Uga krále Š'asan. a všecken lid
tvrdil Hospodin Buh tvůj ducha jeho. a. jeho: izbili jsme je až do posledního.
ztužíl srdce jeho. aby byl dán vruce tvé.
4. zkazivše všecka města jeho téhož
, času: nebylo městečka. kteréžby nás
jakož
nyní
vidíš.
31. řekl Hbspodin ke mně: llle již ušlo: šedesáte měst, všecku krajinu A:—
jsem počal (v moc) dávati tobě Sehona, gob království Uga.v Básan.
i zemi jeho. počni vládnouti ji.
5. Všecka ta města byla ohrazena zdmi
32. lvytáhl b'ehon se vším lidem svým velmí vysokými. branami a. závor-smí
proti nám k boji do Jasa.
| krom městeček nesčíslných; kteráž ne
33. [ dal nám jej Hospodin Bůh náš: mela zdi.
6. [ vy nlenilijsme je.“ jako jsme byli
&porazili jsme ho 8 syny jeho ise vším
učinili Sc ouovi. králi Hesebon. vyhla
lidem jeho.
.
34. & všecka města v ten čas opano— l divše všecka města. muže. ženy. i dítky:
vali jsme. povraždivše obyvatele jejich. ! 7. dobytky pak & kořisti měst roze
muže i ženy. i děti, nezůstavili jsme v . brali 'sme sobě.
nich ničehož:
: 8. vzali jsme v ten čas zemí z ruk
35. krom hovadfkteráž přišla na díl ' dvou králů amorrhejských, kteříž byl;
kořistníku: & loupeží : měst. kterýchž za. Jordánem: od potoku Amon. až k
hoře llermon,
jsme dobyli:
9. kteréž b'idonští říkají b'arion. &
36. od Aroer. jenž jest na břehu po
toka. Amon. městečka. kteréž v oudolí Amonhejšti Sanir:
10. všecka měs—ta—
kteráž leží na ro
leží. až do Galaad. Nebylo městečka., ani
města. kteréžb ušlo rukou našich: vše vině. & všecku zemi Galaad &Basítn až
- do Selcha :! Edrai měst království Uga
cka dal nám I ospodin náš.
37. Krom země synu Ammon, ku kte— v Básan.
11. Nebo sám toliko Og král básan
réž jsme nepřistoupili: ani k žádné kra
ský pozůstnl byl z pokolení obrů. Uka
jině
při plotoku
ani místu.
k mé zuje se lože jeho železné. kteréž jest v
stůmležící
na horác
. a k Jebok
žádnému
kteréž nám zapověděl Hospodin Bůh nás. Rabbath' synu Ammon. maje zdýlí de
vět loket, zšíří čtyry. podlé míry lokte
mužské ruky.
12. [ Opanovali jsme v ten čas zemi

6) hebr.: deli jsme je v prokletí.

ll) t. hhmi mesto.

8, 13. —4. 2.
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od Aroer. jenž jest na břehu potoka
Amon. až do polovice hory Galaad: a
města jeji dal jsem Růbenovi, a Gadovi.
13. Ostatní
díl Galaad, a všecku
(zemi) Básan
ovstvl Oga dal jsem
polovici pokolení Manassesova. (totiž)
všecku krajinu Argob: a ta všecka (kra
jina) Básan slove země obrů.
14. Jair. syn Manasse. opanoval vše
cku krajinu Argob až k mezem Gessuri,
a Machati. A nazval zemi Bůsan od jme
na svého, llavoth Jair. to jest. Vsi Jai
rovy. až do dnešního dne.
15. Machirovi pak dal jsem Galaad.
16. A pokolením Růben & Gád dal
jsem od země Galaad krajiny až ku po
toku Amon, polovici otoka. s pomezím
až ku potoku Jcbok. kterýž jest pomezí
synů Ammonitsky'ch:
17. a rovinu při poušti. &.Jordán a
končiny Cenereth' až k moři pouště.
kteréž jest mol-e slané. pod horou Fasga
proti východu.
18. A přikázal 'sem vám v ten čas,
řka: Hospodin B" váš dáva vám zemi
tuto za dědictví: vezmouw odění jděte
před bratřimi
svy-mi,
syny israelskými.
všickni
muži silu
:
19. bez žen a dětí, a dobytka. Nebo
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nil Hospodin Bůh vaš těmto dvěma krů
lům; takt učiní všechněm královstvím,
do kte 'chž půjdeš.
22. heboj se "ch: neb Hospodin Bůh
váš bojovati budi: za vás.
23. A prosil jsem Hospodina v ten
čas. řka:
24. Pane svému
Bože. ty
ukazovati
služebníku
veliniipočal
' ost svou,
a ruku
svou přesilnou; nebo není jiného Boha
na nebi. i na zemi, ještoby mohl činiti
skutky tvé. a přirovnati se síle tve.
25. Protož (prosím, necht) přejdu, a
uzřím zemi tu výbornou za Jordanem. a
horu tu ušlechtilou! i Liban.
26. ] rozhněval se Hospodin na mne
ro vás, a neVyslyšel mne. ale řekl mi:
ostit jest tobě: nikoli nemluv více o

tom.'

27. Vstup na vrch Fasga. a pohled
vůkol k západu, a k půlnoci. ku poledni.
a k východu, a podlvqj se :“ nebo nepře
jdeš Jordánu tohoto.
28. Přikaž Josue. a posilň ho. a zmo
cni: nebot on půjde před lidem timto.
a rozdělí jim zemi, kterouž spatřiš.
29. ] zůstali jsme v oudoll proti chrá
mu (modly) Fogor.

Kapitola 4.
vím. že mnoho mate dobytka. a zuatati
Mojžíš k ostřihini ukon.. dl. \'ynzuje th .
musejí v městech. kteráž jsem dal vám. Nepommi
mesta k utiks'ni ti.—ch.kteříž nechtice človuh zabili.
20. dokudžby Hospodin nedal odpo
činutí bratřím vašim, jakož vám dal: aby
]. A nyní Israeli slyš přikázaní a sou
oni také vládli zemí, kterouž dá jim za dy. kterýmž ja učím tebe: aby plně 'e,
Jordanem: tehdy navrátí se jedeukaždý živ byl. a vcjda vládl zemí, kterouž "Jo—
k vladařství svému, kteréž jsem dal vám. spodin Bůh otců vašich vám díl.
21. Také í Josue přikázal jsem v ten
2. Nepřidáte (nic) k slovu, kteréž vám
čas. řka: ()či tvé viděly všecko. což uči

mluvím. aniž (co) ujmete od něho': ostři—

17) t. halina u jezera Genesaretske'bo.
25) t. zemi tu hornatou. Na východě jsou hornaté krajiny úrodné. planiny pak pro nedostatek

vody pusté.

za) Uce i nás, abychom na vůli Boží všecky své prosby zakládali. :. na tom. čímž nás oddělovali
ridi. přesunu. Nebo lépe ví a zná lékař. čehož jest neduiivému potřebí. nežli nemocný nám.
27) t. odtud na zemi zaslíbenou.
2) 'Hm se nenapovídň naprosto každý přídavek, sic jinak by musila všecka další ustanovení za
časů Jonne. králů a proroků atd. zakázána býti. kdežto k přikůzanim Mojiíiovy'm nová
příkisani & ustanoveni platně připojena jsou. Aniž se tim vyhr-tuje ústní podiní. totiž od
Boha pochodíci. ale ne písmem zaznamenaná ustanoveni; anobrz se tuto spolu zahrnují. neb
Bibli čena
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he'te 'kžzanl Hospodina' Boha vašeho.
12. Imluvil k vám Hospodin z pro
ktérůžp; přikazuji vám.
střed ohné. Hlas slov jeho slyšeli ste.
3. Oči vaše viděl všecko. což učinil ale způsoby jeho ovšem jste nevid' i.“

Hozpodin
proti
Bé:; egor.
kterakvašeho.
setřel
vše
ctitele
jeho
prostředka
4. y pak, přidržející se Hospodina
Boha svého. živi jste všickni až do dne
šního dne.
6. Víte. že jsem vás učil přikázaním
a soudům. jakž mi 'kézal Hospodin
Bůh můj: tak plňte je v zemi, kterouž
vládnout: budete:
6. a uchovejte i naplňte je v skutku.
Nebo to jest vaše moudrost a rozum před
lidmi. aby slyilce všecka přikázaní tato.
řekli: Aj, lid moudry &rozumný. národ
veliký.
7. Aniž jest" jiný národ tak veliký.
kterýžby měl bohy k sobě blízké. 'ako
Bůh náš přítomen jest všem pros am
našim.
8. Nebo kter' jest jiný národ tak sla
- vný, aby měl o yčeje posvátné. &s ra

vedlivé soudy. jako jest veškeren zakon
tento. kterýž jé.dnes předložím před oči
ma vašima?
9. ()stříhej tedy sebe. a duše své pe

13. [ ukázal vám umluvu svou. kte—

roužto přikázal vám plniu'. totiž deset
slov, kteréž napsal na dvou deskách ks
menných.
14. A mně přikázal v ten čas. abych
učil vás posvátným obyčejům a soudům.
kteréžbyste činiti měli v zemi. kterouž
vládnouti budete.
15. Ostřihejte tedy pečlivěduší svých.
Neviděli jste žádného podobenství toho
dne. kdyžmluvil Hospodin k vámna Ho
rebě z prostřed ohně:
16. abyste snad jsouce zklamáni. ne
udělali sobě rytého podobenství, aneb
obrazu muže neb ženy.
17. podobenství nějakého hovada. kte
réž jest na zemi. nebo ptáků pod nebem
létajících.
18. a země lazů. kteříž se hýbají na
zemi. aneb ry . kteréž jsou ve vodách
pod zemí"
19. aby snad zdvihne oči k nebi. &
vida slunce a měsíc. i všechny hvězdy
nebeské. bludem jsa zklamán. klanělby

člivě. Nezapomínej na věci ty. které vi— se jim. &ctilby věci. kteréž stvořil Ho—
" děly oči tvé. &.at nevypada'í z srdce spodin tvůj k službě všem národům. kte—
tvého po všecky dny života tvé o. V zna říž pod neberu jsou.
20. Vás pak vzal Hospodin. a vyvedl
most je uvedeš synům i vnukům svým,
10. ode dne, vkterémž jsi stál před ž eci železné“ z Egypta. aby__mělsobě

Hospodinem Bohem svým na. Horeb. lid)dědičný. jakož jest to dnešní den.
když Hospodin mluvil mně. řka: Shro
21. Ale na mne rozhněval se Hospo
mažd' ke mně lid, aby slyšeli řeči mě. a din ro řeči vaše. a zapřisáhl. že nepře
aby učili se bůti mne
všecken čas.
rné. kteroužanidánevejdu
vám. do země té vý—
dokudž živi jsou na zemi, a aby učili sy jdoufordz'mu.
22. Hle já mam v zemi této. & ne—
ny své.
11. A přistoupilijste až k patě hory. přejdu Jordánu: vy pak přejdete. a vlá
' kteráž hořela až k nebi: a byly na ni dnouti budete zemí tou výbornou.
23. Hlediž. aby nikdy nezapomenul
tmy. a oblak. &mrůkota.
Mojžíš mluvi tuto o přikázaních ústně pronešeny'ch. Chce! tedy Mojžíš. aby se k ustano
vením & přikánním. která! předkládá. nic nepřidávelo s neb od nich neqjímalo. čimžby smysl
jejich porušen a neb prev:-licen byl.
12) Toliko Mojžíš . studi lidu videli Boha v způsobů viditedlné. 2 Moje. 24. m.
18) rozuměj na ten oil. aby se jim klanel & Botskou poctu vsdůvul; jak! v nůledujícím vel-jí
zřejmě se dí. Oststně viz poznámku ke 2. knize Mojžitově. kop. 20 v. 5. na stránce 135.

30) t. z trapné slutebnosti Egptské.

4. 24—145.
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na umluvu Hos
' Boha svého, kte
rouž učinil ste on: &nedělal sobě ry
tého podobenství těch věcí, kteréž činiti
Hospodin zapověděl:
24. Nebo Hospodin Bůh tvůj jest oheň
sžírající,' Bůh horlivý.
25. Když zplodíte syny a. vnuky, a
bydliti budete v zemi. a 'souce zklamáni
jestliže uděláte sobě nějaké podobenství.
páchajíoe zlé před llospodínem Bohem
vaším. abyste jej k hněvu opudili:
26. osvědčují dnes neEem i zemí..
že brzy vyhlazeni budete z země. kte—

rouž přejdouceJordán vládnouti budete;
nebudete zo.dlouhý čas bydliti v ní, ale

zahladí vás llospodin,
27. &rozptýlí mezi všecky národy. a
málo zůstane vás mezi národy. do kte
rýchžto zavede vás Hospodin.
28. Tam pak sloužiti budete bohům.
kteríž rukou lidskou udělání jsou. dřevu
a kamení. ješto nevidí, ani neslyší. ani
nejedí. ani neči'í.
29. A když tam hledati budeš Hospo
dina Boha svého, najdeš jej: jestliže ho
však celým srdcem hledati budeš. a vší
skroušeností duše své.
.
30. Když na tebe přijdou všecky ty
věci. kteréž pi-edpovědín jsou. nejpo
sléže navrátíš se k ílospodinu Bohu své
mu. &hlasu jeho poslouchati budeš.
31. Nebo Bůh milosrdný Hospodin
Bůh tvůj jest: neOpusti tebe, ani dokon—
ce zahladí, ani zapomene se na smlouvu.
kterouž přísahou ztvrdil otcům tvým.
32. Ptej se na dny staré, kteříž byli
před tebou od toho dne, v kterémž Bůh
stvořil člověka na zemi. a od jednoho

krajenebeaždo druhého“ stala-li se kdy
taková věc. aneb bylo-li kdy slýcháno,
33. aby slyšel lid hlas Boha mluví
cího
&(přezgrostřed
c) živ jsiohně.
zůstal.jako jsi ty slyšel.
34. Snížil-li se Bůh, aby přijda vzalso
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bě národ z prostřed národů, skrze zkušo—
vání. znamení, &.zázraky. skrze boj. a
silnou ruku, &vztažené rameno. &hrozné.
vidění, jako učinil všecko toto pro vás

Hospodin Bůh váš v Egyptě. před oči
ma tvýma:
35. aby věděl. že Hospodin sám jest
Bůh. a že není jiného kromě něho.
36. S nebe dal tobě slyšeti hlas svůj.
aby vyučil tebe. a na zemi ukážal tobě
oheň svůj převeliký. a slyšel jsi slova
jeho 2 prostředku ohně:
'
37. nebo miloval otce tvé. a vyvolil
símě jejich po nich. A vyvedl tebe z
Egypta, předcházcje tě s mocí svou ve—
likou.
'
38. aby zahladil národy převeliké. &.
silnější než jsi ty, k přijití tvému. a aby
uvedl tebe. a dal tobě zemi jejich k vlá
dařství. 'akož vidíš dnešního dne.
39. ěziž tedy dnes. &roz'ímej v srdci
svém. že Hospodin sám jest ůh na nebi
svrchu. i na zemi dole. a není jiného.
40. Ostříhej přikážaní jeho & ustano
vení. kteráž já. přikazuji tobě: aby do—
bře bylo tobě. i synům tvy'm po tobě. a
aby zůstal dlouho v zemi, kterouž lio
spodin Bůh tvuj dá tobě.
41. Tehdy oddělil Mojžíš tři města.
před Jordánem k východní straně.
42. aby utekl do nich. kdožby nechtě
zabil bližního svého. ješto nebyl před tím
nepřítel jeho, a do některého ztěch měst
mohl se uchýliti.
43. Bosor na poušti. kteráž leží na
roviněpokolení Růben: a Ramoth vGa
land. kteréž jest v pok—oleníGůd: a Go
lan v Básan. kteréž jest v pokolení Ma
nasse.
44. Tent jest zákon. kterýž předložil
Mojžíš synům is:-selským.
45. a tato jsou svědectví. a obyčejové
posvátní. i soudové, kteréž mluvil k sy
nům israelsky'm. když vyšli : Egypta—

24) t. Bůh pom-tí vielikou nepravou . tre-oe ji plísně. jako oheň všecko vůkol dující.

26) t.tújhtějnkojutnobenndvšmiusměpod

nohamovoňímmnou.leutd.

32) t. od východu už k úpudu.
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46. před Jordšnem v oudolí naproti
chrámu F r. v zemi Sehona krale
amorrhejskogo . kterýž bydli! v Hese
bon. jejž porazil Mojžíš. A synové isra

elští vyšedše :

ta

47. vládli zemí je 0. i zemí Oga. krále
Basen. dvou králů amorrhejských. kteříž
byli před Jorděnem k východu slunce:
48. od Aroer. jenž leží na břehu po
toka Amon, až k hoře Sion.' kteráž jest
i Hermon.
49. všecku rovinu před Jordanem k
východu. až k moři u pouště. a až pod

horu Fuge.

Kapitola 5.
Mojžíš opokuje s vykláda' desatero Božích p'ríkjnni.

1. [ svolal Mojžíš veškeren lid israel—

ský. a řekl jim: Slyš Israeli posvátné
obyčeje. a soudy. kteréž jó.dnes mluvím
v uši vaše: naučte se jim. a v skutku
(je) plnte.
2. Hospodin Bůh náš učinil s námi
umluvu na Horeb.
3. Ne a otci našimi' učinil tu umluvu.
ale s námi. kteříž až dosavšde živi

jsme."

4. Tváří v tvář' mluvil nám na hoře
: prostředku ohně.
5. Já jsem byl smlouvce, a prostředek
mezi Hes dinem s vámi toho času.
abych om mil vám slova jeho: neb jste
se báli ohně. a nevstoupili jste na horu:
i řekl:

6. Já jsem Hospodin Bůh tvůj. kterýž
jsem tě vyvedl : země egyptské. : domu
služebnosti.
7. Nebudeš míti bohů cizích přede
mnou.

4. 46. —'-5. 19.

8. Neučiníš sobě rytiny. ani
oben
ství všech věcí.kteréž jsou na ne i svrchu.
sni těch, kteréž jsou na zemi dole. ani
těch. kteréž jsou u vodách pod zemí.
9. Nebudeš se jim klaněti. ani jich
ctíti. Nebo jb.jsem Hospodin Bůh tvůj:
Bůh horlivý, trestající nepravost otců
na synech do třetího a čtvrtého pokolení.
těch. kteříž nenávidí mne.
10. a ěinící milosrdenství nad mnoha
tisíci. těm, kteříž milují mne. a ostří
hají přikázaní mých.
ll. Nevezmešjmena Hospodina Boha
svého nadarmo: nebot nebude bez po
msty. kdožby ku věci marně vzal jmeno
jeho.
12. Zachove' den sobotni . aby jej
světil.jakož při áut! tobě Hospodin Bůh
tvů'.
Í'3. Šest dní pracovati budeš. a de
lati budeš všeliká, dila. svá:
14. ale sedmý den jest sobotní. mjest,
odpočinutí Hospodina Boha tvého. Ne
budeš v něm dělati žádného díla: ani ty.
ani syn tvůj. ani dcera. ani služebník. ani
děvka tvá. sni vůl ani osel, ani všeliké
hovado tvé. ani příchozí. kterýž jest v
hranách tvých: aby odpočinul služebník
tvůj, děvka tvá, jako i ty.
15. Pomni. že i ty sloužil v Egyptě.
a Vyvedltebe Hospodin Bůh tvůj v ruce
silné . a v rameni vztaženóm. Protož
přikázal tobě. aby světil den sobotní.
16. Cti otce svého. i matku. jakož
přikázal tobě Hospodin Bůh tvůj. aby
dlouho živ byl. a dobře bylo tobě vzerm.
kterouž tobě dá Hospodin Bůh tvůj.
17. Nezebiješ.
18. Nesesmilníš.
19. Nepokradeě.

48) Ne tě. na niž-hrad Davidův vzdělán byl; to sloula hebr. Zion. s ne Sion.

3) t. s těmi, kteří před smlouvou na hoře Horeb učiněnou zemřeli. Nebo smlouvaúkon tu
teprv se začala. když zákon vydin byl. a tudíž v způsobu svém od oné Abrahamovi učiněné

rozdílní, a v podstate své jedna a táž bylo. -— ") t. mnozí z tech. kteříž unlouvě na Horeb
učiněné byli přítomni. posud na živé byli. Připomíná to Mojžíš. aby jim ukázal: že žádné
výmluvy míti nemohou. jakoby vůle Boží neznali: jelikož tak zřejmě. mocně a jasně před
ložen- jeit jim. že! oni otcové toho tak neměli jeko oni.
4) t. bezprostředne, viditedlně jsa přítomen.

5. 20. ——6. 6.
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20. Nepromluviš proti bližnimu svému
křivého svědectví.
21. Ne ožádůš manželky bližniho své
ho: ani omu. ani pole. ani služebníka.
ani děvky. ani vola. ani osla, ani cožkoli

jeho ješt.
22. Tato slova mluvil Hospodin ke
všemu množstvl vašemu na hoře . z
prostí-ed ohně a oblaku. &mrákoty, hla
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30. Jdi. a rei jim: Navi-snese do stanů
svých.
. 31. Ty pak Zůstaň zde se mnou. a
oznámim tobě všecka. přikázali! má. a
obyčelje
posvátné.
i soudy:
kterými
je
učiti udeš,
aby je činili
v zemi.
kterouž
dám jim k vládní-ství.
32. Ostřlhejtež tedy. &čiňte. což při—

kázal vám Hospodin Bůh: neuchylujte
sem velikým. nepí—idavnic více: a na— se ani na pravo. ani na levo:
33. ale o cestě. kterouž přikázal
psal je na dvou kamenných dskách. kte
(vám) Hospodin Bůh váš. choďte. ab ste
réž mně dal.
23. Vy pak když jste uslyšeli hlas
z prostředku tmy. &viděli jste horu. ana
. hoří. přistoupili jste ke mně všecka kni
žata pokolení. &starší. a řekli jste:
24. Aj ukázal nám Hospodin Bůh
náš velebnost a velikost svou. Hlas jeho
slyšeli jsme z prostředku ohně, &zkusili
jsme dnes. že mluvil Bůh s člověkem.
a člověk (přede) živ zůstal.
25. Proč tedy máme zemi-ití. &proč

má nás spáliti oheň tento pieveliký?
Nebo budeme-li déle slyšeti hlas Hospo
dina Boha našeho, zemřeme.
26. Co jest všeliké tělo. aby slyšelo
hlas Boha živého. mluvieihoz prostředku
ohně. jakož my jsme slyšeli. a mělo živo

b 'ti?'

živi byli, a dobře bylo vám. & rodřou

žili se (vám) dnové v zemi vádnřstvi
vašeho.

Mojiiž nepomina lid. oby milovnl Pins Behn : celého
srdce sveho. . bál se ho. IO. aby v aalibene zemi

na Půo- Bohn. . jeho zákon nmponinal.

1. Tuto jsou přikázuni. & obyče'ové
posvátnl. &soudové. kteréž přikázal o
spodin Bůh váš. abych učil vás. abyste
činili je v zemi. do kteréž přecházite.
k drženi ji:
2. Aby se bál Hospodina Boha svého.
a ostříhal všech ustanoveni &pi-ikázani
jeho. kteráž já přikazuji tobě. i synům.
i vnukům tvým. po všecky dny života
tvého. aby se prodloužili dnové tvo'i.
3. Slyšiž Israeli. &hled. aby čin' . což
přikázal tobě Hospodin. aby dobře bylo
tobě. a aby “si se rozmnožil ještě vice.
jakož slíbil ospodin Bůh otců tvých
tobě zemi mlékem &strdí oplývajlei.
4. Slyš Israeli. Hospodin Bůh náš.

27. 'l'y raději přistup: &slyš všecky
věci. kteréž praviti bude tobě Heepodin
Bůh náš: :: mluviti budeš !: nám, a my
slyšeti i činiti budeme je. '
28. To když uslyšel Hospodin. řekl
ke mně: Slyšel jsem hlas řeči lidu to
hoto. kterouž mluvilitobě; dobřet vsecko Hospodin jeden jest.
mluvili.
5. Milovati budeš Hospodina Boha
29. Kdo jim dá. aby takovou mysl svého z celého srdce svého. a ze vši duše
měli,“ aby se báli mne, a ostřihali všech své. a ze vši sily své.“
6. A budou slova tato. kteráž já při
Eiikúzsnl
po jejich
všelikýnačas.
aby dobře ' kazuji tobě dnes. v srdci tvém:
ylo jim. mých
i synům
věky?

26) t. jest to div veliký. že my. kteri: jsme slyšeli hlas Boha živého. jsme živi zůstali.
29) t. j. 6 by visickni takovou mysl měli.

5) t. ze všech moci duše své. T. j. všemi myilenkami ducha tvého. vielikýrn hnutím srdce svého
a všemi skutky zivote. svého směhnti bude:? k Tomu. nn nemlto tvůj duch. srdce tve . život
tvůj závisí. (sv. Aug.)
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18. & čin. což libého &dobrého jest

svým. &je ro 'ímati. když sedneš v do
mě svém. i k yž půjdeš cestou, lébsje i
vstůveje.
8. A uvůžeš je jako znamení na ruce
své, a budou mezi očima tvýma hýbati

před
obličejem
abyzemí
do
ře bylo
tobe: llospodinnvým.
& vejde aby vládl
výbornou. o kteréž zapřisáhl Hospodin
otcům tvým.
19. aby zahladil všecky nepřátely tvé
se.'
před tebou. jakož mluvil.
9. A napíšeš je na veřejích. s. na dve
20. A kdyžby se otázal tebe syn tvůj
řích domu svého.
.
zejtra! řka: Co znamenají svědectví ta
10. A když uvede tebe Hospodin Bů'h to. &obyčejové posvátní. a soudové. kte
tvůj do země. kterouž přísahou zaslíbil réž přikázal Hospodin Bůh náš nám?
21. Povíš mu: Služebníci 'sme b li
otcům tvým, Abrahamovi. laikovi. a Ja—
kobovi. &dá tobě města veliká a velmi Fmonovi v Egyptě , i vyve nás “V 
dobrá, kterýchž jsi nestavěl.
spodin z
pta v ruce silné:
ll. domy plné všelikého zboží. kte—
22. a činí znameni & zázraky veliké
rýchž jsi neudělal. cisterny. kterýchž a nejhorší' v Egyptě roti Fnraonovi. &
jsi nekopal, vinice a zahrady olivové. všemu domu jeho. přes obličejem naším.
23. & vyvedl nas odtud. ab uveda
kterýchž
12. a j jsi
sti neštípil,
budeš &nasytíš se:
dal nám zemi. o kteréž přisáh otcům
13. varuj se pilně, aby nezapomenul nasim.
na Hos
kterýž vyvedl tebe z země
24. A přikázal nám Hospodin. aby
Egypta e. z domu služebnosti. Hospo chom plnili všecka ustanovení tato. a
dina Boha svého báti se budeš. a jemu báli se Hospodina svého. aby dobře bylo
samému sloužiti. a skrze jmeno jeho' nám po všecky dny života našeho. jakož
přisahati budeš.
jest dnes.
25. A bude nám milostiv. jestliže bu
14. Nepů'dete po cizich bozích žá
dných náro ů, kteříž vůkol vás 'sou:
deme ostříha'ti a činiti všecka přikázaní
15. nebo jest horlivý Bůh, ] ospodin jeho. před Ilospodinem Bohem naším.
Bůh tvůj u prostřed tebe: aby někdy jakož přikázal nám.
* nerozhnčvaln se prchlivost Hospodina
Boha tvého proti tobě. &shladilby tebe
Kapitola ?.
se svrchku země.
Porou ' Cbnnnnejske : jejich modlsmi vyhloditi. 12.
16. Nebudeš pokoušeti Hospodina
nitelům piíkiuni Božích odplatu slibuje.
Boha svého. jako jsi pokoušel na místě
]. Když tebe uvede Hospodin Bůh
pokušení. (ve z 11051.17, 7.)
17. Ostřihe' pi'ikázaníHospodina Boha tvůj do země. do kteréž vcházíš, aby
Svého. a své ectví. a osvatných oby
vládl
. a vyplení'
národy mnohé
čejů, kteréž přikázal tobě:
tebou,jí Hethea.
a Gergezea..a
Amorrplřed
ea,
7) hebr. mtřovati; jako zbroj. aby rzi nenašla. muttovůna bývá. podobně i příkLuni Boli.
aby z paměti a : srdce uevypadla. cute předkládbna býti maji. Nebo ten způsob jest
*

Botibo slovo. vice-li se našimi. tím utkvěla-„iii: milejňi bývá.
hebr.: jeko nbdelnik; t. j. mi.! je míti vždycky před očím & v paměti své. Pozdější Židé
brali to do slova. : udčlsvie sobě prrgame'nově cedulky. na nich! napsána byla ph'kůani.

míli je mm

is)

na delei nn rukou.

. ne ve jmeno cizich bohů. kdy! na. soudu přiubati budeš.
20) t. v
dnech.
22) t. hroznou ikodu & úhubu čnící.

]) bobr.: uhne.

7. 2—20.
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Chananea. a Ferezea. a Hevea. a Jehu—
sea. sedm národů mnohem četnějšich a
silnějších nežli 'si ty:
2. a dá. je li'ospodin Bůh tvůj tobě,
pobiješ je až do posledního.' Nevejdeš
s nimi v smlouvu. aniž slituješ se nad
nimi.
3. ani se spřízníš s nimi manželstvím.
Dcery své nedáš synu jeho, ani dcery
jeho vezmeš synu svému:
_
4. nebot svede syna tvého. aby ne
následoval mne. a aby raději sloužil bo—
hům cizím. Pak rozhněvá se prchlivost
Hospodinova. a zahladí tebe brzo.
5. Ale raději toto jim učiníte: Oltář-e

jejich zbořte, modly ztroskotejte. háje
poseke'te. a rytiny spalte.
6. ebo ty lid svatý jsi llospodinu
Bohu svému. Tebet vyvolil Hospodin
Bůh tvůj. aby jemu byl lidem zvláštním
že všech lidí. kteříž jsou na zemi.
7. Ne (proto) že jste všecky národy
očtem převyšovali. připojil se k vám
ospodin. a vyvolil vas. nebo méně vas
jest. nežli všechjiných národů:
8. ale. že miloval vás Hospodin. a
ostříhal přísahy. kterouž přisáhl otcům
vašim: vyvedl vás v ruce silné. &vykou
pil z domu služebnosti. z ruky Faraona,
krále egyptského.
9. A zvíš, že Hospodin Bůh tvůj jest
Bůh silný a věrný. ostříha'ící umluvy a
milosrdenství těm, kdož m' ují ho. atěm,
kdož ostříhají přikážaní jeho. až do tisí
cího kolena:
10. a od lacující těm. kteříž ho nená
vidí. i hne . tak že je zahladí. aniž déle

proidlí.ale
ihned jim odplatí.
což zaslu
uj .
,
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ll. Ostříhejžtedy přikázal a posvá
tných obyčejů. a soudů. kteráž já přika
zuji tobě dnes. aby je činil.
12. Jestliže. když uslyšíš tyto soudy.
budeš jich ostříhati a je činiti. ostříhati
bude také Hospodin Bůh tvůj tobě umlu
vy a milosrdenství. kteréž přisahl otcům
tvým:
13. a bude tě milovati. a rozmnoží tě.
a požehná lodu života tvého. i ourodě
země tvé. o ilí tvému. ivínobraní, oleji.
skotům i stádům ovcí tvých. a zemi, o
kteréž přisáhl otcům tvým, že ji dá tobě.
14. Požehnaný budeš mezi všemi mi
rody. Nebude u tebe neplodný obého
pohlaví. ani v lidech. ani v stádech tvých.
15. Vzdálí od tebe Hospodin všeliký
neduh: a nemocí egyptských nejhorších.
kteréž znáš. nedopustí na tebe: ale na
všecky nepřátely tvé.
16. a aahladíš všecky národ . kteréž
Hospodin Bůh tvůj dá tobě. eodpustí
jim oko tvé. aniž budeš sloužiti bohům
jejich. aby nebyli tobě ku pádu.
17. Díš—li v srdci svém: Většít jsou
národové tito, nežli jó..kterak budu moci
zahladiti je?
18. Neboj se. ale pamatu' (na to). co
učinil
HosEodin
Bůh tvůj
všechněm
gyptským,

araonovi. i

na) arány
přehnané.
kte
réž19.
vidě(pomni
y oči tvé,
znamení.
i zazraky.
i rukou silnou. a rámě vztažené. v kte
rémž vyvedl tebe Hospodin Bůh tvůj.
takt učiní všechněm národům. kterýchž
se obávšš.
20. Nad to i sršně
šle Hospodin
Buh tvůj na ně. dokudž y nezahladil &

\

2) hehr.: jako prokleté vypleniš je. Bůh narodům temto bezbožným mnoho set let místa ku
pokání popriti i skrze svaté patriarchy k namyšlení sobe sloužiti ráčil. Poněvadž ale se ne
polepšili. anobrž i miru nepravosti své dovršili. Bůh je skrze lsraelské vyhnati. a nechtěli—"hy
utíkati. vyhladiti kázal. dilem aby je za hříchy jejich potrestal. dilem také. aby Israelským
příležitost odňal. by od nich svedení v podobné neřesti a ohavnosti neupadli. Nebo jak dí
staré přísloví: Kdo se zlých příčin varuje, hříchů se varuje.

10) Bůh nedelni "dycky. aby bezbožnýeh teprv v onom zivote potratu: on takétrestš již zde'. a
pakli trest ten casteji nebývá vidín. tím hmnéjší jest. Nebo zaslepenost ducha a aatvnelost
srdce. které! Bůh co tajné pokuty hříchů dopouští, jsou všech trestů nejkmtčjší.
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lenil všech. kteřížby před tebou
a mohlih se a ti.

21.u Neboj
se jich.
Bůha
tvůj
prostřed
tebenebo
jest. Hospodin
Bů veliký
hrozný:
22. ont zkazí národy tyto řed obli
čejem tvým pomalu. a po částkách. Ne—

budeš moci jich shladiti pojednou: aby
snad nerozmnožila se proti tobě zvěř
polní..
_
23. A díl je Hospodin Bůh tvůj před
obličejem tvýmz' pobije je. až konečně
shlazeni budou.
24. A vydá krále jejich v ruce tvé. a
v hladíš
jejich
pod tobě.
nebem:doka
ni—
žšdny'
ne jmena
ude moci
odolati
vadž ne otřeš jich.


25. ytin jejich ohněm spáliš: ne
požádáš sti-í ra a zlata, : kterýchž uči—
něny jsou. aniž co vezmeš sobě : toho,
aby nebylo tobě !: ourazu. protože oha
vnost jest Hospodinu Bohu tvému.
26. Aniž co z modly vzneseš do domu
svého. aby nebyl proklatý. jako i ona
jest. Jako nečistotu v ošklivosti, a jako
poškvrněni a neřád v ohavnosti míti ji
budeš, nebo proklatě jest.

Kapitola 8.
Napomuu

ku „5:33:31 )3:21.. a ! ulet-nosu:

]. Všeliké přikámni. kteréž jů přika
zuji tobě dnes, hled pilně. aby vyplnil:
abyste živi byli, a rozmnožili se, a ve
jdouce vládli zemi, kteroužto s přísahou
nelíbil Hospodin otcům vašim.
2. A rozpomínati se budeš na všecku
cestu. kterouž tě vedl Hospodin Bůh tvůj
u. čtyřiceti let po poušti, aby trápil te

7. LN.—8. ll

be. a zkusil tě. aby známé bylo. co bylo
v tvém srdci. budeš-li ostříhati přikázaní
jeho. čili nic.
3. Trápil tebe nedostatkem. & krmil
tě mannou, kterežs ty neznal ani otcové
tvoji: aby ukázal tobě, že ne samým
chlebem živ jest člověk. ale každým slo—
vem. kteréž vychází ; úst Božích.'
4. Roucho tvé. jímž jsi se odíval. ni—
koli nezetlelo starosti. &noha tvá neni
oti'ína, hle čtyřicáté léto jestz'
5. abyapomenul v srdci svém. že jako
cvičí syna. svého člověk, tak Hospodin
Bůh tvůj cvičil tebe.
6. aby ostříhal přikázani Hospodina
Boha svého. &chodil po cestách jeho, a
bál se ho.
7. Nebo Hospodin Bůh tvůj uvede
tebe do země dobré. do země (v niž jest
hojnost) potoků a vod a studnic: na je—

jichžto
horách vypryštuji se pro
pasti řep(olicha
:'
8. do země (v níž jest hojnost) obill.
ječmene &vinic, v nížto filmové,a jablka

granátová. aolivoví rostou: do země oleje
a medu.
9. Kdežto beze všeho nedostatku jisti
budeš chléb svůj. avšech věcí hojnosti

poživati
budeš: hor
jejížto
kamení
že
ezo."' a zjejichž
dobývají
se jest
měděné
rudy:
10. aby. kdyžby jedl a nasycen byl,
dobrořečil jsi Hoa
inu Bohu svému
za zemi výbornou, terouž dal tobě.

ll. Budiž pilen. a stříhej se, aby
někdy nezapomenul navňos
ina Boha
svého. &nezanedbaval řik
í jeho. a
soudů, &posvátných o yčejů. kteréž já
přikazuji tobě dnes:

2.3) t. aby země obyvatelů prázdna nebylo o zvěř polní se příliš nerozmnoiila.

23) t.tlůjevmoctvou.

8 ) !. kteroukoli věci Bůh rozkáže. neb ji lidem ku pokrmu nařídí. hned bude míti moe k nuyoení

. uchování života jeho.
4) t. j. jako o pokrm. podobně i o roucho a o obuv pečoval Hospodin podivuhodným rpůnobem,
že po čtyřiceti let se jim v tom ničeho neda-L'uvalo
7) t. hluboké řeky.

9) kde hojnost rudy teluné se nam.

_.

8. 12. — 9, 12.

Pata kniha Mdžíiova. Deuteronomium

12. aby. kdyžby jedl anasycen byl,
domů pěkných nastavěl a bydlil v nich.
13. a melby skoty volů, a ovci stáda.
stříbra a zlata, i všech věci hojnost,
14. nepozdvihlo se srdce tvé. a zapo
menulby na Hospodina Boha svého. kte
rýž vyvedl tebe zzemě egyptské, a z do
mu služebnosti:
15. a vůdce tvůj byl na oušti veliké
a hrozně. na kteréž byli
ové. jenž
dýcháním svým pálili. a štirové. a hadi
jedovati', a pražádných vod nebylo: kte—
rýž vyvedl potoky : skály pít-tvrdé.
16. a krmil tebe na poušti mannou.
o kteréž nevěděli otcově tvoji. A když
tebe potrápil. a zkusil, naposledy smilo
val se nad tebou,
17. aby neřekl v srdci svém: Sila má..
a moc ruky mé toto všecko mi způso
bily:
18. ale aby pamatoval na Hospodina
Boha svého, že on dal tobě moc. aby
naplnil umluvu svou. kterouž přistihl
otcům tvým. jakž to ukazuje dnešnl den.
19. Jestliže pak zapomena se na llo—
spodina Boha svého. postoupilby po bo
zlch cizich. a ctilby je. &klanělby se jim:
aj nyni předpovídám tobě. že konečně
zahyneš.
20. Jako národové. kteréž zahladil
Hospodin při vjiti tvém. tak i vy žahy—

nete. jestliže nebudete poslušni hlasu
Hospodina Boha svého.

Kapitola 9.
Mojzul- připomíná lidu israelxkčmu rozličné jeho hin-by.

uhne

pak ten. že se klunéli zlatá-mutelata

]. Slyš Israeli: Ty přejdeš dnes přes
Jordán, aby vládl národy velmi velikými.
a silnějšími. nežli jsi ty. městy velikými
a ehrazenými až k nebi.
2. lidem velikým a vysokým, syny
Enakim, kteréž jsi sám viděl. a o kte
rých jsi slyšel. před nimiž žádný nc—
může osniti.
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3. Zviš tedy dnes. že Hospodin Bůh
tvůj sám půjde před tebou. jako oheň
spalujicl, a sžirajicl. kterýž setře je a
zahladi. i vyplenl před tváři tvou rychle,
jakož mluvil tobě.
4. Neříkej v srdci svém. kdyžby je
shladil Hospodin Bůh tvůj před obh
čejem tvým: Pro spravedlnost mou uvedl
mne Hospodin. abych touto zemi vládl,
ješte pro nepravosti své tito národové
shlazeni jsou.
5. Nebo ne pro spravedlnost svou, a
pravost srdce svého vejdeš, aby vládl
zemi jejich: ale že oni nešlechctně činili.
(proto) zahlazení jsou, když jsi vcházel:
a aby splnil slovo své Hospodin, kteréž
d přísahou slíbil otcům tvým. Abra
gmovi. lsákovi. a Jakobovi.
6. Věz tedy. že ne pro s ravedlnost
tvou Hospodin Bůh tvů' da tobě zemi
tuto výbornou. aby vl
ji. neb pře
tvrdé šije jsi lid.
7. Pamatnjž. a neza omlnej. kterak
jsi
k hněvu
popouzel
Boha
svého
na poušti.
(ld tohoos;podma
ne. kteréhož
jsi vyšel z Egypta. až (jsi přišel) na toto
místo. vždycky jsi se proti Hospodinu
na odpor stavěl.
8. Nebo i na Ilorebě popudil jsi ho,
že rozhněvav se chtěl tebe shladiti,
9. když 'sem vstoupil na. horu. abych
vzal desky amenné. desky umluvy. kte—
rouž učinil s vámi Hospodin: a trval
jsem na hoře čtyřiceti dni a noci. chleba
nejeda, a vody nepije.
10. [ dal mi Hospodin dvě desky kap
menné psané prstem Božím,na nichž byla
všecka ta slova. kteráž vám mluvil na
hoře z prostředku ohně. když množstvi
lidu shromážděno bylo.
11. A když pominulo čtyřiceti dni. a
tolikéž noci. dal mi Hospodin dvě desky
kamenné. desky umluvy,
12. a řekl mi: Vstaň a sstup rychle
odsud: nebo lid tvůj, kterýž jsi vyvedl

15) dypsas řečmi; byli to hadi. jejichlto uštknutí nl'tmnnou tit.-ň způsobilo.
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rm. knihe Mojiiaova. Deuteronomium.
zEgypts. sešlibrzy zcest . kterouž 'si
jim uhání. &učinili sobě šlitinu
]
13. ] řekl opět Hes
in ke mně:
Vidím. že lid tento tvrd šíje jest:
14. pust mne. at jej setru. e.mhlsdím
jmeno jeho pod nebem, a.ustanovim tebe
nad národem. jenžby byl větší a. silnější
nežli jest tento.
15. A když jsem sstupoval s hory.

25. [ ležel jsem před Hospodinem
čtyřiceti dní a. noci. v nichžto jsem ho
vroucně prosil. aby nezahladil vás. jakž
byl hrozil:
26. &modle se pravil jsem: Pane Bo
že, nezahlazu' lidu svého, &dědictví své—
ho, kteréž jsi vykoupil v velikomocnosti
své. kteréž jsi vyvedl z Egypta v ruce
silné.
27. Rozpomeú se na služebníky své.
Abrahama.. lsáka. &Jakoba: nepatřiž na !
tvrdost lidu tohoto, & na bezbožnost a
]

kteráž hořela.. &dvě desky umluvy držel

jsem v obou rukou.
16. a. viděl jsem, že jste zhřešili Ho
spodinu Bohu svému. a. udělavše sobě
tele elitě. sešli jste brzy s cesty jeho.
kterouž vám byl ukázal:
17. povrhl jsem desky z rukou svých.
&rozrazil jsem je před očima. vašima.
18. A padl jsem před Hospodinem
jako prvé. čtyřiceti dní a. noci. chleba
nejede a vody nepije. pro všecky hříchy
vaše. kteréž jste činili proti Hospodinu,
&jej k hněvu popudili:
19. nebo bál jsem se prchlivosti &
hněvu jeho, kterýmž proti vám se po
pudil, & vás zahladiti chtěl. [ vyslyšel
mne Hospodin i tehdáž.
20. Na
na. také náramně se roz
hněvav, chtěl jej setříti.i za. něho též
také prosil 'sem.
21. llřlc pak váš. kterýž jste byli
učinili, totiž tele. uchopiv. ohněm jsem
spálil. &na kusy zdrobiv. a, dokonce na
prach zetřev. vsypal jsem do potoka,
kterýž s hory sstupuje.
22. V zapálení' také. a v pokušení"
& při hrobích žádosti'" popouzeli jste
Hospodina.:
23. a. když vás
lal z Kádesbame.
řka: Vstupte &.vlndněte zemi. kterouž

9, 13. — It). 5.

hřích jeho:
28. aby snad neřekli obyvatelé země
té. z kteréž jsi nás vyvedl: Nemohl Ho
spodin uvesti jich do země. kterouž za
slibil 'im. & měl je v nenávisti: protož
vyv
'e. aby je pobil na poušti.
29. ždyt oni jsou lid tvůj &dědictví
tvé. kteréž jsi vyvedl v síle své veliká, a
v rameni svém vztaženém.

Kapitola 10.
0 druhých deskách 8. 0 Zvolení levitů kslu'nhe Bon.
12. Napommuti k milování Boh.-.

]. Toho času' řekl Hospodin ke mně:
Vyhled' sobě dvě desky kamenné. jako
první byly. a vstup ke mně na horu: &
udělej archu dřevěnou.
2. &napíši na deskách slova. kteráž

byla na, těch. kteréž jsi prvé rozrazil, &.
vložíš 'e do té archy.
3. (ldělal jsem tedy archu z dřlvi b'e
tim. A vyhladiv dvě desky kamenné na.
způsob prvnich. vstoupil jsem na. horu.
nesa je v rukou.
4. [ napsal na těch deskách. tak jakž
prvé byl napsal. deset slov, kteráž mlu
vil Hospodin k vám na hoře z rostřed
ňom
vám dal:
i potupili
jste rozkázani
ospodina
Boha
.svého. a.nevěřili
jste ! ku ohně. když lid shromážděn ťyl: &dal
jemu. aniž jste chtěli slyšeti hlasu jeho: ! je mně.
5. A navrátiv se. sstoupil jsem s ho—
24. a vždycky jste byli odporuí. od
ry. a. vložil jsem ty desky do archy. kte
toho dne. jakž jsem vás znáti počal.

22l ' Toberm.

ll. 34 atd.
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Pata lmlha Mqlžláova. ůouteronomlum.

sss

, rouž jsem byl udělal, kteréž až posavad
15. a přede však s otci tvými spo"l
tam jsou, jakož mi přikázal Hospodin.
se Hospodin. a zamiloval je. a vyvo il
6. Synové pak israelští hnuli se z,Be— símě jejich po nich. totiž vás. ze všech
:

I

roth synů Jakan do Mosara. kdežto Aron | národů. 'akož se dnes dokazuje.
umřel. a pochován jest. místo něhož ] 16. U řežtež tedy neobřizku' srdce
ouřad kněžský konal Eleazar syn jeho. | svého a šíje své nezatvrzujte více:
7. Odtud
přišlisedov Jetebatha.
Gadgad: avodtud
odšedše.
položili
zemi
vod a toků.
.
8. oho času oddělil pokolení Levi.
' aby nosili archu umluvy Hospodinovy.
| a stáli před ním k službě. a dobrořečili

| jest17.
nebo
Hosjřpdin
Bůh Bůh
vaš.veliký
sám
Bůh
bohů.
a lin ánů.
a. mocný. & hrozný. terýž nepřijímá.
. osoby. ani darů.
18. Cinít soud sirotku i vdově, miluje
také příchozího. a dává. mu pokrm i

i ve 9.
jmenu
jeho'až
do Lévi
dnešního
Pročež
neměl
dilu.dne.
ani vlň--

oděv.
19. Protož milujte ivy příchozí. nebo

dai-ství sdědictví
bratřími 'eho
svými:
sámslíbil
llo— ! i vy
byli příchozí
v zemi
spodin
jest.nebo
jakož
20.jsteHospodina
Boha
svéhoegšptské.
ati se
! . jemu Hospodin úh tvůj.
budeš. ajemu samému sloužiti, jeho se

\Ý
IO. Já pak stál jsem na hoře jako
. , prvé.č i—iceti
dní anocíz'ivyslyšel mne
\ . losp ' i tehdáž. a nechtěl tebe za—
hladiti.
'
11. [ řekl mi: Jdi a předchůzej lid. |
aby všel. a Vládl zemí, ktemuž jsem s při—
88.110"zasllbil otcům jCÍiCb,Žcjim .i dám.

Eřídržeti. a ve jmenu jeho přisahati
udeš.'
21. ()nt jest chvála tvá., a Bůh tvůj,
kterýž učinil tobě tyto veliké věci &hro
zné. kteréž viděly oči tvé.
22. V sedmdesáti dušech sstoupili
otcové tvoji do Egypta: a hle nyni roz

12. A nyni [BmGIMčeho Žadá iOSpO— množil tebe l'iogpodin Bůh tvůj, jako

'

din
hůř;oba
Od tebe,
aby po
se ce—'
bál . hvězdy nebeské_
Hos Bůh
dina
svého,jediné
a chodil
stác jeho, a aby miloval ho, a sloužil

\ HOSpodinuBohu svému z celého srdce
svého, a ze vši duše své:
. al
' '
13' a aby ostrlh
phl'mza'"i

!

'

"OSPOdl_

nových. i obyčejů posvátných jeho. kte
réž ja dnes přikazuji tobě. aby dobře

Kapitola

"'

Napomoišuu'k ostříhánízákon. připomenutímznameni
- %. Posl.-hnániposlušným,. zlořočnnineposlušným.
Božích. . . slibonim všeho dobrého v ndíbenb zemi.

]. Milujž tedy Hospodina Boha sveho.

" bylo tobě?“
, ; a zachovejfřikázani jeho. i řady po
l
14, Aj Hospodina Boha tvého jestit | svátné. sou . i rozkazy po všecken čas.
nebe, i nebesa nebes. země i všecky věci.
2. Poznejtež dnes. čehož neznají sy
kteréž na ní jsou:
nové vaši. kteřížto neviděli kázně Ho
8) t. dávali lidu požehnání.
10) :. těch čtyřiceti dní. jichito již prvé zminku učinil. (vn svrchu 9. is. 25.) Stoje na l..-q;
hrobu n ohtčje Izraelských tim důl-moji . důtklivěji ku ponlušenstvi pohnouti. pi'ipominůjím
Mojžíš. co! jim byl již dříve ku punčti přivodil, ani! šetří při tom pořádku. jelikol múmé
veci vypravuje.
13) t. pro tvé dobré. k tvému prospěchu.
16) t.. všelikč hříšné žádosti odlolte & umrtvete. Odtud tedy mají Monti Bohu slouliti.
20) rozum“ se ne : leqiakén lehké příčiny, ze zvyku. : vietečností neb mamuti. ale toliko kdy!
se dotýče zastávání cti a slávy Boží a prospěchu bližního. k ujíitěnl a dovedení pravdy.
V té míře přísaha bývů částkou Boli pocty. jelikož se činí vzývúnim samého Boha. netoliko
jakožto svědka a neijistlibo srdci zpytntele. ale i co mocného ochranoe pravdy. Iti pak mstiule.
2) t.. všelikých protivenotvi. těžkosti : kl'ilů, které! na ně Bůh k jejich dobrému uklbdlti ráčil.
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spodins Boha vašeho. velikých skutkův
jeho. a silné ruky. a vztaženého ramena.
3. znamení a skutků . kteréž činil u
prostřed Egypta Faraonovi králi. i vší
zemi 'e
4. [ všemu vojsku egyptskemu , i ko
ňům. i vozům: kterak přikryly je vody
moře červeného, když vás honili. a za
hladil je Hospodin až do dnešního dne:
5. i co vám učinil na poušti, dokudž
jste nepřišli až na toto místo:
6. a (co učinil) Dátanovi. a Abironovi
synům Eliabovým . kterýž byl syn Rů
benův: jež země. otevřevši ústa “svít.

ll. 3—23

přikázani mých. kteráž 'á vám dnes při
kazuji. abyste milovali ospodins Boha
svého. a sloužili jemu : celého srdce
svého, a ze vší duše své:

—

14. díl déšť zemi vaší ranní ipozdní.'
abyste sklízeli obilí. i víno. i olej.
15. i seno z poli k pokrmeni dobytku.
a abyste i vy jedli a nasycení byli.
16. Vystřihejte se. aby snad nebylo
svedeno srdce vaše. a abyste neodstou—
pili od Hospodina, a nesloužili bohům
cizím. &klančli se jim:

17. a Hospodin rozhněvaje se. zavřel—
požřela. s domy i stany. i se vším sta— by nebe. a nepršelob . a země nedáva
lůby
ourody své. &zahynulibyste rychle
tkem jejich. kterýž měli u prostřed

lsraele.

z'země výborné. kterouž Hospodin dá

vam.
7. Oči vaše vidčly všecky skutky llo—
18. Složte tato slova má v srdcích a
spodinovy veliké. kteréž činil.
8. abyste ostříhali všech přikázaní v myslích svých. a uvažte je za znameni
jeho. kteráž já dnes přikazuji vám. a na rukou. a mezi očima svýma.položte je.
abyste mohli vjíti, a vládnouti zemí. do
19. Vyučujte syny své. at je přemy
kteréž vchůzite;
šlují, když sedneš v domě svem, a neb
9. a abyste za mnohý čas živi byli v když půjdeš cestou. když lehneš, i když

vstaneš.
ní: kterouž pod přísahou zaslíbil Ho
20. Napíšeš je na veřejích. a na dve
spodin otcům vasim, i semeni jejich.
řích domu svého:
(zemi) oplývající mlékem a strdí.
21. aby byli rozmnožení dnové tvoji,
10. Nebo země. do které vcházíš. aby
jí vládl. není jako země egyptská. z níž i synů tvých, v zemi. kterouž s přísahou
zaslibil Hospodin otcům tvým. že ji da
jsi
se rozseje
seme—
no. vyšel.
jako kdežto.
v zahradakgšž vody
vedeny
bý— jim, dokudž nebe stojí nad zemi.
vají svlažujicí:'
22. Nebo jestliže ostříhati budete ři—
11. ale (země ta) hornatá.jest. mít i kázaní, kteráž ji řikazu'i vám, a u
dcte-li je činiti, milhjice ] ospodins Bo
role. s nebe čekajíc deštů :'
12. kterouž Hospodin Bůh tvůj vždy ha svého, chodíce po všech cestách jeho.
cky navštěvuje. a oči jeho na ní jsou a přídržíce se ho,
23. zahladí Hospodin všecky národy
(obráceny) od počátku roku až do kon—
ce jeho.'
tyto před tváří vaší. a vládnouti budete
13. Jestliže tedy poslouchati budete jimi, ješte jsou větší a silnější nežli vy.
IU) V Egyptě pole svlažovůna bývaji vodou řeky Nil. jistým časem : břehů vystupující.
tento do.: přes celý rok svhžiúi se pole zvlůštními nástroji. po žlúbcidi . stmžkich
vodícími neb nosícími. jako zde místy luka : zahrady.

Mino
vodu

11) t. potřebuje deitů s nebe. aby ůrodnů byla; a tudíž ůmdnost její ne tak dalece na přičinění
lidském obr! více na požehnání Bodin :Heh'.
12) t. o kterou: Hospodin sům pečuje. aby rok po roce náležité svležovůna byla.

14) t. hned po zasetí . přede iní; mnm deštné nevyhnutedlněpothbni byli, aby meni nottlo
a užitek vydalo. sic jinak' ueúrods nůledorlla.

11. 24.— 12. 8.

Pátá. kniha Mojžíšova. Deuteronomium.

Kapitola iz.
24. Všeliké místo. na kteréž vstoupí '
noha vaše. vašet bude. Od ouště' a od Bonk.: o bání modldhtvi. s. o obnovni n. mim
' Libanu". od řeky veliké ufmt až do od Dohnmolonůn23.0zdráoninod M29..

moře zá
niho budout meze vaše.
25. epostavít se žádn ' proti vám:
strach váš a bázeň pustí ospodin Bůh
váš na všecku zemi. po které choditi bu
dete. jakož mluvil vam.
26. Hle já předkládám vám dnes po—
žehnání i zlořečeni:
_
27. požehnání, budete-li poslouchati
přikázání Hospodina Boha svého. kte

ráž28.
já dnes
přikazujj
žlořečení
a . vám:
jestliže byste ne
poslouchali přikazani Hospodina Boha
svého, ale sešlibyste s cesty, kterouž já
nyni ukazují vám. & postoupilibyste po
bozích cizích, kterýchž neznate.
29. Když pak uvede tebe Hospodin
Bůh tvůj do země. do kteréž jdeš. aby
v ní bydlil. položiš' požehnání na hoře
Garizim, a zlořečení na hoře Hebal':
30. kteréž jsou za Jordánem. za ee—
stou, která se chýlí k západu slunce. v
zemi Chanancjského, kterýž bydli na ro
vinách naproti Galgala. jenž jest odlé
oudolí, kteréž se táhne a vchází
eko.
31. Nebo vy půjdete přes Jordán. aby—
ste vládli zemi. kterouž Hospodin Bůh
váš dá vám. abyste ji měli. aji vládli
32. Hleďtež tedy. abyste naplnili řá—

dy
p

mnhlodmini poh-nů.

]. Tato jsou přikázání a soudové. kte—
réž činiti máte v zemi. kterouž Hospodin
Bůh otců tvých dá tobě. aby vládl ji po
všecky dny. dokudž živ budeš na zemi.
2. Zkazte všecka místa. na. kterých

národové . kterýmiž vládnouti budete.
ctili boby své na horách vysokých, a. na
pahrbcich. a pod každým stromem ra—
tolestným.
3. Zbořte oltáře jejich. a polámejte
obrany. háje ohněm spalte. a modly ztro—

skoitlejte:
vyhlad'te jmena jejich z mist
téc .
4. Neučiníte tak' Hospodinu Bohu
vašemu:
5. ale na místo. kteréž vyvolí Hospo
din Bůh váš ze všech pokolení vašich.
aby položil jmeno své tu'. a bydlil na
něm. tam půjdete:
6. a tam také obétovati budete oběti

zápalné
i oběti
své. desátky
i prvotiny
ru ou svých,
i sliby.
i dary své.
i prvo
rozené zvolů &ovcí.

_

7. A jísti budete tam před obličejem
Hospodina Boha svého: a veseíiti se
budete ve všech věcech. k nimžto přiči
nite ruku“ vy. i domově vaši, v nichž
osvátné. a soudy. kteréž já dnes požehná vám Hospodin Bůh váš.
ožím vám.
8. Nebudete tam dělati tak. jakž my
“nyní tuto děláme jedenkaždý, což se mu

dobrého vidí!

34) t. jizni. arabské. -— ") t. a! k Ubánnkým horám na sever.
_
29) t. vyřkneč. oznámil. — ") Obě hory tyto letí proti sobě bliz města Sídlem, nyni Naplul
řečeného. Hon Garizim zelená a úrodná vyznamenánla požehnání: hon pak Hebel holá &
pustá byla! obraz doruceni.
i) t. jak! pohané obyčej mqji svým bohům činiti. sloužíce jim podlé libosti své.
5) t. aby je jmenem domu & příbytku svého ochn'l. líhnuje se to na budouci chrám v zemi

mlibené.

6) t. oběti nllibené & dobrovolné.
t. veseliti co budete : toho. oojlto praci rukou svých vytěžili; noh co při obětech u požívalo,
bylo takřka výrobek pilnosti jejich.
8) t. nebudete opominati mnohých bohoslužebných obřadů. n. p. oběti velikonoční atd.. jaki my
nyni. když na cestě pence nemůžeme všecko uchovávtti. mehr! i ne rozličných místech

obětonti musíme.

m

kniha Majmon. Deuteronomium.

12, 9—28.

9. Nebo až dosavad nepřišli 'ste k věci. kteréž sliblš. a dobrovolně chtlti
odpočinutl. a vládní-ství. kteréž" ospo— budeš obětovati. & rvotin rukou svých:
din Bůh váš dá. vém.
18. ale před ] ospodinem Bohem

10. (Ale) pře'dete Jordán, &bydliti
budete v zemi. terouž Hospodin Bůh
váš dá vám. ab ste odpočinuli ode všech
nepřátel vůko : a beze všeho strachu
bydlili.
11. tedy k místu tomu. kteréž vyvoll
Hospodin Bůh váš, aby tam bylo jmeno
jeho: tsm všecky věci..kteréž přikazuji.
přinášeti budete, zápalné oběti. i jiné
oběti. i desátky, i prvotiny rukou svých:

svýim 'isti je budeš; na místě. kteréž vy
vo
ospodin
Bůh tvůj.
ty i syni levita.
tvůj. i
dcera[ tv
. i služebník.
1děvka.
kterýž zůstává v městech tvých: ».vese—
liti se budeš, i nasytlš se před Hospo—
dinem Bohem-svým ve všech věcech.
]: nimžto přičinlš ruku svou.
19. Vystřihej se. aby neopouštěl le
vitů po všecken čas. kteréhož přebýváš
v zenu.
& cožkoli přednlho jest v dařlch. kteréž
20. Když rozšíří Hospodin Bůh tvůj
sllblte Hospodinu.
pomezl tvé, jakož mluvil tobě. a chtělby
12. Tam hodovati budete před Ho— jisti maso. kteréhož žádá duše tvá:
spodinem Bohem svým, vy. i synové
21. místo pak, kteréž vyvoli Hospodin
vaši, i dcery vaše. služebníci. i děvky, i Bůh tvůj . aby tam bylo jmeno jeho.
levlts. kterýž bydli v městech vašich : ne— bylo-liby daleko. zabiješ ze skotů. &bra
bo nemá jiného dilu &.vládařstvi mezi vů, kteréž mlti budeš. jako jsem přiká
vanu.
.
zal tobě. a jisti budeš v městečkách
13. Vystřihej se. aby neobětoval zá
ných oběti svých na každém mleté. svý'chjnk
22. akžsesetobě
jidá libi.“
sms a jelen. tak jisti
teréž by sobě obhlédl;
budeš je: i čistý, i nei-istý jednostejně
14. ale na tom. kteréž vyvoll Hospo budou 'e 'isti.
din, v jednom z pokolenl tvých, oběto
23. 'l'o o toliko vysti-ihej se, aby krve
vati budeš oběti, a učinlš, cožkoli při nejedl: nebo krevjejich misto duše jestz'
kazuji tobě.
&protož nemáš jisti duše s masem:
24. ale na zem ji vyeediš jako vodu.
15. Jestližeby pak chtěl jisti. & za
chtělob se tobě masa., zabl. a jez vedlé
25. aby dobře b lo tobě. i synům
požehnani Hospodina Boha svého. kte— tvým po tobě. kdyžšy činil. co se libi
réž dal tobě v městech tvých: buď žeby před obličejem llospodinovým.
26. Kterýehž pak věci posvětiš & sli
bylo nečisté. to jest poškvměné a mdléz'
neb čisté. to jest. celé 11bez poškvrny blš Hospodinu. vezmeš je. a půjdeš k
kteréž se obětovati může. jako srnu & místu. kteréž vyvoli Hospodin.
27. &obětovati budeš oběti své. maso
jelena..jisti budeš,"
16. toliko bez krve, kterouž jako vodu a krev na oltáři Hospodina Boha svého:
vycediš na zem.
krev oběti vyliješ na oltář: maso pak
17. Nebudeš moci jisti v mesteckách jisti budeš.
28. Zachovej. a slyš všecky věci. kte—
réž já přikazuji tobě, aby dobře bylo to

s_výchdesátku obill. &vlna. & oleje své

ho, prvorozených skotů a bravů. nvšech
I

IS) 0.. lt oběti nezpůsobne'. — ") Hovod těchto občtovoti neměli, však doma jisti mohli jako jiné
maso neobétomné. Nebo obětovaného jisti nesmeli. než na místě k tomu_ vykémém. totiž

při' stánku.
21) Podlé toho zdé se. že blíž Iténku . neb chrámu bydlící zevínéni byli. dobywato. jichtto um
patina“ chteli. k posvátnému místu přivésti : tuto zabiti. aby tu krev jejich co oběť Bohu
vyu-dili . tuk jejich spálili.

23) z. lm jest umí .;an životajejich. Srovnej: m:.

9. 4. _ s Moji. 17. u.

JJ
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bě. a synům tvým po tobě na věky.
kdyžby činil, což dobrého jest, a libého
před obličejem Hospodina Boha tvého.
29. Kdyžb pak zahladil Hospodin
Bůh tvůj pře tváři tvou národy ty. k
nimž ty vejdeš. aby jimi vládl. a budeš
jimi vladnouti a bydliti v zemi je'ich:
30. vystřlhej se. aby jich nen ledo
val, kdyžby již při vjiti tvém vyhlazeni
byli. a aby se nevyptával na obyčeje je—
jich. řka: Jako ctil: národové tito bohy
své. takt i já etiti budu.
31. Neučinlš tak Hospodinu Bohu
svému. Nebo všecky ohavnosti. kterých
nenávidí Hospodin. činili bohům svým.
obětujice (modlám) syny i dcery, a. v
ohni je álice.
32. Chi přikazuji tobě. toliko to učiň
Hospodinu: nepřidávej ničehož. ani ne

ujlmej.'

0 uvnidúm Heini-lie proroka. . snáře. 13. O uhly
zem mesta. korby & modlářstvi přistoupilo.

]. Povstal—liby u prostřed tebe pro
rok.' aneb někdo, ještoby pravil. že sen
viděl. &.předpovědčlby znameni.

zrak"

&.za

2. a staloby se. oož mluvil. o řeklby
tobě: Pojďme. a následujme bohů ei—
zich. kterýehž neznáš. a. služmc jim:
3. neuposlechneš slov proroka toho.
aneb snáře: nebo zkušuje vas Hospodin
Bůh váš. aby známé bylo. milujete—liho
z celého srdce svého . a z celé duše své.
čili nic.

4. Hospodina Boha svého následujte,

5. Prorok pak ten. aneb kterýž sobě
smyslil sen. zavražděn bude: nebo mlu—
vil. by vás odvrátil od Hospodina Boha
vašeho, kterýž vyvedl vás : země egypt
ské, a vykoupil vás z domu služebnosti:
aby tě svedl :; cesty, kterouž přikázal
tobě Hospodin Bůh tvůj: a tak odejmeš
zlé z rostl-edku svého.
6. estližeby tebe chtěl namluviti bratr
tvůj. syn matky tvé. aneb syn tvůj. aneb
dcera. aneb manželka. kteréž jest v lůně
tvém! aneb přítel. kteréhož miluješjako
duši svou. podtaji řka: Pojďme. a služme
bohům cizím. kterýchž neznáš ty, ani
otcové tvoji.
7. (bohům) všech vůkolnich národů.
kteřížjsou blizko aneb pedál. odjednoho
konce země až do druhého:
8. odpust
nepovolujjemu.
ho posloucha.
aniž
jemu oko aniž
tvé. aby
se slito .
a zatajil ho.
9. ale hned zabiješ jej. At jest ruka
tvá nejprv na něj (vztažena), apotom vše—

cken lid at vztáhne (na něj) ruku.'
10. Ukamenován bude až do smrti:
neb chtěl tebe odtrhnouti od Hospodina
Boha tvého. kterýž tě vyvedl z země
egyptské. z domu služebnosti:

ll. aby všecken israel slyše to. bál
se. a nikoli vice nečinil něco podobného.
12. Jestližeby usl šel v některém z
měst tvých, kteráž ospodin Bůh tvůj
dá tobě k bydleni. ani pravi někteří:
13. Vyšli synové Belial' : prostředku
tvého. a svedli obyvatele města svého. a
řekli: Pojďme. a služme bohům cizím,

kterýchž neznáte:
14. tedy vyhledi'tvej pečlivě a pilně.'

&jeho se bojte, a přikázanl jeho ostři— a vyzvěda pravdu. nalezneš—li. že jisté

hejte. a hlasu jeho poslouchejte: jemu jest. což se pravi. a že ohavnost ta vsku
služte. a jeho se přidržte.
tku zpáchána jest,
'
32) t. následuje pohanských obyčejů.
]) !. pravý neb nepravý. — ") t. oznamilby něco budoucího. cimiby Božské sedání své ztvr
diti chtěl.
6) t. na kterou! jsi ty laskav.
9) t. při ulumeoováni. které! soud na jeho žalobu vynesl.
IS) t. zli, bezbolui. uičernni lidé.
M) t. pilně se na to vyptávej . vyzvidej. zdali tak jest.

_
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15. hned zabiješ obyvatele města to
ho mečem. &zkulš je.' i všecky věci.
kteréž v něm jsou. i s hovady.
16. Cožkoli také nábytku bude. složíš
u prostřed ulic jeho. si s tím městem
upállš. tak aby. všecky věci zkazil Ho
spodinu Bohu svému.' : aby byla hro
mada. (rumu) věčná; &nebudet více ata
veno.

Deuteronomium. 13.15.—u.. 23.
8. Táži svině, ačrozdělené má kopyto.
ale že nepřežlvá. nečisté.bude: mus. 'e
jiho nebudete jisti & mrchy její nedo
tknete se.
9. Ze všeho. což ve vodách jest. toto
jisti budete: Cožkoli má plejtvy : šu
piny, jezte:
10. což pak nemá plejtvl a šupin. ne—

jezte. nebo nečisté jest.
ll. Všecko ptactvo čisté jezte.
17. A nepodržlš ničehoz těch věci pro
Nečistého nejczte. totiž: orla. no
kletých: aby se odvrátil Hospodin od ha..12.
& Bahnna,

hněvu prchlivosti své. &smiloval se nad

13. yxiona.. &supa. luůáka.. vedlé po
tebou. : rozmnožil tebe. jakož přistihl
kolení jeho:
otcům tvým,
14. i všeho pokolení han-mího.
15. i pstrosa. i sovy. i vodní káně. i
18. kd ž poslomhati
hlasuvšech
Ho
spodina
& svého . budeš
ostříhaje
jestřába. vedlé pokolení jeho.
přikámnl jeho. kteráž 'á dnes i-ikazuji
16. raroha. i labuti, i egyptského

tobě. aby činil. což se li l před 0 ličcjem

Hospodina Boha tvého.

Kapitola 14.
Radil meziživočichyčiltýni . nečistým. 12. Dedtkové.

čá
17. i křehaře. porfíriona., i nočního
krkavec.
18. buknče. i kalandra.. 'ednohokaž
dého vedlé pokolení jeho: edka také i
netopýře.

]. Buďte s ové Hos
' Boha va.
19. A všecko, což se plazí. & křidélka.
šeho: nebudeytle1
se řezatmeobě
udě—
má. nečisté bude. a nebude jedeno.
láte ] siny pro mrtvého.“
20. Všecko. což čisté jest, jezte.
21. Cožkoli pak umrlína.jest: nejezte
2. ebo
lid svatý
jsi aby
líospodinu
svému:
: tebe
vyvolil.
yl mu Bohu
za.lid
zvláštní ze všech národů. kteříž jsou na z toho. Příchozímu. kterýž v hranách
tvých jest. dej ji. aby jedl. aneb prodej
zemi.
'emu: nebo ty lfd svatý jsi Hospodinu
3. Nejezte věcí. kteréž nečisté 'sou.
hu_ svému. Nebudeš vnřiti kozelce v
4. Tato jsou hovada..kteráž jíst: máte:
Vola. a ovcí, & kozu.

mléku matky jeho."

22. Desátý dll odděllš ze všech užitků
5. jelena.. &srnu, bůvola. kozorožce.
svých. kteřížrodí se vzemi každého roku.
kamzíka.. 'ednorožce. kamelopardala..
6. Vše ikě hovado. které na dvě má
23. A 'ísti budeš před obličejem Ho
rozdělená kopyta..a. přežívá.jisti budete. spodina
ba. svého. na. místě. kteréžby
vyvolil. aby tam vzýváno bylo jmeno
7. Z těch pak, kteráž přežívají . &ko jeho: desátek z obilí svého, vlna.. ole'e.
přts
nerozdě
nemáte:
jako vel
ouds.
zajíce.uj'l,jisti
ježka: ta
že přežívají.
ale a prvorozené zskotů, a.z ovcí svých: aby
kopyto. rozděleného nemají. nečisté bu se učil báti Hospodina Boha svého po
dou vám.
všecken čas.

F——
15) v hehr. jeko věc prokletou.
N) O..podlé vůle jeho.
1) Viz svrchu 3 Moji. 19. 28.
21) t—ool předepnutí-dmzpůsobem zabito není. — ")

Vis svrchu 2_MojL 23. 19.

n.m.—15.11.nemam

Deuteronomium.

24. Jestližeby pak daleká byla cesta ' dáš (dluhu)Š ale měštčnínat &bližního
k místu. kteréžby vyvolil Hospodin Bůh upomínati moci nebudeš mít:.
4. A ovšem nuzného a.žebrůka nebude
tvuj. &požehnalby tobě, anižby
nesti k němu všech těch věcí.' mohl do- l m ezi vámi': aby požehnal tobě llospo
25. tedy prodáš všecky ty věci. azpe- ' din Bůh tvůj v zemi. kterouž dů tobě k
néžíš je, a v roku svou je vezmeš. &pů | vládní—ství.
5. Jestliže však poslouchati budeš hla
jdeš na misto, kteréžby vyvolil llo:=po<lin
su Hospodina Boha svého. a ostříhati
Bůh tvůj:
26. a koupíš za ty peníze. c'ožkoli se budeš všech věcí. kteréž přikázal. & kte—
tobě bude zdáti. bud ze skotů. neb : . réž já tobě dnes přihazují. požehná tobě.
ovcí. též víno aneb jiný nápoj o ojný, i . jakož zaslíbil.
všecko. čehož žádá sobě duše tvá: &jisti „ 6. Půjčovati budeš (moci) národům
budeš před llospodinem Bohem svým. mnohým, sám pak od žádného nic ne
vypůjčíš' Panovati budeš nad národy
&hodovati budeš ty i dům tvůj:
27. i levíta. kterýž v hranách tvých mnohými, ale nad tebou žádný nebude
jest: hlediž. aby neo )ouštěl ho. nebot ne— panovati.
má. jiného dílu v vladařství tvém.
_
?. Jestližeby niekdo : bratři tvých,
28. (Každého) léta třetího oddělíš ' kteřížpřebývají v hranách města. tvého.
jiný desátý díl ze všeho. co se tobě rodi v zemi. kterouž Hospodin Bůh tvůj dít
toho času: a. složiš je v branůch s "ch.' tobě. ochudl: nezatvrdíš srdce svého.
aniž zavřeš ruky své.
levita.
kterýž &příchozí,
nemá.jinéhoa. , 8. ale otevřeš ji chudému. & půjčíš
a ařství
dílu29.a | vpři'de
s tebou.
sirotek a vdova. kteříž jsou v branšch jemu, čchožby viděl, že potřebuje.
9. Vystříhej se. aby ti snad netanulo
tvých. i budou 'isti. & naSytit se: aby
požehnal tobě ] ospodin Bůh tvůj ph' na mysl bezbožné myšlení. & řeklby v
všelikém díle rukou tvých. kteréžhy srdci svém: Blíží se sedmý rok odpu
dělal.
štění; a odvrátilbv oči své od chudého
bratra svého, neci'ttějc mu. .čehož mia,
i

___...
_„
„--—___.___..

Kapitolu IS.

OdpusLmi dluhů. . chudých opouovóni. 12. Služeb
níků . devel propoutteni. l9. Nařízení o prvorozených

]. Sedmého léta' učiniš odpuštění.
2. kteréž tímto způsobem se díti bude.

ůjčiti: a,b nevolal proti tobě k Hospo—
' Simi, a byřoby tobě to k hříchu.

10. Ale dáš jemu: aniž co lstivě učí-'
níš. kdýžby v potřebách jeho ulevil je
mu: aby požehnal tobě Hospodin Bůh

Kdo má dluh na. příteli. aneb bližním a. tvůj v každý čas. a.ve všem díle. ke kte
rémuž přiložiš ruku svou.

bratru svém, nebude ho moci upomínati,
neb léto odpuštění Hospodina jest.'

ll. Nebude se nedostávati chudých

3. ()d cizozemce. a příchozího požů- ' v zemi přebývání tvého: protož já při
24) A požehnalby toho tak hojne. žeby všech desátků :: těch vecí nemohl tant danosti.
28) hebr. text zni: Při konci léta třetího (t. když vyjde třetí rok) oddůliš všecky desitky
: užitkův svých toho léto. s. složili je v hranách svých. — Byl to desitek druhý. kterýž
netoliko na vychování levítů ale i hosti. vdov s. sirotků ; všech práve chudých obrácen býval.
. protož ne jak: se obyčejně delo při stánku. alebn! doma I.!l'ůVl'n býval.
l) t. kaldého sedmého lets.
.
\; Toto naříseoí bylo toliko pro opnvdu
nosné . chudé. nemuhouci | nic býti. ovšem dluhů

upnvovoti & platiti; jen

: verše 4. a. II. patrno.

4) Dle hebr.: Ledby !Šdného chudého nebylo mezi vámi. kterýby odpuštění dluhů potřebí měl.
Co! se srovnává s v. II.
6) tobě pali nebude potřeba vypůjdovnti: v ničem nflludcš míti nedollatltu.
'
:
Blul- Zens.

___.-—

_—

rm. huba. Mojžíšova. Deuteronomium
kazuji tobě. aby otviral ruku bratm své
mu potřebnému a chudému, kterýž s to
bou přebývá v zemi.
12._ Kdyžby _tobě prodán byl bratr
tvůj Zid nebo Zidovka. &šest let slou
žilby tobě. sedmého léta propustiš jej
svobodného.
13. A koho svobodou obdařiš. nikoli
nepustiš ho růzdného:
14. ale
' mu na cestu ze stád. a z
humna a z lisu svého. těch věci. který-chi
Hospodin Bůh tvůj požehnal tobě.
15. Pamatuj. žes také sám sloužil v
zemi egyptské. a vysvobodil tebe Ho—
spodin Bůh tvůj. a protož já to nyni
příkazu?
tobě. řekl: Nepůjdu od tebe:
16. aldiby
proto žeby miloval tebe. i dům tvůj. a
vidělby. že mu dobře jest u tebe:
'l7. vezíneš šidlo. &probodneš ucho
“eho ve dveřích domu svého. a sloužiti
bude tobě až na věky: takž podobně i
děvečce své učinlš.
, 18. Neodmcuj od nich oči svých.
když je pustíš svobodné: nebo podlé
mzdy nájemnika šest let sloužil tobě':
aby požehnal tobě Hospodin Bůh tvůj
ve všech skutcích. kteréž činlš.
19. Všeho prvorozeného, což se na.
rodi z skotů. i z ovcl tvých. cožkoli 'est
ohlavi samcového. osvetlš Hospodinu
hu svému. Nebu eš dělati prvoroze
ným volem, a nebudeš střici prvoroze—
ných ovec svých.
,
20. Před obličejem Hospodina Boha
svého jisti budeš je' na každý rok. na
místě. kterěžby vyvolil Hospodin, tyi
dům tvůj.
21. Pakliby mělo vadu. žeby kulhavé
bylo. aneb slepé. aneb na některé straně
škaredě. nebo mdlé. nebudet obětovšno
Holpodinu Bohu tvému:

15. l:. — 16. 8.

22. ale v brauách města svého sniš je:
buďto čistý neb nečistý rovně jisti bu
dou je. jako srnu neb jelena.
23. 'loliko to zachovéš. ab krve je
jich nejedl, ale na zem vycešš ji jako
vodu.
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]. Zachovůvej měsíc nových ourod ::
prvni čas podletni. aby slavil fáse Ilo—
spodinu Bohu svému. nebo toho mesice
vyvedl tebe Hospodin Bůh tvůj z Egy
pta v noci.
2. A občtovati budeš fůse Hospodina

ťohu
svému
z ovcí.
a z volů.
místě.
teréžby
vyvolil
Hospodin
Bůh na
tvůj.
aby
tam přebývalojmeno jeho.
3. Nebudeš jisti v něm chleba_kvašo—
ného: sedm dní jisti budeš přesnice.chléb
trápení. nebo v strachu vyšel jsi z Egy
pta: aby pamatoval na den vyjití sveho
zEgypta po všecky dny života svého.
4. Nebude spatřili u tebe kvas ve všech
končinách tvých za sedm dní. a nic ne
zůstane z masa toho. kteréž obětována
jest u večer prvniho dne, až do jitra..

5. Nebudeš moci obětovati fáse v ka—

ždém městě svém. kteréž Hospodin Bůh
tvůj dá t_obě;
..
6. ale na místě. kteróžby vyvolil Ho—

spodin Bůh tvůj , aby přebývala tam
jmeno jeho: obétovati budeš fáse, a to
u večer při západu slunce'. když jsi vy—
šel z Egypta.
7. [ budeš 'e )éci. a jisti na místě.
kteréžby vyvo il ilospodin Bůh tvůj. &

ráno vstane půjdeš do stanů svých.
8. Sest dni jisti budeš přesnice: a v
den sedmý, že est shromážděnl' Hospo
dina Boha tvé . nebudeš dělati díla.

IB) ' bobr.: nebo dvojnásobni mzdu než mzdu nšdenniks znaloužil sobe po těchto šest let; jelikoz
dnem i noci sloužil o & těžším pricom přiddovšn býti mohl.
20) t. ony prvorozené. ktelýuh! Izraelité mohli paliv-ti. t. j. druhorozené.

8) t. mei
8) t. slovnoot.

téhož dne & mesice._

' ls, 9.31.

pm. kniha Mojžíšova. Deuteronomium._

9. Sedm téhodnů sečteš sobě od toho hnáni Hospodina Boha svého , jehož
mu udělil.
dne. kteréhož jsi srp k obilí přiložil.'
10. Pak slaviti budeš svátek téhodnů
18. Soudce a zprávce ustanovíš ve
llospodinu Bohu svému, oběť dobrovol všech hranách svých, kteréž llospodin
nou ruk své', kterouž obětovati budeš Bůh tvůj dá tobě. v každém pokolení
vedlé to o. jak tobě požehnal llospodin tvém: aby soudili lid soudem sprave
dlivým:
Bůh tvůj:
19. aniž se na jednu stranu uchylo—
\
11. a. hodOvati budeš před llospodi
nem Bohem svým, ty, syn tvůj. i dcera vali. Nebudeš přijímati osoby, ani darů:
nebo
darové oslepuji oči moudrých. a
! tvá, služebník tvůj. i děvka tvá, i levita,
kterýž jest v hranách tvých, přichozi,i převrací slova spravedlivých.
20. Spravedlivě, cožspravedlivého jest.
! I sirotek, ivdova, kteříž b dleji s vámi:
" ' na místě, kteréžby vyvolil lospodin Bůh učiníš': aby byl živ, a vládl zemí, kte
rouž llospodin Bůh tvůj dá tobě.
! tvůj.
přebývalo 'meno
21. Nevysadíš háje, ani kterého stro—
12.aby
a pamatovati
udeš. jeho
že jsitam:
byl slu—
| žebnikem v Egyptě: ostříhati a vykoná mu u oltáře Hospodina Boha svého.“
22. Aniž uděláš sobě. ani postavíš
tobě.
obrazu': kterýchžto věcí nevávidí Ho
! \'ati13.budeš
ty věci,
jsou spodin Bůh tvůj.
Slavnost
také které
stánkůpřikázány
světiti budeš
za sedm dní, kdyžto zbéřcš z humna &
í
[
:
;
[

z lisu ourody své:
)

|

T

“
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14. a hodovati budeš v slavnosti své,
nechce obbti : poškmon. 5. Veli modlodn—
ty. syn tvůj, i dcera., služebník tvůj, i Hospodin
žebmky hmcnim nházeti. H. O ustanoveni krále.
děvka. levíta také. i řichozi, sirotek i
]. Nebudeš obětovatillospodinu Bohu
vdova, kteříž v branée tvých jsou.
15. Sedm dní llospodinu Bohu svému svému ovce. a vola. na kterémž jest po
škvrna.,
aneb nějaká. vada: nebo ohav
svátky světiti budeš na místě, kteréžby
vyvolil Hospodin: a požehná tobě Ho— nost 'est to llospodinu Bohu tvému.
2. yli—libynalezeni u tebe. v jedné z
spodin Bůh tvůj ve všech ourodůch tvých.

I ibudeš
ve všelikém
vesel. díle rukou tvých. &.tak
16. Třikrát v roce ukáže se každý z
tvých pohlaví mužského před obličejem

Hospodina Boha tvého. na místě, kte-'
réžby vyvolil: na slavnost přesnic, na
slavnost téhodnů. a na slavnost stanů.
Neukážet se před Hospodinem prázdný:
17. ale jedenkaždý obětovati bude
podlé toho. což bude míti vedlé pože

bran tvých', kteréž Hospodin Bůh tvůj
dá, tobě. muž neb žena, kteřížby se do—

Ěustili
zlého před
obličejem Hos dino.
oha tvého.
řestupujíceumluvujeho."
3. žeby šli, &sloužili bohům cizím, &
klaněli se jim, slunci, a měsíci, a všemu
vojsku nebeskému', čehož jsem nepři

4. a byloby to zvěstovano tobě, a sly
še o tom, vyptalby se pilně (na to), a

9) t. od toho dne, kterého: jsi obehnal snopek prvotin : ůrod polních.
10) t. see budeš. to dáš dobrovolně.
20) rozuměj: buď to nekomu přisuzuječ neb někoho odsuzujeň. samé toliko spravedlnosti niekdo
vazi budeš.
21) t. jako! činili pohané. kteří! v hAiieh tech také ohavnosti pali-li.
22) Viz svrchu 3 lidi!.. 26. l.

2) c. v nektarem městě tvém. — ") t.. tu. ke které! se. příjmy zmeni její obrizka, pam
připovedčl. ze mate jediného Hospodina za Boha míti chce.
3) t. hvězdám na nebi.

:

m knihauojum
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17. 5—20.

shledalbys. že jest to pravda. a že (ta— bude. aby žádný potom uenadýmal se
ková) ohavnost se stala v Israeli:
pýchou.
5. vyvedeš muže toho i ženu tu. kte
14. Když vejdeň do země, kterouž
říž to zlé největší zpáehali. k branám Hospodin Bůh tvů' dů tobě. a vládnouti
města svého.. a kamením uhízeni budou. budeš' jí. a budeš ydliti v ní. &řeklby:
6. \' ústech. dvou neb tří_ svědků Ustenovím nad sebou krále. jako mají
zahyne. kdož zsbit býti má. Zědný at všickni vůkol nás národové':
15. toho toliko ustanovíš. kohožb Ho
není usmrcen. když toliko jeden proti
němu vydává svědectví.
spodin Bůh tvůj vyvolil z počtu bratří
7. Ruka svědků ue'prv zabije ho. a tvých. Nebudeš moci učiniti sobě krále
potom ruka ostatního hdu vztažena bu člověka z jiného národu. kterýžby nebyl
de': aby odjal zlě z prostředku svého.
bratr tvůj.
8. Znamenal-liby při soudu něco ne
16. A když bude ustanoven. neroz—
snadněho a pochybného. mezí krví —
:: množí sobě _koní.aniž uvede zase lidu do
krví'. pří a pří. malomocenstvím a malo—
pta. pozdvižen jsa počtem jezdců.'
mocenstvím: & vidělby. ano soudeově v zv ast poněvadž Hospodin přikázal vám.
branáeh tvých neshodují se v řeči: tedy abyste nikoli touž cestou více se nevra—
vstaň a vstup na místo. kterěžby vyvolil coveli.
Hospodin Bůh tvůj.
17. Nebude míti mnoho žen. kteréžby
9. A přijdeš k kněžím pokolení levit
přivábily k sobě mysl jeho'. aniž také
ského. a k soudci. kterýžby- tehdáž byl:
příliš mnoho stříbra & zlata."
i otážeš se jich. kteříž oznámí tobě soud
18. Když pak dosedne na stolici kni—
jnavýf
10. A učiníš. eožkoli ti řeknou před lovství sveho. vypíše sobě připomenutý
zákon
ten do knihy'..vezmu přípis od
stavení na tom místě. kteréžby vyvolil
kněží pokolení levítského."
Hospodin. a čemuž naučí tebe
19. A budet jej míti při sobě. &čísti
11. vedlé zákona jeho: a následovati
budeš výpovědi jejich. neuchýliš se ani jej bude po všeck dny života svého, aby
se naučil bití l ospodina Boha svého.
na pravo ani na levo.
12. Kdoby pak zpýchal. nechtě posle & osti'íhati slov, :: obyčejů posvátných
chnouti rozkůzsní kněze, kterýž toho ča jeho. kteříž v zákoně přikázání jsou.
20. Aniž se pozdvihuj srdce jeho pý
su posíuhuje Hospodina Bohu tvému. ani
výpovědi soudce. umi-et člověk ten. & phou nad bratří jeho. aniž se uch luj na
pravo aneb na levo. aby za dlou ý čas
odejmeš zlé z lsraele:
'
13. a všecken lid uslyše to báti se kraloval. on. i synové jeho nad lsraelem.

5) k soudcům. jelikož při bráně se soudy konůvaly.
t. k svědectví.
t. nejprve naň hodi svedkorč kameni. potom ostatní lid. až ho ulu'uí.
t. vraždou.

_

t. výpověď neb ortel pravý.
Mojžíš předuídqje a předpovídqje což se stane. pro tu případnost dimi zákon o volbě a
cbovini se krale. kterýžto měl toliko býti náměstkem Božím. jelikož Hospodin Bůh sám byl
vlastně králem národu vyvoleného.
v hebr.: : příčiny rozmnožení koěův. Slovem. nemá býti výbajný. aby proto žádal dobytí
Egypta. kterážto mně hojnost koůův měla.

n tudíž od Boha a zákona jeho ji odvrátili. -- ") t. kteréžby shromažďoval : lskoty. otiskuje
a obtěžqle podané své.
18) t. doutemnomimn. — ") t. krů! nebe dá zhotoviti od kněží výpis úkon. : knih Mojžíšových.
eby jej znal. a dle něho se ' kralovímí řídil
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18. 1—20.

Pata kniha. Mojžíšova. Deuteronomium.

Knůii . levicovějúó dedictvi meli míti. 9. Oh"
nosti pohanské upon-diny. 15. Prorok veliký zaslíben.

očištoval syna. svého. neb dceru. voda
(je) skrze ohen. aneb kdožby se tázal
hadačů, &šetřil snů. a štěbetání ptačího: _

aniž buď (u tebe) kouzedlník,
ll. ani zaklínač.ani ještoby se s věštci
neb hadači ladil. aneb od mrtvých vy—
ptával se na pravdu.
12. Nebo všecky tyto věci v ohavnosti
nebo oběti Hospodinovy. i dary jeho jísti
budou.
má Hospodin, a pro takové hříchy za.
2. a nic jiného nevezmou z dílu bratří hladí je. když vejdeš (do země).
13. Dokonalý' budeš a bez poškvrny
svých: nebo Hospodin sám jest dědictví
s Hospodinem Bohem svým.
jejich. jakož mluvil 'ini.
l. Nebudou míti kněží—a leví'tové. i
všickni. kteříž ztéhož pokolení jsou. dílu
o.dědictví a ostatním lidem israelským,

14. Núr—Odově
tito. jejichžto zemí vlá

i od těch. kteří obětují oběti: buďto že
3. Toto
budeobětovaliby.
pmvo' kněžím
lidu,
vola
neb ovci
dajíodknězi
plece. a žaludek:"
4. prvotiny obilí. vína, a oleje, a díl
vlny z stříže ovec svých.'
5. Nebo 'ej vyvolil Hos din Bůh tvůj
ze všech pokolení tvých, y stůl. a slou
žiljmenu Hospoclinovuon, isynové jeho
na věky.
6. Jestližeby vyšel levíta : některého
mesta tvého“ ze všeho lsmele. v kte
rémž b dlí. a sumžněby žádal přijíti na
místo. teréžby vyvolil Hospodin,
7. sloužiti bude ve jmenu Hospodina
Boha svého. jako všickni bratří jeho
levítové. kteří toho času st.-itíbudou před

dnouti budeš, čarodějníků a hadačů po—

, slouchají: ty pak od HospodinaBoha
svého jináč vyučen jsi.“

15. Proro ka : národutvého.a :

bratři tvých, jako ja jsem. vzbudí tobě
Hospodin Bůh tvůj*: jeho poslouchati
budeš,
16. jakož jsi žádal od Hospodina Boha
svého ua Horebu v den shromáždění li
du, řka: At více neslyším hlasu Hospo
dina Boha svého. aniž více vidím ohně
tohoto převelikého. abych neumřel.
17. l řekl mi Hospodin: Dobře! vše—
cko mluvili.
.

18. Proroka jim vzbudím zprostředku
bratří jejich. podobného tobě: a vložím
slova mu v ústa jeho, a bude mluviti k
Hospodinemf
8. Díl pokmiů týž vezme. jako i jiní: nim všecko. což mu přikáži.
19. Kdožby pak nechtěl slyšeti slov
kromě toho. což v městě jeho 7.dědictví
jeho. kteráž mluviti bude ve jmenu mém.
po otci jemu přísluší.
9. Kd ž vejdeš do země, kterouž Ilo— já budu mstitelem.
20. Prorok pak, ktery'žby pýchou ua
upodm
ůh tvůj ohavností
dá tobě. těch
vystříhej
se. , kažen jsa chtěl mluvitl ve "menu mém
y nenásledoval
národů;
10. aniž bude nalezen u tebe. kdožby věci. kterýchž jsem já nepřikazal jemu,
3) t. náleletí bude právem. -— “) \' původním textu jentč přidánojest: oboji
4) Kromě desátku mají lnmelité dáti kněžím ješte prvotiny.

čelist.

hle nv. Hieronyma náležely : 40—

Guho dilu příjmů.

6) t. a města levítského.
7) Slyši se to na levíty, kteří! mimo zákonnitý čas. kdyiby jejich pořadím v sloužení byla. dobro—
volně na nějaký čas neb na vždy při stánku pňnluhovati chtějí.
13) celý. lit—rozdělený.
hebr.: tobě pak toho uedopouští Hospodin Bůh tvc'u'.
15) Místo toto vztahuje se na proroky & služebníky Boží vůbec. ukru- nez Bůh lid svůj ku příští

u)

\'ykupitele připravoval. "liště

ale vztahuje se na. Krista. proroka největšího (Jan 6. ll.

Skutk. ap. 3. 22: 7. 37.). jen: více nežli ostatní proroci podoben b_vlMojžíšovi. jako učitel.
prostředník. vůdce. divotvoroe a přítel Boží (4 Moji. l2, 6—8). i ho daleko převyšoval.
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knihe.Mojžíšova. Deuteronomium.

vil, aneb (mluvil-líh

nuycizítřzllia
bohů. zabit bude.
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18. 2l.— I9. 14.

nedohonil ho, jestližeby daleká cesta.by
la. &.nezabil ho, 'ešto není vinen smrti:

21. Pakli díš sám v sobě: Kterak nebo není dokázano. žeby kterou není—
mohu poznati. kteréhož slova. nemluvil vist prvé měl k tomu. kterýž zabit jest.
Hospodin?
' '
7. Protož přikazuji tobě. aby tři mě
22. Toto budeš míti znamení: Cožby sta oddělil jedno od druhého zároveň
vzdáli.
ve jmenu Hospodinovu prorok ten před
pověděl. &.nestalo se: toho Hospodin
8. Když pak rozšíří Hospodin Bůh
nemluvil', ale z pýchy sám sobě to pro tvůj meze tvé.jakož přisáhl otcům tvým.
rok ten smyslil: &protož nebudeš se ho &dá tobě všecku zemi. kterouž jim slíbil,
béti.
“
9. [jestliže však budeš ostřihati při

Kapitola 10.
Oddělení mest outočiktny'ch. 10. Penam nn svedh
hleineho.
'

]. Kdyžby mhladil Hospodin Bůh
tvůj národy, je'ichžto zemi tobě dá. &
vlédlby ji. a by lilby v městech a v do
mích jejich:
2. oddělíš sobě tři města u prostřed
země', kterouž Hospodin Bůh tvůj (lé
tobě k vládnutí.
'
3. zprave pilně cestu: &rozděliš na tři
rovné dlly' všecku krajinu země: ab
měl blízko. kdo pro vraždu utíká., kamby
se mohl utéci.
4. Toto bude právo' vražedlníks utí
kejicího. jehožto život má zachován býti:
Kdoby zabil bližního svého nevěda. &0
kom může dovedeno býti. že před tim
žádné nenávisti k němu neměl:
5. ale, že šel s ním sprostně do lesa

kázaní jeho, &činiti. které věci dnes při—

kazuji tobě. aby miloval Hospodina Boha
svého. &chodil o cestách jeho každého
času] tedy přidaš sobě ještě jiná tři mě—
sta aby jich bylo s výš řečenými městy

šest:

10. sb nebyla vylita krev nevinné..
u prostře země, kterouž Hospodin Bůh
tvůj dít tobě, aby vládl jí. aby nebyl vi
nen krví.
11. Jestližeby pak kdo maje v nemi
visti bližního svého. ouklady činil životu
jeho. &povstane. zbilby ho. žeby umřel.
&.uteklby se do některého ?.svrchu po

věděných měst:
12. tedy pošlou starši města toho, s.
vezmou jej z místa outočištného. &.vy
daji ho v ruku bližního (toho). jehož
krev vylita jest. &umi-e.“

13. Neslituješ se nad ním. ale se'meš
sekat dřivi, &.při sekání sekera vypadla. nevinnou krev z lsraele', aby dobře ylo
tobě.
z ruky. aželezo spadnouc ztopořiště. pří
14. Nevezmeš a nepřeneseš mezníků
tele jeho udeřilo &zabilo: ten uteče do
některého z měst svrchu povedených, a. bližního svého. kteréžto položili předko
živ bude:
vé v vládní—stvítvém. kteréž Hospodin
6. aby snad přitel toho, jehož vylita. Bůh tvůj dá. tobě vzemi, již vezmeš k
vládnutí.
jest krev', žslostí jsa hnut. nehonil, &.
22) Zen-neni neb div učiněný nanic vždy důkuem Božského rosléni prorok.. zvlášt. když by čistotu
učení Božího nopnůonl (viz svrchu 13. 2.); . viak zázrak předpovédéný. jemuž skutečná
provd. odpor-\ge.jest jietý důkaz. že od Bobo sením není.

2) t. útočitnš.

Jiné tři meste před Jordanem již “unavena

jsou.

4 Moji. 35. 13.

3) t. na severní. prostřední : jihi cht.. . v každé město jedno útočištné zvolíš.
4) t. ustanovené, podlé kterého by vn.!ednik té milosti uziti měl a mohl.

6) t. ten. který! uvítán jest.. untiti ho. mstitel.
13) t. mil-ii nevinné prolitou krev . tak spre-tíž lid palisty té. kteríiby naň dojíti nula, kdyby

ee vnlednlks aut-iní . prha nad dopultiti nechtěl.



?
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pata kniha Mojžíšova Deuteronomium.

15. Nepovstane svědek jeden proti nepřátelům. aby vás vysvobodil z nebez
někomu. zpříčinyjakéhokoli hříchu aneb pečenství.
5. Vůdcové také v každém houfě vo—
ohavnosti: ale v ústech dvou neb tří
svědků stane se všeliké slovo.'
lati budou, aby vojsko to slyšelo: Jestli
16. Povstal-líby svědek lživý proti ně zde někdo, ješto vystavěl dům nový. a
neposvětil' ho? At jde anavrátí se do
komu, žaluje naň z přestoupení.
17. tedy postaví se obadva, kteřížto domu svého. aby snad neumřel v boji,
a jiný neposvětil ho.
rozepři
předkteříž
Hosrodinem.
6. Jestli kdo z vás, 'ešto štípil vinici,
kněžími mají,
& soudci,
)y za dnů před
těch
bvlí.
.
aještě neučinil. aby býllaobecná. z nížby
. 18. A kdyžby co nejpilněji se vyptá všechněm slušelo jísti ? At jde, a navrátí
vajíce poznali. že svědek ten falešný mlu se do domu svého: aby snad neumřel
v boji. a někdo jiný by se v to uvázal.
vil proti bratru svému lež:
7. Kdojest. ješto zasnoubil sobě man
19. učinit 'cmu. jakž. umíníl on bratru
svému učiniti, &odejmeš zlé z prostřed želku. a nepojal ji? At jde, &navrátí se
ku sebe:
do domu svého. aby snad neumřel v boji.
20. aby slyšíoe to jiní. bázeň měli, a a jiný člověk pojalby ji.
8. To povědévše mluviti budou ještě
nikoli nesměli takových věcí činiti.
21. Nesmilujcš se nad ním, ale života takto k lidu : Kdo jest bázlivý, &lekavého
za život, oka za oko, zubu za zub. ruky srdce? At jde, a navrátí se do domu
svého, aby nezstrašil srdce bratří svých.
za ruku. nohy za nohu požádášf
jako sám strachem předěšen jest.
9. A když umlknou vůdcové vojska, a
přestanou mluviti, jcflcnkaždý své houfy
Rád pri tažení na vojnu, : pri dobývání mest.

k bitvě zřídí.

]. \'ytůhneš-Ii na vojnu proti nepřá—

10. Jestliže kdy přistoupíš k dobývání
města. podáš jemu nejprve pokoje.

telům
svým. anepřátels
"zříš—lijezdce
a vozy.
11. Jestliže přijme, a otevře tobě brá—
větší množství
'ého vo'ska,
nežlia
ty máš, neboj se jich: nebo l-los lin ny. všecken lid. kter " jest v něm. zacho
ván
bude, a sloužiti lmde tobě, pod daň
Bůh tvůj s tebou jest. kterýž vyved tebe
jsa uveden.
z země egyptské.
12. Pakliby v smlouvu vejíti nechtě
2. Kdyžby pak již nastávala bitva,
lo, apočaloby roti tobě bo', oblehneš je.
předstoupí kněz před zšikované vojsko
13. A když y dal je Í'Í'os din Bůh
a takto mluviti bude k lidu:
tvůj v ruku tvou, pobiješ všecka oožjest
3. Slyš Israeli, 'vy dnes s něpřátely v něm pohlaví mužského, mečem.
svými máte se bítí, nestrachuj se srdce
14. kromě žen a dítek, hoved ijiných
vaše. nebojte se. neustupujte, aniž se jich věcí. kteréž v městě jsou. Všeeku lou
lekejte;
Eež
rozbítuješ
&jísti dal
budeš
ořisti
nepřátel vojsku.'
svých, kteréžby
toběz
4. nebo llos din Bůh váš unrostřed
vás jest, a bojovati bude za vas proti Hospodin Bůh tvůj.

15) t. výrokem dvou neb tří svědků jakákoli uloba prokázána . provedena bude.
21) t. vykonáš na nem týž trest.. kterýtby křivě obžalovaný podniknouti musil. kdyby žaloba
žalobníkn pravdivá byla.
5)

t. nepočal bydla—ti v něm.

6) t. ještě nepřišlo k obecnému užívání. !. j. jejího ovoce ještě neslušelo jisti, co! o! pátého
roku po štípení stromů neb sázení re'rů státi se mohlo. (Vi. 3 Moji. 19. 23—25.)
14) t. rozdelit? spravedlivé mezi vqisko všecka kořist: ženy. detí. hovado i ostatní veci,

m
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15. Tak učiníš všem městům. daleko
vzdáleným od tebe. a kteréž nejsou ztěch
měst. ježto vezmeš ]: vládnutí.
16. Z těch pak měst. kteráž budou
dána tobě. dokonce žádného nenechéš
na. živě:

17. ale pobiješ mečem. Hethea totiž
to. & Amorrhea, a ('hananea. Ferezca.
a Hevea. a Jebusea. jakož přikázal tobě
Hospodin Bůh tvůj:
18. aby snad neučili vás činiti odlě
všech ohavnosti. kteréž oni pach i bo
hům svým: a, hřešilibyste proti Hospo—
dinu Bohu svému.
19. Když oblehneš některé město za
dlouhý čas. a ohradami obkličíš, aby do
byl ho, neposekéš stromů. z nichž může
se jisti. aniž sekerami vůkoli pohubíš:
nebo dřevo jest. a ne člověk. aniž může
proti tobě rozmnožiti počet bojovníkův.
20. Stromovi pak neplodné, a plané
& k jiným. potřebám způsobné posc
ke', a udělej nástroje válečné. dokud ne
do deš města., kteréž proti tobě bojuje.

Knplloluu,
0 éloveku tajne nbiu'un. 10. O pojeti zeny ujeté.
IS. 0 prvorozenství. že to : nemily'ch na míle pi't
nlietí nemů. !& 0 typu lpumóm. 22. 0 pohřbu obé
čouebo na dřevu.

]. Kdyžby nalezeno bylo vzemi. kte
rouž 1105podin Bůh tvůj dá tobě, tělo
člověka zabitého. a nevěděloby se. kdo
by byl vinen vraždou.
2. jdou starší. a. soudcové tvoji.' a
měřiti udou od místa mrtvého těla" ke
všem vůkol městům zdáli,

20. 15. — 21. 13.

3. a které shlEdaji býti nejbližší z nich.
tedy starší města toho vezmou jálovici
ze stáda, kteréž ještě netáhla ve jhu. ani
země nekrojila radlici.
4. a vyvedou ji do oudoli ostrého a
kamenitého, kteréž nikdy nebylo orímo.
ani oseto: a setnou tu šíji jalovice.
5. ] přistoupí kněží synové Lévi, kte
réž vyvolil Hospodin Bůh tvuj. aby při
sluhovali jemu. a požehnání dávali ve
jmenu jeho. a k slovu 'ejich aby všeliký
skutek, & cožkoli čisteho neb nečistého
jest. souzeno bylo.“
6. ] přijdou starši města toho k zabi
tému. &nmyji ruce své nad jalovicí, za
bitou v tom oudolí,
7. &řeknou: Ruce naše nevylily krve
této, aniž to oči naše viděly.
8. Milostiv buď lidu israclskému, jejž
jsi vykoupil. Hospodine, a.nepřičítej krve
nevinné lidu svému israelskému. |odjata
bude od nich vina krve:
9. ty puk budeš číst od krve nevimié
ho, kteráž vylita jest. když učinlš. co
přikázal Hospodin.“

10. Kdyžby vytáhl na vojnu|proti ne
Ěřátelům
a dala. vedlby
by je jeté.
ospodin
ůh tvůj vsvým.
ruce tvé.
11. a uzřelby mezi zajatými ženu sli
čnou'. a zamilovalby ji, &chtělby ji sobě
vzíti za manželku.
12. uvedeš ji do domu svého: kte
ráž ostříhá sobě vlasy.“ a obřeženehty,"
13. a složí roucho, vkterémž juta 'est:
a zůstanouc v domě tvém, plakati bude
otce svého i matky své za jeden měsíc:
a potom \'ejdeš k ní. &spáti budeš s ní,
&budet manželkou tvou.

2) t. oněch měst. které! leží v okolí zabitého. — “) kde to mrtvé tělo nalezeno bylo.
5) hebr.: vedle jejich výpovědi nouditi ae budou všeliké rozepte a každé rána.
9) hebr.: Ty pak odejmeě krev nevinnou : prostředku svého. když ucíníš. co! pravého jest před
očima Hospodinovýma. Vieeek obi—adton měřen! k tomu. aby ne osvedcilo lidu: jak velikou
vinu zavírá v tobě vražda, . jak velice ji vmvati oe uluší.
]]) -t. ne : kanadských. prokletých nůrodů. kteříž vyhlazeni býti museli. ale z jiných vzdálených.
jichžto ženy pojímnti. ač ndibě. Bůh dopouštěl.
12) za příčinou očištění. — "') na znamení matku.
Vůbec améhrjo ne k tomu. aby mu! : u
“palené_k ní milosti vyehladl. . tak ne takovýmto Bohu nemilým manželstvím co možné přítrž
učinila.

Zl, 14.— 22. 9.

pm kniha Mojžíšova. Deuteronomium.

14. Pakliby se potom nelíbila tobě.
pnopustíš ji svobodnou. aniž budeš moci
prodatiji zapeníze.ani utisknouti mocí':
nebo jsi ponížil ji.
15. Měl-liby kdo dvě ženy. jednu mi
lou. a druhou nemilou. &zplodil-liby &

59.7

Kapitolu zz.
Jak se k věcembhhího_chond. 13. TM toho. kdo
na poctivouti neprivs nežil nevesta svou. 2. cizolož
nih . cizoložnice. 28. Též i toho, jenž násilí učinil
panně svobodne.

]. Jestližeby uzřelvola neb ovce bra
nima děti, &.byl-liby syn prvorozený ne—
milé.
tra svého, an bloudí: nepomineš jich. ale

16. a chtěl-liby statek mezi syny své přivedeš je k bratru svému,
rozděliti: nebude moci synu milé dáti
2. byt pak nebyl blízký bratr tvůj. &
práva prvorozenství, a předložitijej synu
nemilé:
byt
i neznal:
uvedeš
do domu
ho. ho
a budou
u tebe.
doje'udžby
jich své
ne
17. ale syna nemilé uzná za prvoroze— hledal bratr tvůj. a zase nevzal.
ného. &dá jemu ze všeho. což má. dvoj
3. Tolikéž učiníš s oslem. i s rouchem,
násob: nebo on jest počátek dětí jeho..
i se všelikou věcí bratra svého, kterážby
a jemu přísluší prvorozenství.
se mu ztratila: nalezneš—liji, nezanedbá—
18. .Měl-liby kdo syna způrného a
vej ji jako cizí.
protivného. ještoby neposlouchal přiká—
4. Uzříš-li osla bratra svého, neb vola,.
zaní otce neb mateře. a jsa trestan ne
an padl na cestě, nepomineš ho, ale po
chtělby poslouchati,
19. uchopí ho, a přivedou je' k star můžeš jemu povstati s ním.
ším města toho, a k bráně soudu.
5. Neobleče se žena v roucho mužské.
20. a řeknou k nim: Syn náš tento ani muž užívati bude roucha ženského:
protivný a zpurný jest, na naše napomí— nebo ohavný před Bohem jest. kdožkoli
nání nic nedbá. hledi toliko žraní i smil— činí to.'

stva a hodování:'

21. tedy kamením 'ej uhází lid města:
a umí-et. abyste odj i zlé z prostředku
vás. a všecken Israel slyše to. bůti se
bude.
22. Kdyžby kdo zhřešil. žeby hoden
byl smrti. &byv odsouzen na smrt. obě
šenby byl na šibenici:
23. nezůstane tělo jeho na dřevě,' ale
hned v týž den pochován bude: nebo
zlořečený jest od Boha. kdož visí na
dřevě": a nikoli neposkvruiš (tak) země
své. kterouž Hospodin Bůh tvůj dá tobě
k vládnutí.

6. Jestliže jda cestou nalezneš na
stromu. aneb na zemi hnízdo ptačí. a
matku sedící na mladých. aneb na vej
cích: nevezmeš jí s mladými:
7. ale odletěti necháš. ptačátka vezma
sobě: aby dobře bylo tobě. aby za dlou—
hý čas živ byl.
8. Kdyby stavěl dům nový. udělej zá

bradla vůkol střechy': aby nebyla vylita
krev vdomu tvém, a bylby vinen. kdyžby
někdo upadl, a dolů se svalil.
9. Neposeješ vinice své rozličným se
menem: aby i semeno, kteréž jsi sil. i

14) t. ji za služebníci míti.
20) hebr.: jest !n'tč & opilec.
23) bobr.: plu noc. — ") Nejobavnější . nejpotupnějií smrt u lidu židovského bývala těcb.
kteříž sobě toho zasluhovali. aby na. dřevo ph'biti neb oběšeni pníti a mříti musili; pakli
neumi-eli. tedy k veda-roulinkové jejich línání bývali.
5) jakož jsou činivali mnozí modlonlužebníei. pašieo tak nepřirozené mako-ti ke cti domnělým
bohům tvým.
' můžeš
8) Ve východních qujinácb jsou střechy na dolních plodné, tak že se po nich

tudíž, pro uvamůni všeho úrazu &nebezpečeutví, třeba. eby zábradlím vůkol ohmy
ln'bllMi

:S

byly

Psttknthelcquíiovu

Deuteronomium.

22. 10—30.

2l. vyvrhou ji ven ze dveří dOmu otce
ty věci. kteréž se rodí z vinice. spolu
jejího, : kamením ji uhézejí muži z
posvěceny nebyly..
města
toho. &umře. nebo do stils se
10. Nebudeš orati volem & oslem
nešlecbetnosti v Israeli . smilmvši v do—
spolu..
_
ll. Neoblečeš se v roucho. kteréž : mu otec svého: a tak odejmeš zlé z pro—
středku sebe.
vlny a ze lnu spolu setkáno jest.
22. Bude-li spáti muž s cizí manžel
12. Provůzky zděláš na podolku po kou.
umrou obsdva. totiž cizoložník i ci
čtyřech rozích pláště svébo.' jímž se odí
zoložnice; a odejmeš zlé z lsraele.
vati budeš.

023. Je-li děvečka panna zasnoubena
13. Pojal-liby muž ženu, a potom měl—
muži &naleznu ji někdo v městě. leželby
by ji v nenávisti,
s ní.
14. & blednlby příležitosti. kterakby
24. vyvedeš obadva k bráně města
jí odbyl. zlou pověst ji vyčíta'e. &řeklby:
Zenu tuto pojal jsem. a vše k ní, nena toho. &kamením ubázeni budou: deve
čks proto, že nekřičela. 'souc v městě:
lezl jsem ji pannou:
15. vezmou ji otec a matka její. & ři a muž. že ponížil manželku bližního své
ncsou s sebou znamení panenství jBJll'lO
k starším měste. kteříž v bráně jsou.“
16. A dí otec: Dceru svou dal jsem
muži tomuto zamanželku: kterouž že má
v nenávisti.
17. obláčí ji v zlou pověst. tak že pra
ví: Nenalezl jsem dcery tvé pannou: a
ted' hle tuto jsou znamení panenství
dcery mé; i roztáhnou roucho před star
šími města..
18. Tedy starší města toho popadnou
muže &zbijí ho,

19. a nad to uloží mu pokutu sto lotů
stříbra. kteréž dá otci děvečky: nebo
uvedl zlou pověst na pannu israelskou:
&bude ji míti za manželku, a nebude ji
moci propustiti po všecky dny života
svého.
20. Jestliže sk pravda jest. což vy
ezeno panenství při dě
tejků. &není
večce:

ho, &odejmeš zlé z prostředku sebe.
25. Pakliby na poli nalezl muž dě
večku jinému již zasnoubenou. &násilí
jí učině leželby s ní. ont sám umře:

26. dčvečka pak nic trpéti nebude.
aniž jest hodna snu-ti: nebo jako povstává
lotr proti bratru svému & vraždí život
jeho. tak i tato děvečka utrpěla.
na jipoli:
křičela a žá
dný27.tu Sema
nebyl.byla
doby
vysvobodil.
28. Jestližeby nalezl muž děvečkupan
nu. kteráž nemá ženicha.. a popadne le
želby s ní. a věc přišlaby k soudu:
29. dá ten. kdož spal s ní. otci dě—
večky padeséte lotů stříbra..a míti ji bu
de za manželku. že ji ponížil. nebude
moci ji propustiti po všecky dny života
svého.

30. Nevezme žádný manželky otce
svého. aniž odkryje přikrytí jejího.

9) t. aby snad nepřinesl prvotín ourod. : té špatné směsice rozličnébo semene posly-ch. &ostatnimi
užitky vinice neb nhndy své do Svatyně. Nebo Bůh dobrého řádu jen milovník. vielikébo

smíšení nenávidí; nn znunení. že národ ismhkýjlkožto

vyvolení všelikéhosmíšení. zpnueni

. jinými pohnoky'mi národy pilně se mi vystřihnti.
IO) Proto že osel. mdlejší jse než vůl. nemoblby zároveň : volem tšlmouti. . přes svou sílu »
noc bylby uhnin. Učí to tím přívětivosti : lítosti. netoliko aby k lidem, ele i k bovádkům

prokuovinn byla náležitě . v čes slušný.
13) Viz "ruin 4 Moji. 15. 38.
15) t.. ku plivu. Nebo tehdá! na veřejném místě před bnnou soudy drtivnli.

23. l'— 19.

na: knihu. Mojžíšova.. Deuteronomium.

Kapitolalt.
kuří

nemeli do cirkve inrulské připuštani býti. lO.

hnáni meli se nam nei-istoty.". unilstvn. 19. s
u lichvapujčovim kui.
21. SlibovePánu Bohu
ucioeui meli u časné plniti.

]. Nevejde kleštěnec spotřenými neb
utatými nároky. a. s uřezany'moudem'
mužskj'm
do shromážděni
2. l evejde
nemanželský.Hospodinova.
to jest z ne
věstky zplozený, do shromážděni Ilo
spodinova. až do desátého kolena.
3. Ammonitský & Moabský ani po
desátém kolena nevejdou do shromá
žděni Hospodinova. na věky:
4. roto že nechtěli proti vám vyjlti
:; chlebem &s vodou na cestě. když jste
vyšli : Egypta; a. že najali proti tobě
Baláma, syna Beor z Mesopotamie syr
ské, aby zlořečil tobě.
5. [nechtěl Hoa din Bůh tvůj sly
šcti Balůma, ale obrátil zlořečenijeho
vpožehnáni tvé. proto že miloval tebe.
6. Neučiniš snimi pokoje. aniž hledati
budeš jejich dobrého' po všecky dny
života. své-bona věky.
7. Nebudeš miti v ohavnosti ldumej
ského. nebo bratr tvůj jest: ani Egypt
ského. nebo jsi byl pohostinu v zemi
jeho.
8. Kdo se z nich narodí. v třetím
kolenu vejdou do shromážděni Hospo
dinova.
9. Kdyžby vytáhl na vojnu proti ne
přátelům svy'm, vystřihej se od všeliké
věci zléf

6)
9)

10. Bude—li mezi vámi kdo, ještoby
poškvrněn byl nočním snem.' vyjde ven
ze stanů.
11. & nenavráti se. dokudž se neumy—
je vodou k večerou: &po západu slunce
zase vejde do stanů. '
l2. Budeš míti vně za stany misto.
na kteréžby vycházel na potřebu při
rozenou.
13. nese. kolik za. pasem; & kdyžby
sedl. kopati budeš vůkol, a vyhrabanou
prsti přikryješ to,
14. od čeho ti polehčeno: [nebo Ho
spodin Bůh tvůj chodi u prostřed stanů.
aby vysvobodil tebe. a dal tobě nepřá—
tely tvé protož at jsou stanové tvoji sva
ti, &ž' né mrzkosti at neni v nich spa
třino, aby neopustil tebe.
15. Nevydáš služebníka“ pánu jeho,
kterýžby se k tobě utekl:
16. ale bydliti bude u tebe na místě.
kteréžby se mu libilo. a. v některém mě
stě tvém zůstane: a nezarmucuj ho.
17. Nebude nevěstka žádná z dcer
israelských, aniž smilnlk : synů israel—
ských.
18. Nebudeš občtovati mzd nevěst—

ky. ani
mzdyzjakéhokoli
psa..' v domu
osEzdina
Boha
svého.
slibu: nc
obě
to ohavnost jest před Hospodinem Bo—

hem t 'm.

19. "edáš na. lichvu' bratru svému
ani peněz, ani obili. ani kterékoli jiné
věci:

Kleitdnei. jen! rukou lidskou unmčeni jsou. neměli potivati práv občanských lidu vyvoleného.
aby tak se vyznameuinle duševní dokonalost. ke které lid Boží se mini měl.
!. nikdy jim nic dobrého phiti nebudeš.
t. nebudeš sobě počismti pyšně. nevážně. nemilostivě. nestydaté .. bezbolnč: jako! obyčejně
u lidu vůlečného bývá. domrňvqiicího se, že mu všecko sluší.
vu svrchu 3 Moji. 15. 16.
,
rozuměj: : národu ciziho pošli-ho.
t. mzdy :: hřích sodomsky'. To činiveli pohue'. jižto se za lindu vieli'kúnu můstvi oddávali.
a. z té mzdy ným bohům občtovnli.

10)
15)
18)
'
19) NebylodovolenoŽidůmu

úrokypwm.

na díle. pasma jměníjejich nálada

' penězích.

: jidlito výnoeu by přijaly své táhli. ele v poaman-ti; na díle. že nebylo nebezpečentvi. le

opůieenépeuinué přijdommohouumjmčniuobnimvhmimbčdluhikenůhndn

'

nití.
A
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Pátů um.. „queen

Deuteronomium.

23. 20. -— 24. 8.

20. ale dómu.“ Bratru pak svému jeho' pro nějakoumrzkoet:"
bez lichvy bobo. čehož potřebuje. půjčíš:
aby požehnal tobě Hospodin Bůh tvůj
v každém skutku tvém v zemi. do kteréž
vejdeš. abys jl vládl.
21. Učíníš-li slib Hospodinu Bohu své

mu. nebudeš prodlévati splniti ho; nebo
konečně vyblednutí bude toho Hospo

napíše lí

stek zapuzení. & dá v ruku její. &pro

pustí ji z domu svého;'"

2. & kd b
šedši z domu vdala.
se za druhšhoymvuže.
(
)

3. a. ten také mělbyji v nenávistim
dada' jí lístek uzení. propustilby'ji z

domu svého.a.ne umřelby:
4. nebude moci manžel její první zase
vzíti ji sobě za manželku: nebo poškvr
22. Jestliže pak nebudeš chtíti slíbití. něna jest. & ohavné uciněna jest před
bez hříchu budeš.
llospodinemf aby neuvodil hřích na
23. Ale což jednou vyšlo ze rtů tvých. zem. kterouž Hospodin Bůh tvůj dá to
to zachovůš. a.učiníš.jakož jsi slíbil Ho bě k vládnutí.
spodinu Bohu svému, &dobrovolně sám
5. Kdyžby někdo pojal nedávno zenu,
mluvil.
úst sv
nepůjdet na vojnu, aniž vzkládano bude
2y4.čelil-lily do vinice bližního své na.něj nějaké obecné břímě. ale bez viny
ho. najez se hroznů. cot se chce. ale“ven svoboden bude v domě svém, aby za je
den rok veselí! se s manželkou svou.
nevynášej s sebou ničeho.
25. Vešel-liby do obilí přítele' své
6. Nevezmeš v sestavu spodního a
ho. natrhás sobě klasů, a.rukou vymneš: svrchního žernovu:“nebo duši svou"
zastavil tobě.
ale srpem nebudeš žíti.
7. Byl-liby postižen někdo ponoukaje
Kapitolu $!.
bratra svého z synů israelský ch." &pro
dav jej vzalby cenu (za něj). zabit bude.
0. 0 nákladu. H. plot—oni dolni
0 linku upneni.
ki'un. 19. . uneebnvini poberků.
&odejmeš zlé : prostředku svého.
]. Pojal- liby člověk manželku. a měl
8. b'etř se pilně. aby neupadl v ránu
by ji. a. nenalezlaby milosti před očima malomocenství. ale učíníš. coikoli kněží
din Bůh tvůj: a. budeš—límeškati. bude
tobě počtěno za hřích.

20) Pončvodi u toho dluh nebyl tak jistý.
25) L blilního.

l)

t. nelíbilaby se jemu. — “) t. zo příčinou cizoložství neb podobných neřestí, jelby dětem
ke škodě býti mohly. Pozdější lidé. jistá stránka., ole phliš lehce to bralo. ., pro kteroukoli
i molichernon příčinu monielky propouštdlt. — “') Toto propouští-ní manželky nemo více
místo mezi křesťany; neb zjevně dí Kristus Pán. to se nedalo. ne! : dopuštění Mojzišm
: příčiny tvrdosti srdce národu toho. aby nepokoji nesniěenlivých modelů i něčemu horšímu
vstl'íc se vyjití mohlo. A dokládá: že na počátku nebylo tak. L od Bobo nal'íleno & ustano—
veno. Nebo uehned toho Bůh. libuje. čeho! někdy právo "otoků dopouštějí . neb přehlídqjí.
Kdyt puk Kristus Pin pokolení lidské obnovil. obnovil i původní vznešenou stavu nínnžel
ského, hříchem zpnněne'bo. s povýiiv bo nn svátost, v kterážto so manželům dostatečné milosti
podává. aby a.: do smrti svorně livi býti mohli. & učiniv ho obratem nerozlučnébo spojeni
svého s cirkvi. oviemt propuštění manželek naprosto zmenil. Viz Mot. 19. 3—9: 5. 31.
4) poškvrnůna; pro druhé manželství. které! sice samo v sobě nebylo hříšné. ale : břichu totiz
tvrdosti lidu původ brnlo. Chovná učiněno jest. ješto by se lehce zditi mohlo. jakoby : ne
patrných plíčin propuštění její se stalo. o tak lehce. kdyby to pl'edošlébo muze mc vdůti oe
mohlo. unešenost manželského stavu zneuzivino & zlehčovůno býti'mohls..
0) Žádné věci nevi-meč do zástavy. bez ní! bližní bez ikody ne' v domě býti mixte. jako!
lsroelští bez tel-novu býti nemohli. jimi sobů kudodennd. jak mnoho chlebu k živnosti své
potřebí měli. nonlelí, a pak upekli. —- ") t. tolik co zivnoot avon . neb zivot svůj dol

tobě v ústavu.
7) & k prodání-se do olnzby. Dle bobr.: Kterýby bntrn ukradl. . u
dále prodal.

služebník. bo ulíul i

' 24. 9. —'.'.5. 5.

mmmm

levitsltého pokolení naučí tebe, vedlé
toho, což jsem přikázal jim. &napln to
možné.
.
9. Pamatujte na t věcí, které učinil
Hospodin Bůh váš aríi na cestě. když
jste vyšli z
ts..
10. Když upomínati budeš bližního
svého z některé věci, kterouž jest tobě
dlužen. nevejdeš do domu jeho. aby vzal
sobě základ:
11. ale vně zůstaneš. aon vynese tobě
(v zástavu). což bude míti.

Deuteronomium.
19. Kdyžby žal obilí na li svém. s
zapomenulby snopu. nevrá ' se. sb jej
vzal; ale necháš. at si ho vezme příchozí.
sirotek. s vdova: aby požehnal tobě Ho

tspodljn
'e . Bůh tvůj při všelikém díle rukou
20. Kdyžby česal ovoce olivová. ne
vrátíš se. aby sebral. což zůstane na
stromlch: ale necháš toho příchozímu,

sirotku. a vdově.
21. Kdyžby zbiral víno na vinici své.
nezbéřeš pozůstalých psběrků. ale pří
chozí.
sirotek. &vdova zbóřet sobě.
12. Jestliže pak chudý jest, nebude
tě.
22. Pamatuj. žes i ty sloužil v
přes noc u tebe základ.
13. ale hned vrátíš mu jej před zápa— s protož přihazují tobě. aby to " ' .
dem slunce: aby spč v rouchu svém,“
Kapitola 83.

dobrořečil tobě. &bylo

říčtěno tobě to

za spravedlnost před 1 ospodinem Bo

hemtvým"

„hit.-kými.

14. Nezndržíš mzdy nuznému a chu
dému bratru svému. aniž příchozímu.
kter 'ž s tebou bydlí v zemi. a v hranách
tvy'c jest:
15. ale téhož dne dáš jemu mzdu za
práci jeho před západem slunce. nebo
chudý jest. a tím se živí: aby nevolal
rotí tobe k Hospodinu, & počtěnoby
bylo tobě'za hřích.
16. Nebudou usmrcováni otcové za
syny. ani synové za otce,' ale jedenka
ždý za hřích svůj umře.
17. Nepřevrátíš soudu příchozímu &
sirotku. aniž vezmeš v základ roucha.

vdovy.'

O spravedlivém sondu. 6. 0 vsbnzení semene hmm
lvů-mu. 13. O míře sprnvedlivó . pomsto nul Amo

]. Bude-li jaká pře mezi některými;
&podaliby se na:soudce: kohož uzří býti

spravedlivého. tomu vítězství spravedli
vostí dají': kohož vinného. za vinného
u

.

2. Jestliže pali uzří. ano vinný hoden

jf“ití. bití:
at jej
položí
&předjeho
sebou
kůžíi
Vedle
míry
provinění
bude

t ran:

3. ale tak. aby nebylo ran více než
čtyřiceti: aby šeredně zedrsný před oči
ma. tvýms neodšel bratr tvůj.
4. Nezavížeš úst vola vymínajícího na
humně obilí tvé.'
5. Kdyžby bratří spolu bydlilí: &je
den z nich umřelby bez dětí. žena toho
mrtvého nevdát se za jiného: ale pojmet

18. Pamatuj. že jsi byl služebníkem
v Egyptě, & vysvobodil tebe Hospodin
Bůh tvů' odtud. Protož přihazují tobě. jí bratr jeho.'
svému:"
aby činí toto.

s vzbudí símě bratru

13) Chudí dávali do zástavy svrchní roucho své. kterýmlto ale jdouco spat se plíkrývsli. čehož
třeba jest ve východních krajinách. kdežto noci chladné jsou. — ") t..zs zvláštní skutek milosrdqý.
16) jnkový obyčej zhusta psuovnl u surových národů.
17) t. vůbec všechy věcí i & živnosti i & slušnosti náležité.
[) t. zn spravedlivého t. nevinného vyhlásí.

'4) Stnří. místo mlácení. vyilnpávsli obilí nn humne dobytkem. Ve viem tom zákonodárství veliká
so uk.-zuje dobrotivost . užilo-t; viudež se pani-tuje ns chudé. no vdovy . sirotky. nn pří
chozí s pohostinné cizince; i dobytku se přeje. oby něčeho užil zn práci svou.
'
5) t. toho mrtvého. neb jiný : příbuzných jeho nejbliuí. rozumí se, byllihy svobodný. - ") t..

pojme ji zn mielku.

Zákon ten směřovalk tomu. aby se pokolení am“.vnlo.

ím

www

6. a prvorozeného syna z ní nazůve

Dutmmninm.

26. 6. — 26. 7.

Amalek na cestě, když jsi vycházel z

ta.
jmenem jeho ,' aby nebylo vyhlazeno
jmeno jeho : lsraele.
18. kterak vyšed tobě v cestu, zad—
7. Jeatližeby
nechtěl jíti man ních z honfů tvých, kteříž zemdleni zpět
želky bratra své o, kteráž písem k ně— zůstali, pobil, když jsi ty byl hladem a
mu sluší, ůjde žena ta k bráně města! prací ztrápen: a nebal se Boha.
a mluviti ude k starším, a řekne: Ne—
19. Když tedy Hospodin Bůh tvůj dá
chce bratr muže mého vzbuditi jmena tobě odpočinutí , a podmaní všecky vů—
bratru svému v Israeli: ani mne za nun kol národy, v zemi, kterouž tobě zaslíbil:
želku vzíti.
zahladíš jmeno jeho pod nebem. Hlediž,
8. Tedy i hned povolati ho dají, a aby na to nezapomínal.
otěží se ho. Jestliže odpoví: Nechci ji
za manželku pojíti:
Kapitola 26.
9. přistoupí žena ta k němu před star
O obětováni prvotin. 12. . desátků.
šími, a szuje střevícz nohy jeho,' a pline
mu na tvář, a řekne: Tak se stane člo
]. A když vejdeš do země, kterouž
věku, kterýž nevzdělává domu" bratra Hospodin Bůh tvůj dá tobě, aby ji vládl,
svého.
a opanuje ji, bydliti budeš v ní:
10: A slouti bude jmeno jeho v Israeli:
2. vezmeš ze všech ourod svých prvo
Dům bosého.
tiny, vložíš je do koše, a půjdeš na mí
ll. Měli—libymezi sebou svár muži sto, kteréžby vyvolil Hospodin Bůh
dva, a jeden na druhého počslby se sá tvůj, aby tam vzývůno bylo jmeno jeho.
pati, a žena jednoho chtíc
hnouti
3. ] přistoupiš k knězi, kterýž bude v
muže svého z ruky silnějšího, vztahlaby
ruku, &uchopilaby ho za lůno jeho:
12. utneš ruku její, a. nikoli neslituješ
se nad ní.
13. Nebudeš míti v pytlíku svém roz
ličných závaží, většího a menšího:
14. aniž bude v domě tvém korec
větší a menší.
15. Závaží budeš míti spravedlivé a
pravé, a korec jednostejný a pravý bu—
deš míti: aby dlouho živ byl na zemi.
kterouž Hospodin Bůh tvůj da tobě:
16. nebo v ohavnosti má Hospodin
Bůh tvůj toho, kterýž takové věci činí,
a protiví se všeliké nespravedlnosti.
17. Pamatuj na to, co učinil tobě

těch dnech, &.diš k němu: Vyznávům
dnes před Hospodinem Bohem tvým, že
jsem vše] do země, kterouž s přísahou
zaslíbil otcům našim, že "i dá nám.
4. A vezma kněz z ru y tvé koš, po
staví jej před oltářem Hospodina Boha

tvého:

5. a mluviti budeš před obličejem
Hospodina Boha svého: Syrský protivil
se otci mému,' kterýž sstoupil do Egyp
ta, a tam byl pohostinu v velmi malič
kém počtu: i vzrostl v národ veliký a
silný, a nesčíslného množství.
6. ] tripili nás
tští, a sužovali,
vzklůdajíce (na nás) řemena přetěžká;
7. ivolali jsme k HOSpodinu Bohu

6) t. jmenem zemřeli-ho.

?) kdežto \: lidu israellkého soudové bývali drůni.
9) t. na znamení, že po bratru arén nechce dediti. — ") t. plodu neb deti nechce vzbuditi.
5) &.Liban, který! pronisledovol Jakoba : Melopotaniie, jinak Syrie řečene'. domů ve vractúiciho.
Behr. text lépe zni: Otec můj Synky' byl chudičký. Tim pak jmenem Jakoba muni, který!

v zemiSyrtke' \: Liban lloulil npakvčuhlndu

ustoupil“Egypta.—Připomíná to

tuto v ten rozum. jakoby obdtuiíd lekl: Co mám. neminu toho po předcích. Jnkobovi otci

našem. který! chudý byl, ale od Boh zvláštním dann: jeho; jemu tedy díky jsou uvítán;
. proto! ntd. v. 10.

'

26. 8. — 27. 4

Pataknthnlojztlovm

Deuteronomium.

otců našich: kterýž vyslyšel nas. a jsi dal nám. jakož'jsi příoůhlotcům na.
vzhlédnuv na ponížení naše. &na prici, ším. zemi opl 'vající mlékem a strdí.
a ouzkost naši.
16. Dnes šospodin Bůh tvůj přika—
8. vyvedl nas : Egypta v ruce silné. zuje tobě. aby phul přikázaní tato. i
a v rameni vztaženém. v strachu převe— soudy: a aby ostříhal. &naplnil je : ce
lého srdce svého. a z celé duse své.
likém. v znameních. | zázracích:
17. Dnes jsi vyvolil Hospodina aby
9. a uvedl nás na místo toto. &dal
nám zemi tuto mlékem :: strdí oplý byl tobě zs Boha. a aby chodil o ce
stách
jeho. a ostříhal posvátnýc řadů
vající.
10. \ protož nyní obětují prvotiny jeho. a přihazují. i soudů, a aby poslou—
ourod země. kterouž mi dal Hospodin. chal roz azení jeho.
18. A Hospodin take vyvolil tebe
I necháš jich před Hes. odinem Bohem
svym. pokloniv se 0Irřlrsijíodinu Bohu dnes. aby bylpoemu lid zvláštní. jakož
mluvil tobě: &alay ostříhal všech přiká
svemu.
l 1. A hodovati budeš ve všech dobrých zanl jeho:
19. a aby vyvýšil tebe nade všecky
věcech.' kteréžby Hospodin Bůh tvůj národ . kteréž stvořil. k chvále. ke cti,
dal tobě. idomu tvému. ty i levíta, |
s k sluvě své; aby byl lid svatý Hospo—
příchozí. kterýž s tebou jest.
dinu Bohu svému. jakož mluvil.
12. Kdyžbj v_v
plnil' desátek ze všech
ourod svých. léta třetího (kterýž jest
Kapitola 37.
rok) desátků. dáš levítovi, příchozímu.
a sirotků. a vdově. ab) jedli v hranách 0 vyadviiení hnaní . vzděláni oltáře u Jordincrn.
tvých, &nasycení byli:
13.11 budeš mluviti před Ilosspodi—

9. Napomouuú k ostříhání zákona. 13. Zlořeéenstú
na přonupniky jeho.

nem Bohem svým: \ ynesl jsem. což

1. Příkáznl pak Mojžíš. a starší israel
posvěceného bylo,“ z domu mého, &dal ští lidu. řkouce: Ostříhejte všelikého
jsem to levítovi. příchozímu. sirotku. & přikázaní, které jó. přikazuji vám dnes.
vdově, jakož jsi mi přikázal: nepře
2. A když p edete přes Jordán do

stoupil jsem příkámní tv)'ch, aniž jsem

zapomenu! na rozkázaní tvé.
14. nejedl jsem z toho v smutku
svém.' aniž jsem oddělil jich v jakékoli
nečistotě." aniž jsem vynaložil něco z

země. kterouž řl'lospodiu tvůj dá tobě.
zdvihneš veliké kameny. a. vápnem je

omítneš,

3. aby mohl na nich napsati všecka
slova zákona tohoto.' kd z přejdeš Jor—
dán: aby všel do země, kterouž Hospo
hlasu 19125110th Boha mého. &učinil din Bůh tvůj dá tobě. do země mlékem
jsem všecko.jakož jsi mi přikázal.
a strdí oplývající. jakož přisáhl otcům
15. Po třiž z Svat ě své, a z so t V)"m.
kého příy tku nebeszuho. a požšhncj
4. Když tedy přejdete Jordán. vy—
lidu svému israelskómu. &zemi. kterouž zdvihněte kameny. kteréž jů dnes přika

nich v

hřebnívěci.'" ť'poslechljsem

ll) t. poživaje obětí pokojných. desátků & jiných darů.
12) t. odvedl. znprnvíl.

13) t. vásliký desitek. který! na rozkaz Bdí od ostatních věcí oddělen býti musil. jeko svatý
od věci světských. odvedl jsem. nic : toho jsem sobě nezanechal
H) t. nod zemřelým. a tudíž ju poůkvrnón. jelikoz takoví nesměli poživntí : obi-tí pokojných.
— ") t. nic z toho. oo! jsem k oheti oddělil. nebylo poňkvmooo :: nečistého. -— '“) n. |).
na pohřeb neb nn vyzdviženi hrobky. což všecko znečišťován.
3) t. bud' desatero Božích přihození aneb slon polehnání aneb alořečenltn'.

__J
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zují vám. na hoře Hebel: s. obvržete je
18. Zlořečený, kdož zavádí slepého.
vápnem :
aby bloudil po cestě. I řekne veškeren
6. a. vzdšláš .tam oltář Hospodínu lid: Amen.
Bohu svému. : kamenů. jichž se železo
19. Zlořečený. kdož převrací soud
nedotklo.
příchozího. sirotka.. & vdovy. ! řekne
6. a. : kamení uetesaného. &nevyhle— veškeren'lid : Amen.
zeného : a obětovatí budeš na něm oběti
20. Zlořečený, kdož obývá s manžel
zápalné Hospodínu Bohu svému:
kou otce svého.s.odkrývš říkrytí lůžka
7. obětovatí budeš i oběti pokojné. a jeho. [ řekne veškeren lí : Amen.
jisti budeš tam, i hodovati před Hospo—
21. Zlořečený, kdož obývá s k 'm
koli hovadem. [ řekne veškeren lid:
dinem Bohem svým.
Amen.
.
8. A napíšeš na těch kameních všecka
slova zákona tohoto zřetedlně &světle.
22. Zlořečený. kdož ob 'vš. s sestrou
9. ] řekli Mojžíš, a kněží levitského svou. dcerou otce svého ne matky nvé.
I řekne veškeren líd: Amen.
pokolení
meli, &ke
sl všemu
š: dneslsraeloví:
učiněn jsiPozoruj.
lidem
23. Zlořečený. kdož obývá s švegruší
svou. I řekne veškeren lid: Amen.
Hospodina
ha svého:
10. (protož) poslouchej hlasu jeho, &
24. Zlořečený. kdožby tajně zabil
číň přikázaní & spravedlnosti, kteréž já bližního svého. I řekne veškeren lid:
Amen.
'
tobě přikazu'i.
25. Zlořečený, kdož be'ře dary, aby
11. I přikuzal Mojžíš lidu v ten den.
řka.:
'
o život připravil člověka nevinného. [
12. Títo stanou na. hoře Gsrízim. aby řekne veškeren lid: Amen.
dobrořečililidu. když přejdete Jordán:
2G. Zlořečený. kdožbykoli nezůstá—
Simeon. Léví. Jůdas. lssachar. Josef. & val v řečech zákona. tohoto. &v skutku
Benjamin.
by jich neplnil. I řekne veškeren líd:
13. A naproti stanou tito. ab zloře Amen.
čilí na hoře Hebel: Růben, čád. _a.
Aser. a Zabulon. Dan. a Neftali.
Kapitola 28.
14. [ mluviti budou levítové. a řeknou
Požehnání pluítolůln úkon.- slíbena. lb. . dořešení
ke všem mužům israelským. vysokým
na přestupníky jeho.

hlasem:'

15. Zlořečený člověk. kterýž dělá ry
tinu. s slitinu, 'ohavnost Hospodinu, dílo
rukou řemeslníků. a postaví ji v skrytě.
I odpoví veškeren lid. a dí: Amen.
16. Zlořečený. kdož nectí otce svého.
a matky. ] řekne veškeren lid: Amen.
17. Zlořečený. kdož přenáší mezníky
bližního svého. [ řekne veškeren lid:
Amen.

[. Jestliže puku oslechneš hlasu Ho
spodina

Boha svégio. číně a. osti-íhaje

všech příkšmní jeho. kteráž 'á dnes
řikezují tobě. vyvýší tebe
ospodin
%ůh tvůj nade všecky národy, kteříž
bydlí na zemi.
2. A při'dou na tebe všecka požehnání
tato. &.uc 0pí tebez' však jen když bu—

deš poslouchati příkíunní jeho.

4) Rukopisy Ssmuítšnske' čtou na hoře Gnrizim : zaklšdqji na to s na v. 5. a 12. své mínění,
že hon tato jen to pravé mílto. kde! Bohu co klanítí sluší.
14) Tomu se musi takto rozumní: Levité v dole oudoli mezi obecn. horem se táhnoucím měli
pmvolůveti dobrořečení : dol—deni. . lid ísnehký po šesti kmenech nn obou horách proti
sobě naložený měl ntvrtlítí je. řkn po každé: Amen; tolik oo staň se. — To 11150k obnovení
umluvy lidu brodského : Bohem : vitipmí jí v pumu jeho pomšheti.
2) t.. vyplní se při tobě.
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3. Požebuzui) budeš \ městě. &pože— kteráž jů dnes tobě přikazuji. &budeš-li
ostřihati. &činiti je.

bnan) na poli.
4. Požehnan) plod životatvého. lou

14. a jestliže neuchýliš se od nich.
ani na pravo . ani na levo. & nebudeš-li
odebůzeti po bozích cizich, ani etiti jich.
&Požehnané (budou) stodoly tvé, &
15. Jestliže mk nebudeš chtiti po—'
slouchnti hlasu llospodina Boba svého.
požehnaně ostatni věci tvé.'
6. Požehnmi) budeš t)' \chíizeje | \“) ab) ostřihal (ho). &činil všecka přika
ebáze e.“
zani jeho. a. rad)- posvátné. kteréž já
7. a Hospodin. že nepratelé tvoji. dnes přikuzuji tobě: přijdou na tebe
kteřižb) povstali proti tobě, padnou pred \šecka zlorcčeni tato :: zach\ áti tebe.
16 Zlorečen) budeš v městě. zloře
tebou: jednou leestou vytáhnou proti
tobě. &sedmi (cestami) utiknti budou čený na poli.
17. Zloi'ečená stodolu tvá. &zlořečené
před tebou.
8. Sešle Hospodin požebuáui na skle ostatni \'ěei tve,
18. Zloi-ečeuý plod života tvého. i on
py tvé. &na všecky skutky rukou tvých:
u požehná tobě v zemi. kterouž vezmeš. rodu zeme tvé. skotv volů tvých. istáda
ovci
t\_\'ih
9. Vzbndi te sobě Hospodin \' lid
19. Žloieiený budeš \cbázeje. :: zlo—
svatý. jakož přistihl tobě: jestliže ostři—
hati budeš přikúznni Hospodina Boha řečen) \ )ilmzeje
20. Pošle llospodiu na tebe hlad &
svého. a choditi po cestách jeho.
lac-nost. &trestáni na všecky skutky tvé.
10. A uzři \'šickui národové země, že kteréž
činiti budeš: dokudž nesetře tebe,
jmeno Hospodinovo \'z)"\'áuo jest nad
&nezahladi rychle. pro zle' skutky tvé.
tebou.“ &báti se budou tebe.
rodu země. tvé-. i plod dobytka tvého.
stáda skotu tvých. &chlévové ovci tvých.

v nichžto)si mne opustil.
ll. Učini (také) Hospodin. že hojnost
21. Pridá také Hospodin tobě mor.
mlti budeš \šeho dobrého, plodu ži\otu dokavadž nevypleni tebe : země. do
svého, ! plodu dobytkíu S\ c'b. 1ourody kteréž se béi-eš. nb )l vládl.
zemet\é. kteroužpřisablllospodinyot
22. Roni tebe llospodin cbudobou._
cům t\)'m. že ji dů tobě.
zimniei & zimou. pálivosti & vedrem.n
12. ()tevi'et Hospodin Joklad suij povětřim zkažený-nni rzi, a stibej (tebe).
nejlepši. nebe. aby \)dalo déšť zemi tvé dokudž uezahyneš.
23. Nebe. kteréž nad tebou jest, bude
časem svjm: : požehná všelikému dilu
rukou tv)'ch. A půjčomti budeš naro měděné': &země. po které šlapáš, že
dům mnohým, sám pak od žádného nic ložná.
nebudeš se \) pújčovatif
24. Dá Hospodin misto deště zemi
13. Ustanovi tebe Hospodin za hlavu, tvé prach. a s nebe at sstoupl na tebe
a ne za ocas:'a. budeš vždycky svrchu, popel'. dokudž nebudeš potí-ln.
&ne vespod:" jestliže však oslouchati
25. Dá tebe Hospodin. aby padl red
budes přikázali Hospodina libilo svého. nepřátel) svými:.jednou cestou vytlbn

5) Hebr.: Požehnnný koš tvůj. i diže tvá. t. hojnost ovoce i obilí. : něhdbys pekl. vždy míti
budeš.
6) t. požehnaný budeš ve všech svých predsevzetich . pršeecb. doma i v n!.
lo) t. že jsi lid Boží. jeho: on zvlnět! opotnue. cbrkni . jemuž žehná.
12) t. nebudeš míti potřebí vypůjeovoti se. jelikož všeho hojnost míti budeš.
| 3) t. u prvniho & ne u posledniho. — ") t. vždycky budeš vyšší . ne nižší.
23) t. nevydá dešťů. čehož nhledkem zem! ztvrdue joke železo . nebude moci býti dělám.
24) t. ot jest nejvetší sucho. oby pruh : nm! větrem se vznášel
.. me misto rosy epoch'vol.
.
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28, 26—47.

proti nim, a sedmi utíkati budeš, a roz mohl uzdraven býti od paty nohy až do
ptýlen budeš po všech královstvích vrchu hlavy tvé.
.
36. Zavede tebe Hospodin i krále
26. a' bude tělo tvé mrtvé za pokrm tvého, kteréhož ustanovíš nad sebou, do
všemu ptactvu nebeskému. a šelmám národu, kteréhož neznáš ty, ani otcové
zemským: a nebude, kdoby jich ode tvoji': a sloužiti budeš tam bohům ci
hnal.
zím, dřevu :: kamení."
27. Baní tebe Hospodin vředem
37. A budeš, jsa ztracen, v přísloví, a
egyptským! v částku těla, kterouž lej v rozprávku všechněm národům', do
na vycházejí, prašivinou takéisvrabem: kterýchž uvede tebe Hospodin.
38. Mnoho semene vhodíš do země, a
tak ab nemohl uléčen býti.
28. lianí tebe Hospodin pominutím málo shromáždíš: nebo kobylky sežerou
.všecko.
smyslu, slepotou, i vzteklostí mysli,
' 29. a makati budeš o poledni, jako
39. Vinici štípíš. a budeš kopatí: a
maká slepý ve tmě, a ne ravíš cest nebudeš vína pití, aniž budeš co zbírati
svých. A po všeliký čas snašeti budeš z ni : nebo zkažeua bude červy.
40. Olivoví míti budeš ve všech kon
pohanění, a budeš utiskán násilím, aniž
míti budeš, kdoby tě vysvobodil.
činách svých, avšak olejem se pomazo
30. Manželkupojmeš, aspáti budejiný vati nebudeš: nebo sprchne (ovoce)', a
s ní. Dům vystavíš, a nebudeš bydleti v zkazí se.
něm. Stipíš vinici, a nebudeš zbírati
41. Syny zplodíš i dcery. & nebudeš
na ní.
se z nich těšili: nebo zavedeni budou do
31. Vůl tvůj zabit bude red tebou, a zajetí.
42. Všecky stromy tvé, i ourody země
ty nebudeš jisti : něho. (gsel tvůj vzat
bude před obličejem tvým, a nebude tvé rez zkazí.
43. Příchozí, kterýž s tebou bydlí v
více navrácen tobě. Ovce tvé se dají ne—
přátelům tvým, a nebude, kdoby tobě zemi, vzroste nad tebe, a bude vyšší: ty
mohl.
pak sejdeš, a budeš nižší.
, 32. Synové tvoji a dcery budou vy
44. On půjčovati bude tobě, a ty ne
dáni cizímu národu, aby to viděly oči budeš půjčovati jemu. On bude za hla—
_
tvé a umdlívaly potí-íce na ně celý den, vu. &ty budeš za ocas.“
a nebude síly v ruce tvé.
45. A přijdou na tebe všecka zloře—
čenstvi
tato,astihati
tě
budou
s.zachvátí
33. Ourody země tvé, a všecky práce
tvé sni lid, kteréhož ty neznáš, a budeš tebe, až zahyneš: nebo jsi neuposlechl
vždycky pohsnčný a potlačený po všecky hlasu Hospodina Boha svého, aniž jsi
dn ,

zachoval prikšuní jeho, a posvátných
ští. a_omšmený od strachu těch věcí, řádů, kteréž přikázal tobě.
46. A budou' na tobě znameními. a
kteréž viděti budou oči tvé.
36. Raní tebe Hospodin vředem nej zázraky, i na semeni tvém až na věky:
47. proto že jsi nesloužil Hospodinu
horší'mna kolenoui na lýtkách, aby ne
země.

27) t. malomoeenotviin.
36) Vyplnění toho viz 4 Král. 24, 15; 25, 7. — “) t. buď svedení neb donuceni od modlil-ských
národů. Tak se dělo clusteru pokolení v rozptýlení jejich mezi pohony; toliko pokolení
Jůdovo zvláštní pod! Hospodinovou uohovůnojat této zhhy, jalikot |_.nůo ma Messi“ pojíti.
37)t.uvýtkn,nbysobůviioknisposměehem . out-rika.: nl. tebe ukazovali.
40) L opndnon pht! časem olivky & olivovějnhůdky, : nich! by se měl olej Mti.

“)

t. co bude přednqiší,ty posleanjií.

46) »:qu

tiny tyto.
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Bohu svému s radostí a veselím. maje
' hojnost všech věcí:
48. budeš sloužiti nepříteli svému.
kteréhož pošle na tebe Hospodin. vhla
du, a žízní, a nahotě. a všelikém nedo
statku: &vloží jho železné na šíjí tvou.
dokudž tebe nesetře.
49. Přivede na tebe Hospodin národ
z daleka. a od nejzazších končin země s
rudkostí. jako letí orlice: (národ.) je—
ožto jazyku nebudeš mocí rozumčtí':
50. národ _velmínestydatý, kterýž ani
starce neuctí, aniž se slituje nad dí
tětem.
51. &sžiřo plod dobytků tvých. i ou
mdy země tvé: dokudž nezahyneš. a
nezanechali tobě pšenice. vína. a oleje.
skotu volní.a stád ovcí: dokavadž tebe
nezkazí,
52. a nepotí-e ve všech městech tvých.
a dokavzulž nebudou zkaženy zdí tvé
pevné a vysoké. v nichž měl jsi doufání
ve vší zemi své. Obležen budeš v bra
nách tvých ve vší zemi své. kterouž da
tobě Hospodin Bůh tvuj:
53. a jisti budeš )lOdživota svého.“ a
maso synů svých,í dcer svých. kteréž
dů tobě Hospodin Bůh tvůj, v ouzkostí
&v zpuštění. kterými. ssouži tebe nepří
tel tvůj.
54. ('lověk mezi vámi rozmazaný a v
rozkoší schovaný. záviděti bude bratru
svému. i manželce. kteráž spí v lůnu
jeho,“
55. a neudělí jím masa 1 synů svých.
kteréž jístí bude : proto že nic jiného
nemá. v obležení a v nouzi. kterouž zhubí
tebe nepřátelé tvoji ve všech branách
tvých. ;
.
56. Lena nádherná a rozmařilá. kte
ráž ledva zemí se dotknouti &na. nohu
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došlapovati chtěla pro rozkoš a. rozma
zanost přílišnou. záviděti bude muži
svému. kterýž spí v lůnu jejím. masa

syna a dcer své.'
57. a nečistot šlemků. ježto vychá
zejí z třísel jejic , i těch dětí. kteréž se .
v touž hodinu narodily : nebo jisti je bu
dou tajně pro nedostatek všech věcí v
obležení a zpuštění, kterýmž ssouží tebe
nepřítel tvuj v hranách tvých.
58. Nebudeš-li ostříhatím činiti všech
slov zákona tohoto. kteráž 'na sňna jsou
v knize této. &.nebudeš-li se áti jmena
jeho slavného a hrozného. to jest.. Ho—
spodina Boha svého:
59. rozmnoží Hospodin rány tve'. í
rány semene tvého. rány veliké. 9. tr—
vanlivé. a nemoci přetěžké a ustavičně.
60. A obrátí na tebe všecka soužení
eglyěitská,
kterých
jsi se bál. a přídrží se
te
:
'

61. nad to i všecky nemocí. &rány,
kteréž nejsou psány v knize zákona to—

hoto. uvede Hospodin na tebe. dokudž
tebe nepotře:
62. a zůstane vás málo, ješto prve
bylo vás mnoho. jako hvězd nebeských.
proto že jsi neposlouchal hlasu Hospo
dina Boha svého.
63. A jako prvé veselil se Hospodin
nad vámi, dobře číně vám. a rozmno
žuje vás: tak se veselíti bude. když vás
bude kazítí a podvraceti. abyste vy
plenění byli z země. do kteréž veházíš.
aby jí vládl.
64. llozptýlí tebe Hospodin mezivše
cky národy. od jednoho konce země. až
do druhého: a budeš tam sloužiti bohům
cizím. kterýchž ty neznáš ani otcové
tvoji. dřevu a kamení.
'
65. Také mezi těmi národy neoddech—

49) ůlqjžíš tu v prorockem nadšeni odvedení židů Chaldejskými. : rozptylení jejich skrze Římany.
ač vekem od sebe daleké. podlé sebe staví.
53) Jako tak se stalo v obležení Jemnh'una od Tita : Vespasiana. kdelto jisti Židovka. vlastni
své dítě snědla. A i prvé v Samaří u času Elim proroka 4 Král. 6. 30.
54) Dolet: a jisti bude tajně.

50) t. takovi. nouze a takový hled bude. ze: i v můošich schmeé a mazané

lena nebudou

se itítiti. požívatí mass vlastniho plodu svého. mob:-l i vlastnímu manželi ho zůviděti budou.
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neš. aniž bude míti
3. zkušovůní veliká. kteráž viděly oči
spodek ]„ tvé. znamení ta. s. zázrak veliké velmi.
nohy tvé. Nebo tsm odpočinutí
d tobě Hospodin
srdce lekavé. a oči pošle. &duši utrápe- ] 4. avšak nedal vám ! ospodin srdce
nou truchlivostí:
: rozumného, a oči vídících. a uši. kteréž
66. a bude život tvůj 'ako zavěšený . mohou slyšeti. až do tohoto dne.“
5. Vedl vás čtyřiceti let po poušti:
před tebou. Báti se bu eš v noci i ve
*neotřele se roucha vaše. aniž obuv noh
dne. a nebudeš věřiti životu svému.'
' vašich vctchostí ztrhána jest.'
'
67. Ráno díš: () by byl již večer!
6. Chleba jste nejedli. vína. a opoj
a “ večer: () by bylo již ráno! pro
strach srdce svého, jímž se lekati budeš, nébo nápoje jste nepili. abyste poznali.
já jsem Hospodin Bůh víně.“
a pro ty věci, na kteréž svýma očima " že 7.
A přišli jste na toto místo: a vy—
patřiti budeš.
táhl Sebou král Hesebonský. &Og král
68. Zase te zavede Hospodin na lo ; Básanský proti mím k boji. A porazili
dích do Egypta. cestou. o níž řekl tobě. jsme je.
aby jí více neviděl.“ Tam prodáván bu
8. &vzalijsme zemi jejich.a dali jsme.
deš nepřátelům svým. za služebníky a
vládliManassesova.
jl Rňben. & Gád. &polovice
děvky. a nebude. kdožby (tebe) koupil. !Aaby
po 'olcní
9. (lsti-íhejtež tedy slov umluvy této,
& plňte je : abyste rozuměli všechněm
|

Obnovení smlouvy. . 

' věcem. kteréž činíte-.“

10. Vy všickni dnes stojíte pred Ho
1. Tato jsou slova umluvy. kterouž spodiuem Bohem svým. knížata vaše. a
přikázal Hospodin k Mojžíšovi. aby uči
kolení. &starší, a učitelé. všecken lid
nil s syny israelskými v zemi moabské: , israelský.
mimo onu umluvu. kterouž s nimi učinil
vaše. i příchozí, kte
na lloreb.'
' rýžll.s tebou
děti i byd
ženyi v stáních. krom tech,
kteříž
nosí
vodu,'
2. [ svolal Mojžíš všeckeu lid israel
12. aby chodil v umluvě Hospodina
sky'. a řekl k nim: Vy jste viděli všecky
věci. kteréž učinil Hospodin před vámi Boha svého. a v přísaze. kterouž dnes
v zemi egyptské Faraonovi, a všem slu Hospodin Bůh tvůj činí s tebou:
_ žebníkům jeho, ivší zemi jeho.
13. aby tépostnvil soběza lid.a on byl
66s) t. život tvůj bude nebespečnů jako na nitce vir-eti. a nebudeš ani v noci ani ve dne svým

živobylim jist.
To
se vyplnilo u času již babylonského zajetí. pak i po ztroskotání Jeruzaléma skrze Tita.
Mnohmtehdůi vystěhovalo se Židů do Egypta. pak i na tisice jich od Římanů na lodích tam
zavaleno jest.. aby tam buď robotovali aneb :s otroky prodáni byli.
t. slova ta k predošlé nné uniluve maji se připojiti. ne jakoby nová smlouva melo se diti.
ale ona předešli se obnoviti a lidu pílne v mysl . v srdce vloh'ti.
t. j. Bůh vůn nedal srdce inzumne'ho. abyste poznali velikost a vznešenost Božích dobrodiní.
ani: otevřel očí a uši ducha vašeho. jichtto pilným pozorováním byste uabledli tiu nesmírná
dobrodiní. . napomenutí a ph'kázsní Božích byste poslouchali. a to vinou vaší. ježto jste
milostí jeho vidy sporné vzdorovali. s plv-d ní zatvnovalí srdcí svých a zavírali oči . _uiisvé.
viz svrchu k. 8. 2.
t. který! jsem o vás mol péči a bez tooh vecí san-ou vodou . mannou v dobrém způsobu a
zdraví vis uchoval.
t. abyste všecko moudře počínali s konali.


68) t. tam té zase v moc uvede. jeho! podrobenosti na věčné časy mlíbil jsem tě zproetití.

!)
4)

5)
_ 8)

9)

ll)

t. netoliko vy přední . !|qu
v lidu, ale i vaši služebníci.jichž & prostým prioím uňvite.
“drzého nevymifíujie. povinni jstmsúti k smloqu Bolí.


29. u. —au. :.

Pátá kniha. Mojzisove. Deuteronomium.
tak- aby víc nebyla posívima. aniž co
zeleneho plodila. rovné 'ako podvracena
jest b'odnma & Gomorr
Adama a Se

Buh tvuj. jakož mluvil tobe. ajakož pri
sáhl otcum tvým. Abrahamovi. laikovi.
a Jakobovi.
I4. Aniž s vámi samými já tuto
umluvu činím. &tyto přísahy tvrdím.
15. ale se všemi přítomnj'mí, i ne
prítumny mi.
16. Nebo vy víte. kterak jsme bydlili
v zemi egyptské. :: kterak jsme pro
šli prostředkem národu. skrze kteréž
jdouee.
17. videli jste nlmvnosti a nečistoty.
totiz modly jejich. dřevo :: kámen. stří
bro a zlato. kteréž ctili;
Is. (hledtez.) aby snad nebylo mezi

boim. kteréž. podvrátil Hospodin v hně—
vu a. prehlivosti své.
24. | řeknou všickni národové: Proč
jest takučinil Hospodin zemi této? Kte—

raký jest to hněv prchliyosti jeho ne
smírný?

egyptské:
26. a sloužili bohům cizím, a. klančli
se jim. (bohům.) kterých). neznali. &ku
který m nebyli připsání:
27. proto r0zhnevaia se prehlivost
Hospodinova na zemi tuto. tak že uvedl
na ni všecka zlořečení.zapsaná v knize

_vámi muže. aneb ženy, čeledi aneb po

kolení. jehožto srdce odvrátilo se dnes
od llos odina Boha našeho: & šelby
slouzi! ohum tech mírodů. a bylby
mezi vámi kořen plodící

kost.'

—

25. ! odpovědí: Proto že opustili
umluvu llospodinovu. kterouž učinil s
otci jejich, když vyvedl je z země

teto:

žluč & hoř

28. a v_vvrhlje z země jejich v hněvu. '
a v prchlivosti. a. v rozhncváni velikém,
&uvrhl je do země cizí. jakož. se to dnes
ukazuje.
29. bkryté věci jsou to, Hospodina
Boha našeho: kteréž zjevné jsou nám i
synum našim až na věky. abychom plnili

19. A kdyžby uslyšel slovu přísahy
tem. dobrořečilby sobě v srdci svém.
řka: Pokoj bude mi.' a budu choditi
v nepravosti srdce svého: & stnívilaby
opilá žižnivon.'
_

20. Ale Hospodin neodpustí jemu:

neb tehdáž.co nejvíce roz álí se prchlivost všecka slova zákona tnhotof
jeho. a horlivost proti člověku tomu. &
Kapitola 80.
připadnou nail všecka zlořečenstvi. kte

níž psána jsou v knize této; ivyhladí
Hospodin jmeno jeho pod nebem.

Moníš slibuje milost hjirun. M. Učí. ie phuun' i
Ben nejsou nemomá.

21. a zkazí jej do zahynutí ze všech
]. Když pak přijdou natě všecka slo—
pokolení israelských. vedlé zlořečení. va tato. požehnání. aneb zlořečení. kte
kteráž v knize zákona tohoto, a umluvy
réž jsem předložil před obličejem t 'm:
(této) obsažena jsou. _
litostí
srdcedosvékterýchžby
o, k eby
22. A řekne potomní pronárod. &sy &
kopuzen
i byl jsa
mezi
národy.
nové. kteříž se potom narodí. i cizozem rozptylil tebe Hospodin Bůh tvůj.
ci. kteříž přijdou z daleka. vidouee n'my
2. obrátilby se zasek němu. a poslou
země tě. a neduhy. jimiž trápí ji Hospo— chalby jeho přikázaní. jako já dnes při
din.
l kazuji tobě. ssyny svými. z celého srdce
23. sírou a horkostí soli ji vypáliv. ! svéhp &z celé duše své:
\

IB) t. hříchy ohavné. Boha k hol-kosti, ]: hueru a pomstě vyzývající.
19) e dobre mi bude. bytbych .=.nedlnaje zákona Božího. chodil po ikdoatech

srdce svého. —-—

") t. a člověk ten. jsa jako bylina jedem opojeni. nakazilby jiné. jedu modlili-stvíještě
prázdné.
29) t. tyto metly budoucí. předvídaná a uložení od Boha. jsou skryté a patří k tajným rodům .
iqudům Božím; nim pak nyni zjevné učiněny jsou. abychom bojice se jich. úkon jeho plnilí.
4

___.—

.. _.

.mr.
Pata kniha Mojzisove.. Deuteronomium.

3. tedy přivede zase Hospodin Bůh
tvůj zasté tvé. a smiluje se nad tebou. a
opěts
máždí tebe ze všech národů.
mezi něž tě prvé rozptýlil.
pak až k stežejem nebeským'
byl rozptýlen, odtud zase přivedete Ho
spodin Bůh tvůj.
5. a po'me tě. a uvede do země. kte
rouž vl i otcové tvoji. a obdržíš ji: a
žehnaje tobě. rozmnoží tě více nežli otce
tvé.
6. Obřeže Hospodin Buh tvůj srdce
tvé! i srdce semene tvého: aby miloval
Hospodina Boha svého z celého srdce

30. 3_20.

12. ani na nebi postaveno. _abymohl
říci: Kdo z nás může vstoupiti do nebe.
aby snesl je k nám. a abychom slyšeli
je a skutkem naplnili?
i
13. aniz jest za mořem. aby se vy— .

mlouval. a řekl: Kdo z nás bude moci *
př0plaviti se za moře, a je až k nám do—

nesti: abychom mohli slyšeti. a činiti.
což přikázáno jest?
14. ale velmi blízko tebe jest slovo
to. (jest)v ústech tvých. a v srdci tvém.

aby činilje.“

15. Znamenej. žet jsem dnes tobě
předložil život a dobré, a zase smrt a.zlé:
16. ab miloval Hospodina Bohu
svého. a z celé duše své. aby mohl živ
b 'ti.
svého. a chodil po cestách jeho, a ostří
y7. Všecha pak zlořečeni tato obrátí
přikázanithoJobyčeju
posvátných.
na nepřáteíy tvé. &na ty. kteríž v nená ihal
soudů:
aživ yl, aaby rozmnožil
tebe.
visti maji tebe, a protivi se tobě.
a požehnal tobe vzemi.ydo kteréž vejdeš.
8. Ty pak obrátiš se. a poslouchati aby vládl ji.
budeš hlasu Hospodina Boha svého: a
17. Jestliže pak odvrátí se srdce tvé.
činiti budeš všecka přikázaní. kteráž já &nebudeš chtiti poslouchati , a bludem
jsa oklamán. klaněti se budeš bohům
tobě dnes přikazuji:
,
9. i rozhojní tebe Hospodin Bůh tvůj cizím. &jim sloužiti:
18. předpovídám tobě dnes. že zahy
při všem díle rukou tvých v plodu ži
neš. 8. vs krátký čas prodliš v zemi. do
ourodě
země
v hojnostitvývšech
l vota
tvého.
i vtvé.
plodua dobytku
eh., v kteréžto. přejda Jordán, vejdeš. aby
věcí. Nebo zase radovati se bude Ho vládl 'i.
19. Osvědčuji proti tobě dnes ne
spodin nad tebou ve všem dobrém. jakož
se radoval nad otci tvými:
bem i zemi. že jsem předložil vám ži
estliže však budeš poslouchati vot i smrt.. požehnání i zlořečení. Vy—
hlasu
Olljospodina Boha svého. a budeš-li vol tedy sobě život. aby živ byl. i '
símč tvé:
' ostříhati přikáa'mí jeho a posvátných
řádů. kteříž v tomto zákoně na sáni
20. a miloval Hospodina Boha své—
jsou: s nevrátíš-li se k llospodinu Bohu ho. ». )oslouchal hlasu jeho. a řidržel
svému celým srdcem svým. a celou duši se ho [lneboon jest život tvůj a d ouhost
svo
dnů tvýchjz aby bydlil v zemi. kterouž
lul. Phkáznní toto, kteréž já přikazuji přísahou zaslíbil Hospodin otcům tvým.
tobě dnes. není nad tebou,' am vzda Abrahamovi. lsákovi. Jakobovi. že jim
leno od tebe.
ji dá.
4) t. až na konec světa.
6) t.. očisti tebe od hříšných žádosti : zatmelosti srdce tvého, tak aby jemu příjemný a vzácný
byl podlé jeho libeznosti.
u) v hebr. textu: není skrytě před tebou. t aby nebyl s to. je | milosti Boli poanti a plniti.
t. cožkoli vám užitečného & potřebného k spasení znáti & věděti sluší. to jsem vám všecko
uhne slovo své předložil. tak že vám není toho u vzdálenosti hledati a těžce po tom se piditi:
. máte to při ruce. a budeteli jen opravdově chtíti & pilnost přičiniti. muzete je i v srdci í.
_ v paměti zachovati i usty pronášeti . je plniti.
_

“)

_b

31. l—IB.

11. když se sejdou všickni z lsraele.
aby se ukázali před obličejů-n Hospodi
. Postavení Jonne na mino Hojiiiovo. 9. Sopeini knih na Boha tvého. na místě, kteréžb vy
zi kona. 24. : schování jich.
volil Hospodin. čísti budeš slova
ona
l. Tedy šel Mojžíš. &mluvil všecka tohoto přede vším lsraelem, aby slyšeli.
slova tato ke všemu lsraelovi.
12. když se shromáždí veškeren lid.
2. a řekl jim: Ve stu dvacíti le muži i ženy. dítky, i příchozí. kteříž
tech jsem dnes. nemohut více vychá jsou v hranách tvých: ab slyšíce učili
ha vašeho.
zeti &vcházetif zvláště poněvadž i Ho se. a. báli se Hospodina
spodin řekl mi: Ncpřejdeš Jordánu to a ostříhali. a plnili všecky řeči zákona
hoto.
tohoto.
13. a aby také synové jejich. kteříž
3. Hospodin tedy Bůh tvůj půjde
před tebou: a on vyhladí všecky narody nyní -nevědi.' mohli slyšeti, & báli se
tyto před obličejem tvým. & ty vlád Hospodina Boha svého po všecky dny.
nouti budeš jimi: a Josue tento půjde v nichžto bydliti budou v zemi. do kte
réž, přejdoucc Jordán, vejdete. abyste
před tebou. jakož mluvil Hospodin.
4. | učiní Hospodin jim. jako učinil obdrželi ji.
14. [ řekl Hospodin k Mojžíšovi : Aj
Sehonovi a Ogovi.králům amorrhejským.
azemi 'ejich, &mhladi 'e.
již se přiblížili dnové smrti tvé:
volej
usvě— 
5. dyž tedy i ty da vám. tak uči— Josue, &postavte se oba v stánli)0
níte jim. jakož jsem přikázal vám.
dectví, at přikílžijemu.' Sli tedy Moj
6. Zmužile se mějte. & silntež se: žíš &Josue, &postavili se v stánku svě
nebojte se. ani se leke'te. dyž je umří dectvi:
15. i ukázal se tam Hospodin v slou—
te: nebo Hospodin Bů tvůj, ont jest.
vůdce tvůj. a neopustí . & nezanechal pe oblakovém, kterýž stál ve dveřích
tebe.
stánku.
16. I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Aj
7. l povolal Mojžíš Josue. a řekl je
mu přede vším Israelem: Zmužile se ty spáti budeš s otci svými.“ &.lid tento
měj. & budiž silný: nebo ty uvedeš lid povstana smilniti bude. následuje bohů
tento do země. kterouž dáti přisáhl Ho cizích v zemi, do níž vchází. aby bydlil v
spodin otcům jejich. aty mu ji losem ni: tam mne opustí. & zrušl umluvu,
rozdělíš.
kterouž jsem učinil s all:).
8. A Hospodin. kterýž jest vůdce
17. A rozhněvá se naň prchlivost má
váš. on bude s tebou: neopustí. aniž za v ten den: a opustím jej. a skryji tvář
nechá. tebe: neboj se. aniž se strachuj.
svou od něho. a bude sežrún: a přijdou
9. [ sepsal Mojžíš zákon tento. &dal na něj všecky zlé věci. a soužení. tak že
jej kněžím synům Levi. kteříž nesli ar— dí v ten den : V pravdě žet není Bůh se
chu umluvy Hospodinovy. i všechněm mnou. (proto) přišly na mne tyto zlé
veci.
starším israelsk "m.
10. A přikš' jim. řka: Každého sed
18. Já pak schovům. a skryji tvář
mého léta v čas léta odpuštění, na slav svou v ten den. pro všecko to zlé. kte—
nost stánků.
'
réž páchal, žet následoval bohů cizích.
2) t. vašim vůdcem býti a vů.. spravovat-i.

18) t. kteří! jsou ještě nedospělého rourou a pochopiti toho ještě nemohou.
“) t.. at mu dům zprbvu a naučení.
16) t. ty umřel a odehéhš se & otcům svým. Tak svatých východ a tohoto života ehm smrt
snu se připodohňlúe, kdežto jeho! po pridali svých odpodvqií. tak i vzkříšení slavného jako

se m nbuzení očekávají.

A

Pati kniha Majmon

Deuteronomium.

19. Nyní tedy napište sobě píseň tu zapomenutíod úst semenejeho.“ Známt
w.' & učte jí syny israelské: aby ji z zajisté myšlení jeho. co on ještě dnes
činiti bude. prvé nežli 'e' uvedu do země.
paměti
uměli.
zpívali.mezi
a aby
mi kterouž jsem mu zaslíLii.
yla písen
tato azaústy
svědectví
syny
israelsk "mi."
22. Tedy napsal Mojžíš písen, i učil
20. obo uvedu 'e' do země. kterouž jí syny israelské.
"sem přísahou zaslíiňi otcům jeho. mlé
23. [ řikázxňHospodin Josue. synu
em a strdí oplývající. A když se nají & Nun. a řekl: Posilniž se, a buď zmužilý.
nasytí se. &ztuční. obrátí se k bohům nebo ty uvedeš syny israelské do země.
cizím. &sloužiti budou jim: a budou mi kterou; jsem slíbil. a.já budu s tebou.
utrhatL' a zruší umluvu mon.
24. Když tedy napsal Mojžíš slova
21. Když pak přijdou na něj mnohé zákona tohoto v knize. a dokonal je:
zlé věci ».souiení. odpoví mu píseň tato
25.-přikůza.l levítům. kteříž nosili ar
na svědectví,? kteráž nikdy nepřijde v chu umluvy Hospodinovy, řka:
19) Nílc ' lup. 32 poloh-nou. — ") bobr. text: proti synům ismelským.
20) habr.: potupí mne.
21) t. to jsem jich plné vystřihl & napomínnl. oby Ic hříchů . ohen-ností vuonli
hrozných nn. nebo neuv_odilí.— ") t. které! potomkové jeho nikdy .nmpomenuu.

& pom:

.

i 31. 36. _se. 12.. Pátá. kniha. Mojžíšova.. Deuteronomium.
26. Vezměte knihu tuto. &položte ji
postraně archy umim-y Hospodina. Boha
vašeho. aby byla tam proti tobě na své
dectví.
27. Nebo já zníuu zpumost tvou. a.
zatvrdilost šíje tvé. Ještě za živobytí

3. Nebo jmeno Hospodinovo vzývati'
budu: vzdejtež velcbnost Bohu našemu.
4. Boží skutkové jsou dokonalí. a
všecky cesty jeho spravedlivé: Bůh
věrný jest a beze vší nepravosti. spra
vedlivý & přímý.

mého &obcování mého s vámi. vždycky
5. Zhrešili proti němu mrzkosti svou.
jste zpurně činili proti liospodinu: čímž a již nejsou synové jeho: národ zlý &
převrácený/.“
více po me smrti?
28. b'hromažďte ke mně všecky starši
6. Tím-liž se odplacuješ Hospodinu
po pokoleních vašich. &učitele,' a budu lide bláznivý. anemoudry'? Zdaliž on
mluviti. a oni budou slyšeti řeči tyto. & není otec tvuj. kterýž. tě sobě dobyl."' a
osvědčovatibudu proti nim nebem i zemi. učinil a stvořil tebe?
29. Nebo vím. že po smrti me nc
7. Rozpomeii se na dny staré. považ
prz'wě činiti bude a. :: uchýlite se brzo s veškerých pokolení: otaž se otce svého.
cesty. kterouž jsem přikázal vám : a při a oznámí tobe: starších svých, &povědí
jde na vás to zle' v poslední čas,“ když tobe.
8. Když nejvyšší rozsazoval národy:
budete činiti zlé před obličejem llospo—
dinovým, p0pouzejíce ho dílem rukou když odděloval syny Adamovy. uložil
sv ch.
meze národům vedlé počtu synů israel—
30. Mluvil tedy Mojžíš. ano slyšelo ských“
všecko shromáždění israelské. slova.
9-.Nebo díl Hospodinův "est lid jeho:
Jakob provázek dědictvíjeho!
pisně této. až ji idokonnl.
10. \'alezl jej v zemi pusté . na. místě
Kapllolu 82.
hrUzy :: široké
uště: vůkol vodil jej.
Píseň Mojiíšovn. od nebo na rozkaz lloii lidu israel
nkěmu meclnnnó. 48. Roth: Boi: n shlednuti zenu-,
n nmru' Mojzučove.

a učil : a ostřihaixlío, jako zřitedlnice oka.

svého:
11. jako orlice ponoukajíci mladých

]. Slyšte nebesa. comluvím, poslyš svých k lítání. a. lítající nad nimi. roz—
země slova z úst iných.
tz'ibl křídla svá.. a pojal jej. a nesl na rs.—
2. Splyniž jako déšť naučení me. & mcnou svých.
12. Hospodin sám byl vůdce jeho: a
teč jako rosa výlnluvnost má. jako při
val na tnivu. a jako kraípěje na bylinu.' nebylo s ním boha cizího.
28) hebr.: zpráva-.
29) t. v potomnilu citov.
“J.) t. (.) by naučení mí- nuhylo
na zemi.
3) (. Oslavovuii. \'elelíili

ua zmar

při vlis. ale přineslo uziti-k hojný.

jako déšť & rose

5) hebr. text: pokolení prv-vrácené : anu-ili- zpronevěřil-í za:-jemu mnkostí vlatni svou. jaká!
vzdálena jen! od synův jeho.
G) !. mnohými divy ' Egypte, n vůbec io pr.-d jinými národy tebe vyvolil.
8) t. jiz po babylonském zmatení jazyků. kdyz Nejvyšší po rozdílných končinách zeme rozdílné
čeledi synův Adamových podle rozdílnou-tíjazyků od sebe rou—azení: jiz tehda. ačkoliv národu
ínrac-lnkého ještě

lie—stávalo, byl

Hub ho památliv

& chyutal

mu příhodné obydlí. & rozmóí'il

jisté muze n krajiny. které! clnnnnnejíslí národové obýmu počínali. n ustanovil je podlé počtu
synův izraelských L j. tolik & tak rozsáhlé. jaki: toho bylo potřebí. aby všichni hrnelšti v nich
přebývali mchli. kdy! by je oponovali.
9) i.. nebo ji: tuhdiui byl lid ismlsky' vyvolený jemu zvláště milý. a jemu země :; určen. jako
zvláštní

díl provází—„emodniěl'euý.

snu ní..— _.' _
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32. 13 —30.

13. Usadil ho na vysoké zemi:' aby ješto není lid. a skrze národ bláznivý
jedl ourody polní, aby ssál med ze skály, rozdráždímje.'
22. ()hcn zapálen jest v prchlivosti
a olej z kamene přetvrdého:"
14. máslo od skotů . a mléko od ovcí mě. s hořeti bude až do pekla nejhlub—
s tukem beranků. &.sko ců synů Basen? šího: &sžířc zemí s ourodou jeji. &zá
&kozly s tukem" pšenice nejv)'bornější, klady hor spálí!
23. Shromáždim na ně zlé věci. a.
&.krev hroznů'" aby pil nejčistší.
15. Ale miláček ztučněl. a. zpičil se: střely své vystřílim na ně.
ztlustnuv. ztučněv. rozšířiv se. opustil
24. Zliynou hladcm.a pnžerouje ptáci
Boha. stvořitele svého. a. odstoupil od
kolísáním
přehořkým:“zeměplazůa
zuby šelem pošlu
na ně, s prchlivostí"
du.
Bolhs s opudili
asitelc. svého.“
ho cizími bohy. a ohav
25. Zevnitř' pohubí je meč. a. vnitř“
nostmi dráždilijej.
strach. mládence i panny. dítě.požívající
17. ()bětovali ďáblům. a.ne Bohu, bo prsi sc starcem.
hům. jichžt neznali: nov "m a nedávno
26. Řekl jsem: Kdež jsou? Vyhladlm
přišlýmf kterýchžto necti i otcovéjejích. pamatku jejich mezi lidmi.
18. Boha. kterýž tebe zplodil. opustil
27. Ale pro hněvnepřátel prodlil jsem,
jsi. &zapomenul jsi na Hospodina stvo
aby snad nczp)'chsli nepřátelé jejich, &
řitele svého.
neřekli: Ruka naše vysoká“ učinila.tyto
19. Viděl to Hospodin. s k hněvu po—
všecky věci. a ne Hospodin.
puzcn jest: nebo popudili ho synové jeho
28. Národ ten bez rady jest. a bez
& dce .
20.1 řekl: Skryjí před nimi tvař svou. opatrnosti.'
29. 0 by moudří byli. &rozuměli to
&podívám se posledním věcemjejich:'
nebo národ ten převracený jest. a ne mu. a na poslední věci prohlédali.'
30. Jakby jich jeden“ honiti mohl ti—
\ěrní synové.
21. Uni mne popudili skrze to což síc, & dva pryč zahnutí deset tisíců?
nebyl Bůh. &rozhněvali mne marnostmi Zdali nc proto. že Bůh jejich prodal je,
svými: i ját papudím jich skrze toho. &Hospodin vydal jc?
IS) L v hornnté zemi Palestině. k orbě a k chovám dobytka velmi příhodné. — ") Znamensti
sluší. tc v Pslestinč dive' včely zhusta v skalinňch se asquí ti tam med plánuji; & olivově
stromoví podohnč jako i jinde tam rádo nn skalnaté půdě roste. Nunnčqie se tuto veliků
úrodnost země zaslíbené. jelikož tu i hory a skály. sic neplodné. výživy poskytuji.
t. zplozenými & vychovsnými v krndinč Rássn. kde! pastvy výborné byl). — ") t. jadrem.
"') L víno červení-.
t. jak mile Israel do úrodné Palestiny přišel. zpyšnčl & odvnítiv se od Boha. páchal modlo
sluzehnosl.
t. nedávno povstslým.
20) t.. odejmu jim milost svou : uzřim. inků konec vezmou.
t. jn chci pohany. které! oni zn blázny & milosti Božích ss neschopné nimi (Skut. s.p. ll.
?..). přijmou“ u lid svůj. & Židy opovrhnnuti. Řím. Ill. l9.

t. prchlívost mis jest jako oheň planoucí. který vnikn .! do propasti země. t. j. zisti zemi
s! do hlubin její. Aneb: hněv můj dostihne bestialni-ch zde na zemí. &druhd) vpekle: ent
zničí _tskc' někdy zemi a. všecky živly ohněm. 2 Ietr 3 l0—l2.
24) hebv. text: nedu'hy pslčivjmi & nakou-ním momim přebal-kýmsh'roni budou. — ") t. s jeden.
25) t. na poli. — ") t. v příbytcích.
t. mocha. uepřemnlenů.
t. sni n'un zdravě rady nema. snil tobě dsne' phjíti chee.
t.. poznali by. kdy! m'u lid tsk stirun. jek! plk !! nimi hrozně naloiím.
'30) t. : nepřítel Božích.

33. 81 —50.

Pátá. kniha. Mojžíšova. Deuteronomium.

31. Nebo není Buh náš jako bohové
jejich: i nepřátelé naši sami jsou! toho
soudcové.'
32. Z vinice Sodomských (jest) vinice
jejich. ».z podměstí Gomorrskýeh: hro
zen jejieh (jest) hrozen žluči. :: zrní hoř
kosti plné.
33. Zluč draků víno jejich. ajcd hadů
nejjedovatějších neuzdravitedlný.'
34. Zdali to není schováno u mne, ».
zapečetčno v pokladcch mých?'
35. Mát jest pomsta. &já odplatím
časem svým. aby klesla noha jejich:
blízkot jest den zahynutí. a. rychle blíží'
se ti časové.
36. Soudíti bude Hospodin lid svůj.
&nad služebníky svými slituje se: uzí'í.
že zemdlena jest ruka (jejich). &(že) za—
vření také zhynnli. a ostatní pohnbeni
jsou.“

37.1 dí: Kde jsou bohové jejich. v
nichžto měli doufání?
38. z jejiehžto obětí tuk jídnli. & víno
z obětí mokrých pívalí: necht vstanou.
& spomohou vám. a v potřebě necht
vás há'í.
39. kohled'tež. žet jsem já. sám. a že
není jiného Boba kromě mne: ja. usmr
tím. a.já obživím: já mním. &uzdravírn..
a. není, kdoby mohl z ruky mé vytrh
nouti.
40. _Pozdvíhám k nebi ruky své.' &
dím: Zivt jsem já na věky.
41. Když naostřím meč svůj 'uko
blesk. &uchopí soud ruka má: učmím

pomstu nad nepřátely svými. & těm.
kteríž v nenávistí mají mne. odplatím.
42. ()pojím střely své krví. a meč můj
sžere maso, a to krví zabitých. &zaja
tých nepřátel hlavy odkr 'té.'
“43. Chvalte národové 'd 'eho. nebo
pomstí krve služebníků svých: a uvede

pomstu
na lidu
nepřátely
ude zemi
svého. jejich. & milostiv
44. Přišel tedy Mojžíš . &mluvil vše
cka slova ísně této v uši lidu. on aJo—
sue. syn unův.
45. A když dokonal všecky řeči tyto
mluvě ke všemu lsraelovi,
46. řekl k nim: Přiložte srdce svá ke
všem slovům. kteráž já. dnes osvědčují
vám: &přikažte synům svy'm. aby jich
ostříhali ačinili. i plnili všecko. což psáno
jest v zákoně tomto.
47. Nebo ne nadarmo přikázůny jsou
vám. ale aby všickni v nich živi byli: a
abyste činíce je setrvali dlouho v zemi.
do kteréž přejdouce Jordán vehůzíte.
abyste vládli jí.
48. l mluvil Hospodin k Mojžíšovi
téhož dne. řka:
49. Vstup na horu tuto Abarim. to
jest přejití. na horu Nébo.' kteráž jest
v zemi moabske proti Jerichu: &.Spati
zemi chananejskou. kterouž já dám sy
nům israelským, aby ji obdrželi. a. umí-i
na. té hoře.

50. Na kterouž vstoupě připojen bu
deš k lidu svému, jako umřel on bratr
tvůj na hoře Hor. &připojen jest k lidu
svemu:

31) Egyptští. Amalechítští, Madiaušti na své vlastní oči viděli, jů. Bůh lidu svého chrání.
33) !. národové ti & nepřátelé naši pošli 1. rodičů neileohetných & bezbožných. jakovil Sodomilí
: Gomorrůti byli, a jsou sami bezbožní : ohavní ve skutcích svých.
34) t. nedomnireite se. ze to nemám v paměti. jací si posunů se ukazovali. i na budoucí čas
ukuovoti se budou; všecko to zaznamenáno jest : uschována ke dni pomsty.
36) t. Bůh vinné tak tft—statibude. M i nn nevinné ohled míti bude s na jiné. jen! se obrátili
chtěji. sic jinak když netrvají ' nepravosti své. nesmilqje na, onobri kdy! uzl'í, to cele setře-ni
jsou. a to i ti jenž v hradbách se uzavreli. a: i ti kteří: pozůstalí : války. pohubeni jsou.
pomnivnti se bude Pin odblUcům modlosluzebným : řekne. oo! nasleduje v. 37.
39) t. ji mohu usmrtiti : obživiti atd.
40) t. já přísahám.
42) t. všecky mečem vyhladim i mně. jimito le oholile hlava.
49) Horo Nebo jest částka. pohoří Abul-im.

40.

Pata kniha Mojžlšm

Deuteronomium.

32. 51. —33. II.

51. nebo jste zhřešili proti mně u se shromáždšji knížata lidu s pokolenimí
prostřed synů iaraelských, při vodách izraelskýmí.'
odpírání v Kádes na poušti Sin: & ne
6. Bud liv Ruben. &neumírej. a buď
posvětili' jste mne mezi syny israel— malý v počtu.'
ský mi.
*
7. 'loto jest pozehnáui Judovo: Vy—
52. Naproti uzříšzemi. kterouz ja dám slyš llospodiue hlas Jucluv'. a k lidu
synům israelsky'm. ale nevejdeč do ní.
jeho n\ed jej: " ruce eho budoubojo
vati za něho, a pomocník jeho bude proti
[01lequ 88.
nepríutelúmjeho."
H. K l„e\i také rekl: llokonaIOat tvá,
Poiehnn'ni Mojiiiovo. která před tvou smrti dal dva—
nát-tom pokolení inrulůému, o ktori-i po unru' jeho
nekdo jiný zaznamenal.

]. 'l'oto ak jest požehnání, kterymi
požehnal i\ ojziš. muž Boú. synu\ isra
elských, před svou smrti.

2. A rekl: Hospodin : binaj prišel.'
a z b'eir vzešel nám: "ukázal se z hor_\
I'm-an," “& s nim svatých tisícová.* \
pravicijeho ohnivý" zákon.
3. Miloval lidi.“ všickni svatí v ruce
jpho
jsou:"
ítmjeho."

a.
kteří přibližují
ne k no
přijmou*z
učeníjeho.

& učení tve' ( (»Pane. jest) při muži sva-—

tem nem." které-hožjsi zkusil v poku
šení. &soudil'jsi u vod odpírání."'
9. Kterjl. iekl otci mému & matce
sve.' Neznám \.ís. a Iumtiim svým: Ne
vím o vás: i neznalí synu svých. Ti
ostříhali řeči“ e. &tunlu\ u “ ou zachovali.
IO. soud) tui. "»Jakobe. &zakon tu'ij,
ci Israeli: ' klásti budou kadidlo v preh
Iivosti tvé—,“ & obě—tznpnlnou

tvuj."'

na oltář

ll. PO/ehuej llospodine sile jeho.“a

4. Zákon přikázal m'un Mojžíš. dědi— skutk) rukou jeho pi'íjjni. Bi hřbetv ne
ctví množství Jukobova.'
_ piútel jeho: a kteri nem'nidi ho, at ne
5. Bude u nejprimčjšibo král. když povsta'ivujif"

(»|) |. llODblB'llijuta mne.

2) t dada nám na Sinaji nikon. Připomíná tu Mojžíš zpooutku jako v úvodu zvláštní dobrodiní
Hoii. jež byl prokázal lidu hrnci.—kámo. — ") !. lhmt'lrkýl'll. juko slunce zpmvuje &obživuje
je. když ohnivými hady poštípane hadem medoným je uzdravil. -— "') |.. v_vliv tu Ducha
\ sv. na 70 umrůích —- +) t. 1u'uitup nudí-lu jej provázejících. —- H) t. ponevadi. u hle—kubyl
prohll'u'wn n původ bral : líc—kyBoli ohnem se vyobruujicí.
3) t.. dvanácti—ro pokolení. — ") I. .i. jako! Bůh na „a_i .- péči prijíti ničil, ji: nikdy jich : ní
nevypouícti. —- '", t.. kdož u- prokáií býti ponlušuiými n \'olnymi žáky. ——+) rozumi—„jpro
spěch: odkud dokonale vyučení budou \'ůí spravedluu—ti.

4) I. jako nejaké vzácné dedictvi k ostříhání přítomným i budoucím potomkům Jukobovým.
5) t. pokud lamel bude lid upřímný. bude Bůh králelnjeho. v hta-realmupřímnosti zůrtnne, pokud
knihtn : lidem jednomyslné v zachou'mi zákona Božího muhln—itibudou. 'l'nkto Mojtiu pti
pomenuv lidu pmknznnn jemu dobrodiní vůbec. jii dále jednotlivnn pokolením požehnání dava
& \! prorockém nadšeni budouci \eei jim zve—tuje.

6) t. jelikoz kletba otcom jeste nn "él'll spoeívnla.
za panování holič m—libené prosili bude. — ") co
panovníka. — '") t. kdykoli jako vůdce lidu vychází-ti bude proti nepi'iítelům, at se co
vítěz navrátí.
U) hebr.: Urím & Thumim; míní ze toto cele p'risluhování knetske. — ") t. Áronovi &. vynech
jeho — '") viz svrchu “: Moji. I?. 4 Moji 20.
10) Hebr.: Děti budou soudům tvým Jakuba.. a zákonu tvému lsmde. — ") t. kdyi (\ Pane
hnevnti se budeš. budou tebe krotiti kladouce kadidlo atd. — "') Rozum l. hmysl celého proroctví
Lévi učínéného jest.: Ponélmdz Levité bez ohledání se na příbuznost. _ctíu slávy Bob' hájili (vil
2 Moji. 3.2. 29; 3 hlojl. ln. 5.). zůstane důstojnost kneuká při Aronovi :. potomcích jeho.
11
t. velikým & mnohým prácím. n slavným činům. jimi! lidu tvému sloužiti . tobe oolnvovati
bude. — ") Předpovídú tu hlojiíš vitezstvi u slavné okudty Muchnbejských.
7) t. pro—hu pokolení .lúdovn.. když. toho

v

33. 12—28.

Pata lmihn Mojžíšova. Deuteronomium.

20. A Gůdovi rekl: Požehmmý v ší
12. A Benjaminovi i-ekl: Miláček Ho
spodinův bydliti bude u něho doufan rokosti' (řád: jako lov od 'nul. &
livě': jako na loži celj' den zustane. & uchvátil rameno i vrch hlavy.
mezi rameny jeho odpočine"
21. l viděl knížetství své, žeby v
13. Josefovi také. iekl: Z požehnání dílu jeho učitel byl nložon': kterýžgš-l
Hospodinova daru země jeho, z jablek s knížaty lidu, a činil spravedlnosti Ho
nebeských. a : rosy. i 7,propasti zespod spodinovy, &soud svůj s lsraelem.
22. Danovitnké řekl: Dan'lvíčelv0vé.
lezícl.
poteče štědře“ z Básan.
14. Z jablek ovoci slunce &měsíce.
23. A Nelinlímovi řekl: Naftali hoj
15. Z vrchu starých hor. z ovoci pa—
_nosti bude požívati, &plný bude pože—
hrbků vůčných':
llospodinovj' ch: mořem a pole—
16. a z požitků země. iz plnosti jejif“ hnání
dnem vládnouti bude.
Požehnání toho. kterýž se ukázal ve kři.
24. Aserovi také řekl: Požehnaný v

pi'ijdiž na hlavu Josefa. a na vrch hlavy

Nanuejského" mezi bmtřílnijeho.
17. Jako prvorozeného byla krása je
ho. jako rohove jednorožce. rohOvéjeho:
temi zmítati bude národy až do končin
země.“ 'l'nt jsou množství Efraíinova.: a

tito tisicové Manassesovif'

synech Ascr. at se líbí bratřím svým. &
at omog'šív oleji nohu svou.'

25. chezo a měď obuv' jeho. Jako

dnové mladosti tvé. tak i starost tvá.
26. Neni Bůh jiný. jako Buh nejpří
mějšího: kterýž vstupuje na nebesích.
pomocník tvůj. Velebností jeho běží

IH. A Zubulonovi řekl: Vesel se '/.a
bulonc u vycházení svémf & lssachar v

oblakovéf

stáncích svých."

mena věčná': vyvrže od tvůj-i tvé ne— '

27. příbytek jeho svrchu, a zespod ra

19. b'volaji na horu' lidi: tam oběto přítele. a řekne: Setřín buď.
28. Bydliti bude Israel doufanlivě. a
vati budou oběti spravedlností. Ktoříž
rozvodné-.nlmoí 0 jako mléko ssáti budou, sám. ()ko Jakobovo (uzi-í) v zemi obilí.
&skryté poklady v písku."
a. vína. a nebesa zmnmčí se rosou.'
IZ) :. jako nekdy Benjamin olci svému Jakobu milý b_vl. podobne i pokolení to mimo jiné lásku
Boží míti bude; u ní.—hož
Bůh ptebývoti bude. — ") Norští se tu na chrám Jerusalem-ký
co sídlo lloapodinovo, jenž se ' chatce pokolení Benjamínova nnleul.
na) t. kteří jsou od počátku světa.
IG) Krátký rozum proroctví toho jest; Pokolenim Joseln. Emilu a Manneseudostane se pieúrodnů
krnjinn & požehnnná. kterážto utek—nost & úrodnost není tak dnlecc lidskou pilností : umělostí
způ-ohonu, ne! ale od samého Bohu již od počátku sveta tak spohídňnn. — ") t. vyvoleného.
17) Tím se nh'wn, síln n moc království Elraimovn zn clanuJcrobonmo & náměstků jeho vyznamenání.
—- ") t. to! poteholíni synů Joaetových.
no t. vývozu a přívozu všelikého zboží. v čemž hojný měl prospech. poněvadž při moli bydlil. —
") t. v kterýehžto pokoan liv jsa & orbou se zannšeje slozky své rozmnoiiu.
le) t. Sion. [ domin-ich i cizích. horlivě Bohu sloutice. příkladem svým ku poctě jeho po sobě
'potábnou. — ") !. plavbou n obchodem na moři zbohatnou.
t. pro obšírnou : rozsáhlou krajinu. již u Jordňnem obdržel. —-"') t. přemůže nejmocnqjši krále.
t. mi. také to přednost před jinými. že ' temi jeho odpočívá ucitel lidu t. Mojžíš.

!. bude silný . smělýjako..

. —-") hebr.: vyskakovati bude rychle. t. j. jako ler : Binn.

jenž rychle na kořist svou se vrhá.
c. v zemi své velikou hojnost oleje míti bude.
hebr.: pod ilepejemi jeho: t. j. v zemi tvé mnoho bude miti železo a. mědi.
bebr. text: který! le vznáší no nebesích ku pomoci tobe. . u velebmuu' ne' na oblacích
nejvyšších

hebr.: Svrchu jest příbytek Boha věčného. ale ramen- jebo nebojí .! k proputem mě.
t. hojné roou vydůvoti & zemi úrodnou činiti budou.
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29. Blahoslavený jsi ty Israeli: kdož &Manassc, i všecku zemi Jůda až k moři
podoben tobě. lide, kterýž spasen býváš nejzadnějšimm'
3. i poledni stranu, i širokost pole
skrze Hoa
' a? [Ont jest.] štít. spo
moženl tveho a meč slávy tvé': zapřít Jericha města palm. už do Segor.
4. I i'ckl Hospodin k němu: Tatot
tebe neťřátelé
šlapati
udeš. tvoji. &ty na jejich hrdla jest země. kterouž přisahou 'scm m
alihil Abrahamovi. laikovi. ».jakobovi,
Kapitola 84.
řka: Semeni tvému dům ji. Viděl jsi ji
očima svýma. a však do ni nevejdeš.
Smrt Wima.
9. potravní na mino jeho Jozue.
5. [ umřel tu Mojžíš služebnlk llo
l.'Tedy vstoupil Mojžíš z rovin mo—
v zemi moahské k rozkázani '
abakých na horu Nébo. na vrch Fasga ;rodinův.
ospodinovu.
proti Jerichu: a ukázal mu Hospodin
6. I pochoval jej' v oudoll země mo
všecku zemi Galaad až do Dan.
abské proti Fogor: & nepoznal člověk
2.i všecku Noťtalim, i zemi Efraim hrobu jeho až do dnešního dne."
29) !. kurýrní důstojnosti & divy dobývůi.

2) '. Madonnu-inu.

6) Bůh okno anděly “uč. Z toho také patrno. že kapitola uto nepochází více od Mqitiie. ale
od jiného. bezpochyby od Jonne cenného. k úkonu Mojiišovu jako! tého! se týkající. pripojena

34. 7— 12.

Půta kniha Mojliiova. Deuteronomium.

10. ! nepovstal více prorok v Israeli.
7. Byl pak Mojžíš ve stu &.dvaciti
letech. když umřel: a ne ' y oči jeho. jako Mojžíš. kteréhožby znal Hospodin
ani zubové “eho hnuli se.
tváří v tvář..
8. [ pl ali ho synové israelšti na.
11. ve všech znameních & zázmcich,
rovinách moabsky'eh třiceti dní: a vy

pro něž poslal jej Hospodin. aby je

plnění
jsou dnové kvílení & pláče nad
ojžíšem.

v zemi
řed iFamouem.
ičinil
všemi
služeegyptské
níky jeho.
vší zemí
9. Josue pak. syn Nun. na lněn jest jeho.
duchem moudrosti. nebo byl ojžíš vlo
12. A ve všeliké ruce silné' & veli
žil na. něj ruce své. I poslouchali ho
& ové israelští. &činili. jakož přikázal kých divných věcech, kteréž činil Mojžíš
[ ospodin Mojžíšovi.
přede vším Iamelem.
jc—st.— ") Bůh akryl hrob jeho. by se snad Israelitá. & modlšhtví prílii Nepozní. nepohoučeli
prohnutá tělu Mojžíšovaslužbu modláhkou. (Theod. Clu-pod.)
7) hebr.: ani! síla jeho odešla od něho.
10) t. kterého! Pian tak oněcoval & s ním! tak důvěrné obcoval. .
12) o. ve všech chatách ruky nilné.

|_.-___—4—
_.
_

Kniha Josue.
Kniha ta nazývá se tak po samém cpu—onu" Jonne, který \- ni vypravuje uč činy. dobytí a
rozdaeni zeme cbananejuké od smrti Mojzíáoiy a! do smrti své. kdy: byl po 17 pořád zběhlý—ch
let nad lidem Božím zprůvu vedl. Dosahuje tedy od roku 2553 po .tv. sveta až do roku 2570.
a před Kristem 1434.

Kapitoluj.

6. Posilniž se. a zmužile se můj. nebo
ty losem rozděliš lidu tomuto zemi. kte
rouž jsem s přísahouzaslibil otcum jejich
avon připovod' neplnili. 16. jemu: oni po
uluionuvi nlibili.
že ji dám jim.
7. Posilr'i se tedy. a bud' velmi udatný :
stalo se po smrti Mojžíše slu— aby ostříhal a plnil veškeren zákon.
žebnika. Hospodinova.. že mluvil kterýž přikázal tobě Mojžíš služebnik
Hospodin k Josue synu Nun. muj: neuchyluj se od něho na pravo
služebniku Mojžíšovu'. a řekl ani na levo. aby bzi rozumný ve všem

Jom pm“ od Pána Boha aprůvu nad lidem. atrojil
to ! p' Iti Jordánu. 12. anomenul pdltiotiho po
kolení. n y

jemu:
2. Mojžíš služebník můj
umřel: vstaň. & přejdi Jordán
. tento ty. i veškeren lid s tebou.
"l'—a jdi do země. kterouž já dám

synům israelsky'm.
3. Všeliké misto, po kteréuiž
šlapati budete nohami svými.
dám vám. jakož jsem mluvil Mojžišovi.
4. Od pouště' a Libanu až k řece ve
like'Eufratu. všeckazemě llethejsk "ch"
až do moře velikého'“ proti zapadu
slunce_budet pomezí vaše.
5. Zádný nebude moci vám odolati

což 'činiš.

8. Neodejdeť kniha zákona tohoto od
úst tvých': ale přemyšlovati budeš o
něm ve dne i v noci. aby ostříhal. &činil

všecko. což psáno jest v ni: tehdáž
zpraviš cestu svou." &pnrozumiš ji.
; 9. Hic přikazuji tobě: Posílil se, a
bud' zmužilý. Nebo' se. & nelekej se:
I nebo s tebou jest ospodin Bůh tvůj
při všem. k čemužkoli se obrátiš.
, 10. Tedy přikázal Josue knížatům
lidu. i—ka:Projdete tábor, a rozkažto
' lidu. řkouce:

ll. Nachystcjte sobě potravy': nebo
po třech dnech přejdete Jordán. & ve—

Eo
dny života
tvého:
jakož jsem
yl všecky
s Mojžíšem.
tak budu
s tebou:
nc jdete do země. kterouž Hospodin Buh
neohámt tebe (samého), aniž tě opustim. váš dá vám. abyste vládli ji.
4) Arabské. t.. Sin. Měnil point-zim zeme Mihené byla na poledni. — ")
nirodů vůbec. — “') t.. olMoumniho. jež bylo porna-zimzápadním.
8) t. pilně daj, ' ni. — ") t. šťastný budeš na cestách 'svých.
ll) '. manny. Hertz potud padala. a jiné ipiie, ji!. měli. k ceste potřebné.

t. kananejsky'ch

“?

. Kniha, Josuo.
12. Růbenským také a Uadsky'm. &
Kapitola :.
polovici pokolení Manassesova. řekl:
13. Pomněte na řeč. kterouž přikázal “ “* 13% .:::-23. : nee—"=""
vám Mojžíš. služebník Hospodinův, i-kn:
1. Poslal“ tedy Josue. syn Nun. z Se
Hospodin Bůh váš dal vám odpočinutí.'
tím dva muže vyzvédače tajně: & řekl
í všecku zemi tuto.
jím: Jděte a shlédněte zemi. i město Je
14. Manželky vaše, i synové. í hovada
necht zůstanou v zemi. kterouž vám dal richo. Kteřižto jdouce vešli do domu
ženy nevestkyf' jmenem Rahab. a od?
Mojžíš za Jordánem: vy pak jděte ozbro— počinuli u ní.
jení p: ed bratřimi svými. ktei'ižkolí jste
2. [ oznámeno jest králi Jericho..a po
silné ruky. a bojujte za ně.
vědíno: Hle muži : synů israelských
15. dokudž nedá odpočinutí Hospodin
přišli sem v noci. aby v špehovali zemi.
bratřím vašim, jakož i vám dal, a ne
3. Tedy poslal kral ericha k Rnhab.
budou vládnouti také oni zemí. kterouž řkn: Vyvecl' muže. kteříž přišli k tobě. a
llos mdin Bůh váš dá jim: a potom na vešli do domu tvého: nebo vyzvédači
vrátite se do země vládařstvi svého. jsou. a přišli, aby shlédli všecku zemi.
kterouž dal vám Mojžíš služebník llo—
4. Ale žena pojavši ty muže. skryla
spodinův za Jordánem. proti východu je, a řekla: Pravdu jest. přišli ke mně,
slunce. a budete bydliti v ni.
ale nevěděla jsem. odkud jsou:
_
5. &kd ž se brána zavírula v soumrak.
16. [ odpověděli k Josue. í'kouce:
Všecko. což jsi nám přikázal. učiníme: & ioni take vyšli. a nevím. kam odešli:
hoííte je spěšné. &dostihnete je!
kamžkolí nás pošleš. půjdeme.
6. ()na pak rozkázala mužům vstou
17. Jako jsme oslouchali ve všech
věcech Mojžíše. tak poslouchati budeme pití na střechu' domu svého, &přikrylo.
i tebe: toliko necht jest Hospodin Bůh je pazdeřim lněným. kteréž tam bylo.
7. Ti pak. kteříž byli posláni. hnali
tvůj s tebou, jako byl s Mojžíšem.
se za nimi cestou.-kteráž vede k brodu
18. Kdožb koli odpíral ústům' tvym. Jordána: &když oni vyšli. i hned brána
& neposlechl y řečí. kteréžby prikaml avi-ina jest.
'
jemu. umí'ef" : ty toliko posílil se. &
8. Prvé pak než usnuli (ti muži). kte
zmužíle se měj.
říž byli skrytí . vstoupila k nim žena. a
řekla:

13) t. pl'idL-Iilvám již misto odpočinutí.

18) t. mzkazům : úst tvých poslým. — “) t. na hrdle trestán bude.
1) t.. prvé nežli provolnti dni 0 stmjení se přes Jordán. Vůbec co se v této kapitole zdržuje.
má tak rozumíno býti. že se atula před tím provoláním. — ") t. tak zvané pro předešlý
lehký život svůj. Dle mínění jiných byly jsou kroutil—ky.jeky' výklad ihebrejlký text.
připouští; tudiž “podle tehdejšího smýšlení n mravů země. kdežto modly chovným způcobem
se ctily. nebyly na dopovestny pokládány. &dům jejich příchozím vyzvčdačům byl velmi příhodný.

5) Potmě Rnhob tuto lži se dopustila. Než lež tato jsouc služební, byla provinční všední. tím
spíše, jelikož : Božího zjevení neb jakéhosi tušení předzvidala. že dle uložení Božího nůmd
její vyhuben bude a že krajiny jejich lidu Božímu přijíti mojí; . tak u víře té !: unkutečnůni
nd Božích napomáhala, pro ktegoužto víru a z ni plynoucí milosrdenství . :božnou mužilost
ospmvedlnčnn jest.. jakž učí sv. Jakob (2. 25). Nad to i domniti se lze. že: pomnvii pravam
Boha. modloolužebnosti : lehkého života se odřekla.
v

kterážto byla položitá & u'sbmdlím vůkol ohmžená. tak že se po ní bezpecne dioditi mohlo.
Užívala se střech také k sušení polních plodin.

Nbli duki.
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11. A )rotož slyšice to ulekli jsme se.
a zcmdl o srdce naše. aniž zůstal v nás
duch k přijiti vašemu:' nebo Hospodin
Bůh váš. ont jest Bůh na nebi svrchu,
i na zemi dole.
12. Nyni tedy přisálměte mi skrze
kdyždvěma
jste vší-il
z Egypta:
a co jstekteříž
uči Hospodina, že.jako jsem já.milosrdenství
nih
' ům
amorrhejsky'm.
byli za Jordánem. Sehonovi. a Ogovi. ucimla s vámi. tak 1 učiníte s domem
otec mého, &dáte ml znameni jisté,
kteréž jste zavraždili.

9. Vím. že Hospodin dal vám zemi
tuto: nebo připadl na nás strach váš. a
zemdleli' všickni obyvatelé země.
' 10. Slyšeli jsme. že vysuší! Hospodin
vody moře červeného k vašemu vjitl.

9) !. molomyslnili; tak strachem naplneni jsouce . zemdleni, jakoby Mně moci . síly v nich
nebylo. aby ne o ně pokusiti neuměli.
11) !. pm blízkou přítomnost mii.

Kniha Jonne.

2. 13. — 3. ?.

13. že zachováte otce mého. i matku. vrátili. kteříž je byli honili: nebo hle
bratry i sestry mě. i všecko cožkoli je— dajíce po vší cestě. nenalezli jich.
jich jest. a že vysvobodíte duše naše'
23. A kdvž oni vešli do města. vy
od smrti.
zvědači sšedše s ho také se vrátili: .
14. Kteřížto odpovědělijí: Duše naše přeplavivše se přesršordůn přišli k Jo
necht jest za vás na smrt,' jestliže však sue. synu Nun. a vypravovali jemu vše
neproneseš nás: a když dá nám Hospo cko, což se jim b lo přiliodilo.
din zemi tuto. učiníme s tebou milo
24. a řekli: Dalytjest Hospodin všecku
srdenstvi a pravdu."
zemi tuto v ruce naše, & strachem po

15. Spustila je tedy oknem po pro

ražení jsou všickni obyvatelé její.'

svazu:
é). nebo dům její byl přizdi (měst
16. l řekla k nim: Vatu te na hory. Jonne přitáhl . lidem k Jordánu. 14. Jordin ' čas
aby snad nepotkali se s v mi vracujici nebo rozvodneni vyschl. a)“ Bosí tuhý-ma nohama
)
l.
se:' a krejte se tam za tři dny. doka
]. Tedy Josue vstav v noci hnul sta
vadž se zase nenavrátí. a potom jděte
cestou svou.
ny: a vyčedse z Setim přišli k Jordánu
17. Kteřížto řekli k ní: Nebudeme on i všickni synové izraelští, a zůstali
tu
za tři dn .“
povinni touto přísahou, kterouž jsi nás
zavázala:

_

2. A když tito pominuli. šli vyvola—

18. jestliže. když vejdeme do země. vači prostředkem stanů,
nebude za znamení rovázek tento čer
3. &jali se volati: Když uzříte archu
vený, a nemůžeš-li Eo v okně, kterými umluvy Hospodina Bola vašeho, a kněží
jsi nás spustila: také otce svého.imatky; rodu levitského ji nesoucí, povstante vy
! bratří, i vší rodiny své neshromkždíě—li také a jděte za nimi:
do domu k sobě.
4. a buď mezi vhni a archou místo
19. Kdoby vyšel ven ze dveří dómu dvou tisíc loket: abyste mohli zdaleka
tvého. krev jeho bude na hlavu jeho.' viděti. a znáti, kteroubyste cestou jíti
a my budeme bez viny. Každého pak měli: nebo prvé nešli jste po ní: a va
toho, kdož s tebou v domě bude, krev rojte se. abyste se nepřibližovali k arše.
5. I řekl Josue k lidu: Posvěttež se:
řipadne na hlavu naši. jestliže se ho
do dotkne.
nebo zejtra učiní Hospodin divné věci
20. Jestliže pak budeš cbtíti nás zra mezi vámi.
6. Potom řekl k kněžím: Vezměte ar
.diti. a řečtuto pronesti na jevo. budeme
prosti od této přísahy. kterouž jsi nás chu umluvy. a jdete před lidem. Kte
zavázala.
.
řížto rozkazaní naplnivše. vzali ji. a šli
21. A ona odpověděla: Jakž jste řekli. před nimi.
tak se stan. [ propustivěije. aby šli. w
7. I řekl Hospodin k Josue: Dnes
věsila provázek červený v okně.
počnu vyvyšovati tebe řede vším Israe
22. Oni pak jdouce přišli na hory. a lem: aby videli. že jakož jsem byl s
pobyli tam za tři dny. dokudž se nena Mojžíšem. tak i s tebou jsem. ,
13) t. životy na..
14) t zaručujeme se životem svým. že přípovědi své : úvazku
splnlme v pravde. což slibtúeme.

16) t. kuří: vb honili.
19) t. sám smrtí svou vinen bude.
24) t. když uslyšeli, že se přibližujeme.
!) t. tu noc. druhého dne. a noci pak nhledující.

tomuto dosti učiníme. — ") t.

8. Ty pák přikaž kněžím, kteříž nesou
archu umluvy . &roi jim: Když vejdete
na kraj vody 'ordánskě. zastavte se vní.“
9. [ řekl osue k synům israelským:
Přistuptc sem. &slyšte slovo Hospodina
Boha vašeho.
10. A o )ět řekl: Po tomto poznáte.
že Hospo 'n Bůh živý u prostřed vás

12. Protož vemete sobě dvanácte
mužů z pokolení israelskýeh. po jednom.
z každého pokolenl.
13. A hned jakž kněží. kteříž nesou
archu Hospodina Boha vší země, vstoupi

půjde před vámi_přes ordt'm.

nohy své omočili v kraji vody [Jon-dán

nohou do vod jou—dánských.vody. kterež

zdúlu jsou, sbčhnou &nebude jich: které
pak s vrchu tekou, v jedné hromadě se
jest. & vypleni “řed tváři vaši Chana— zastavi.
14. Tedy vyšel lid : stanů svých. aby
. ne'ského, &_llct ejského. llevejského.
& erezejského, Gergesq'ského také a přešel Jordán: &kněží, kteříž nesli archu
Jebusejského. a Amnrrhelskébo.
umluvy. šli před ním.
15. A když oni vešli do Jordánu. a.
, ll. Aj. archa umlu
"Jána vši země

8) aby zatím vodn odtekla a přitahující \'n'la te zastavila. : tak brod & přejití se udělal.

_.

3. 16. -—4. 19.

Kniha Jomo.

pak
tehdáž
ve žni se rozvodnil. až vrchu
řehův
naplnilj.'
16. zastavily se vody s hůry přichá
zející na jednom místě, a ku podoben
ství hory naduvše se ukazovaly se zda
leka.. od města, kteréž slove Adam. až k
místu Sarthan: kteréž pak (vody) .dole
byly, do moře pouště |_kteréžnyní slove
mrtvé] sběhly. až jich nic ovšem nezů
stalo.
17. Lid pak šel proti Jeriehu : &kněží.
kteříž nesli archu umluvy Hospodinovy,
stáli na suché zemi u prostřed Jordánu
podpásaní. a veškeren lid po suchém ře
čišti přecházel.
'

Knpllolu !.
\'yulrlzcnl dvanácti kamenů na pamatku vysurem
ordáuu.

]. A když přešli. řekl Hospodin k

Josue:

..„____._____
___—„ -...„
„

2. Vybci' dvanácte mužu . po jednom
z každého pokolení:
3. a přikaž jim, at vezmou z prostředku
jordánského řečiště. (z místa) na němž
stály nohv kněžské. dvanz'ietenejtvrdších
kamenů. kteréž položíte na místě ležení.
kdež rozhijete stany této noci.
4. [ povolal Josue dvanácté mužů,

když šla přes něj: proto položení jsou
kamenovetito na památku synům israel
ským až na věk '.
8. Tedy učinili synové israelští. jakož
přikázaljim J osue. vynesše z prostředku
řečistě jordánského dvanácte kamenů.
jakož byl Hospodin jemu přikázal. vedlé

počtu
synů rozbili.
israelskýeh
na místo,
dež stany
a tam. jeažsložili.
9. Jiny-ch také dvanácté kamenů vy

zdvihl Josue v )rostřcdku řečiště 'ordán—

ského. kdež stali kněží. kteří n iarchu
umluvy : a jsou tam až do dnešního dne.'
10. Kněží pak. kteří nesli archu. stáli
u prostřed J ordánu, dokudž se nens. lnilo
všecko. což )řikázal Hospodin osue.
aby oznámil idu. & Mojžíš jemu řekl.
[ pospíšil lid. a přešel.
11. A když přešli všickni. přešla také
archa Hospodinova. & kněží šli před
lidem.
12. Synové také Rubcnovi &Gádovi,
&polovice pokolení Manassesova v odění
šli před syny israelskymi. jakož jím byl
přikázal Majžíš:
13. & čtyřiceti tisíců bojovníků po
zástupích a houí'ích šli po rovinách a

polích města Jericha.
14. V ten den zvelebil Hospodin

kteréž byl v hrad z synů is:—selských. Josuc přede vším lsraelem. aby se ho

po jednom z každého pokolení, & řekl
k nim:
5. Jděte před archou Hospodina Boha
vašeho do prostřed Jordánu, a každý po
kamenu neste odtud na ramenou svých,
vedlé mčtu synů israelskych.
6. a y to bylo na znamení mezi vámi:

báli. 'ako se báli Mojžíše. dokudžby
živ by .

15. ! řekl k němu:
16. Přikaž kněžím, kteří nesou archu

umluvy. at vystoupí z Jordánu.'
17. Kteryžto přikázal jim, rka: Vy
stuptc z Jordánu.
18. A když vystoupili nesouce archu

&kdyžby se'tzizali vás synové vaši po
tom. řkouce: Co znamenají tito kame— umluvy Hospodinovy. a počali jíti po
nové?
suché zemi. navrátily se vody do řečiště
7. ()dpovíte jim: Uplynuly vody Jor— svého, &tekly. jako prvé tekávaly.
19. Lid pak vyšed z Jordánu. desá
dílnu před archou umluvy Hospodinovy,
15) Byl to mesic Nisan (,inko :. částky náš březen : duben) roku 41. po vyjití : Egypta, nn
lamelité Jordin přešli. \' měsíci tomto zraje ječmen v Palestině : snih taje na horůch, :
působí, že řeky se rozrodňiu'i. Což ovšem zázrak ten :velíčuje.
9) t. až do toho dne. když kniha tu od Jonne sepsána byla. totiž po 16 letech, kdy! se vše
tn zbéhla.
16) \'erš tento | následující tři verše a! do 20ho rnqjí státi před veršem ll.

ř
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4. Tato pak jest příčinadruhého obře
zžní: Veškeren lid. kterýž byl
šel z
Jericha.
Egypta. pohlaví mužského. všíckm muži
20. A dvsnécte těch kamenů, kteréž bojovní. zemřeli na poušti v předlouhěm
obcházení na cestě.
osue v : řečiště jordánského.' postavil
'šynesli
5. kteřížto všíckni obřezáni byli. Lid
21. iřekl synům is:-selským: Když pak. kterýž se zrodil na poušti.
6. v čtyřiceti letech touláni se po
by
se otázalí
potom
vaší otců
svých.
&řekliby
jim: čynové
o znamenají
ka velmi široké poušti. nebyl obřezán: do
menové tito?
.
kudž nezahynuli ti. kteříž neposlouchali
22. Oznámíte jim. &díte: Po suchém hlasu Hospodinova. &jimžto prvé byl
řečišti přešel Israel Jordán tento.
řisáhl. že neukáže jim země mlékem
23. nebo vysužil Hospodin Bůh váš & strdí oplývající.

- tého dne měsíce rvního, rozbili stany
v Galgnla. k výc
í straně města

7. .Těch synové vstoupili na místo
otců. i obi-ezáni jsou od Josue: nebo
jakož b li se narodili. byli neobřezani,
aniž je kdo byl na cestě obřezal.
veném.
kteréžpoznali
vysušil,všíc
až jsme
přešli:
- 25. aby
ni národové
8. Když pak všickni obřezáni byli.
země
přesilnou
ruku Hospodinova.
8nyo zůstali na témž místě ležení, dokudž se
ste
i vy
báli se Hospodina
Boha vaše
nezbojili.
každého času.
9. [ řekl Hospodin k Josue: Dnes
Kapllolu &.
jsem odjel pohanění egyptské od vás.“
Obratní' synů Isnelsky'rh. s slavnou velikonoční. [ nazváno jest jmeno místa. toho Gal
12. Pisa-iní msony. 13. Josne se nks'nl snděl.
gala" až do dnešního dne.
10. I zůstali synové israelětí v Gal—
]. Když tedy usl šeli všickni králové
smorrhejští. kteříž ydlili žaJordánem galn, :: slavili velikonoc. čtrnáctého dne
k západní straně, i všickni králové cha (toho) měsíce. k večerou. na polích Je—
nanejští . kteříž vládli blízko ležícími richa:
11. &jedli z ourod té země druhého
krajinami při moři velikém. že vysuěil
dne. chlc by přesné. &prsžmu téhož léta.
Hospodin
řekuJordán
před
sšn
israel
12. [ přestala manna potom. když byli
skymí. dokudž nepřešli. zem ] o srdce
jedli : ourod země. s již více nepožívsli
jepch.
&(jakoby)
nezůstal
v nich duch. synové ismelští pokrmu toho: ale jedli
ta se báli
příjití synů
israelských.
země chananejské toho roku.
2. Toho času řekl Hospodin k Josue: : o
13. Když pak byl Josue na poli města
Udělej sobě nože kamenné.. &obřež po
vodylijeho. před obličejem vaším. až jste
24. jakož byl učinil prvé v moři čer

druhé syny israelské."
3. ] učinil. což byl přikázal Hos
s obřezal syny israelské na
Neobřízek.'

din.
bku

Jericho.. pozdvibl očí. a uzřel muže. sn
stojí proti němu drže m'eč dobytý. i šel
k němu. a řekl: Jsíli náš. čili z nepřátel

našich?

2) bebr. text: nože nn brusu ostřené. -— ") t. obnov use obřízku. kteréž v Css tažení nn
poušti opomenutn jest. Slon ts ne na ty obrácen. býti moji. kteříž byli prvé obřezini. ale
ne ty. kteří nn poušti se uodivle. potud obřesůni nebyli : jelikož obfežévúní toho Gesupopužtěno.
nyní pak use. ns znsmení přijetí jich k milosti. obnoveno . k užívéní podlé Božího nařízení
přivedeno býti melo. když do senné zaslíbené vjíti měli.

3) bobr. mlat. tak nevim jest místo toto od přítomného skutku.

podob—lw

s jiným pohanským nLrodům. nuže odložte
9) t. neobřísku. kteroužto ne
také od sebe pohanskou mysl. — “.) tolik co odjetí. odvnleni .

_____. .-
s. 14. _ 6. :,

14.l;nlže
Kterýž
odťfvědčl:
Nikoli:
ale
jsem
vojska
oapodinovaf
&.nyni

přicházím“
15. [ padl Josue tváři svou na zem.
A pokloniv se. řekl: C0 Pán můj mluvi

Kapitola 0.
léno Jodcbo dobyto. zhimo.

22. Mob . vodnon'

tvou slohovou.. 26. Jomo vydal klatbu na toho,
„Noby nv. st.-vůl Joticho.

l. Jericbo' pak bylo zavřinoa ohra
zeno pro strach synů izraelských. ažůdný
nesměl ven 'iti. ani tam vjiti.
16. Szuj obuv s_nohsvých: nebo místo.
2.1 řekl ospodin k Josuo: Aj dal
na kterémž stojíš. svaté jest.' [učiní]
,
jsem
v ruce tvá Jericho, i krále jeho.
Josuc. jakož mu bylo rozkázáno.
i všecky silné muže jeho.
3. Protož obejdětc město všichni bo
k služebníka svému? Řekl:

l4) Byl to Hospodin sám. jak! potom Josuo jqj býti sand. Hané le jemu. Zjevil to pak tuto
u vojenské podobě & jmenem vojenským ve nuvnl. aby tím dal no lmuménou. to jako! on
jest král lanek. rovné.!jest i vůdce a. knih vojaka isnelakého ve všech dunách. které! k účelům
Bolím podnikali bude. -— ") Dolni: abych tě pli dobývini země mlíbené o Boukč pomoci
své ubezpečl.
10) t. 'pro přítomnost mou pocvěoonč. (Viz "rohu 2 Moji. 8. 5.)
1) item toto bylo tall-lu klíč k celé zemi jilni úpodojordhakó.

Kniha Jonne

6. 4—21.

jovníci jednou za den; tak učiníte po
šest dní.
4. Sedmého pak dne kněží“ at vezmou
sedm trub, jichžto užívají v milostivě
léto. a. at jdou před archou umluvy: a
obe'dete město sedmkrát. &.kněží troubiti

13. a sedm z nich sedm trub, jichžto
užívají v milostivě léto, a šli před ar
chou Hospodinovou kráčejíce, a troubíce:
a zbrojny"lid šel před nimi: ostatní pak
lid obecný šel za archou. troubíce na

budlou v troriby.

14. i obešli město druhého 'dne je—
dnou, a navrátili se do stanů. Tak činili
po šest dní.
15. Dne pak sedmého na usvítě
vstavše, obešli vůkol město, jakož bylo
uloženo, sedmkníte.
16. A když po sedmé obcházeli &
kněží troubili v trouby, řekl Josue ke
všemu lsraelovi: Křičtež již, nebo dal
vůní Hospodin město:
17. &budiž to město proklnté, i všecky
věci, kteréž v něm jsou, llospodinu.'
Sama toliko linhab nevěstka at jest živa
se všemi, kteříž jsou s ní v domě: nebo
skryla osly, kteréž jsme vyslali.
18. y pak vystříhejte se, abyste se

5. A když zavzní zvuk trouby delší,
a. podtrhovaný, a v uších vašich bude
zníti, zkřikne všecken lid křikem převeí
likým, a zdi města :
mtu se vyvrátí,
avejde (do něho)jede aždýtímmístem,
proti kterémuž stal.
6. Povolav tedy Josue, syn Nun, kněží,
řekljim: Vezměte archu umluvy : a s
jin "ch kněží at vezmou sedm trub“ léta
' ostivého. a. at jdou pred archou Ho—
spodinovou.
7. K lidu také řekl: Jděte, a obejděte
město, ozbrojení . jdouce před archou
Hospbdinovou.
8. A když dokonal Josue slova ta,

trouby,

sedm kněží trouon na sedm trub před z těch věcí, kteréž zapovědíny jsou. ni-__
archou umluvy Hospodinovy,
čehož nedotýkali, a nebyli vinni pře
9. &.všecko vojsko ozbrojené šlo na— stoupením, a všecka vojska israelská by
před, ostatní lid obecný šel za archou, & laby v hříchu, &kormoutila by se.“
všudy trouby zvučely.
19. Což pak bude zlata a stříbra, &
10. Byl pak přikázal Josue lidu, rka: nádob měděných, a železných, Hospo
Nebudete křičeti. aniž-bude slyším hlas dinu at jest posvěceno, a složeno v po
váš, aniž vyjde slovo z úst vašich: dokudž kladech jeho.
20. Tedy křičelvšecken lid, a troubilo
nepřijde den, v němžto řeknu vám: Vo
se v trouby, a když v uších množství
lejte a křičte.
11. Tedy obešla archa Hospodinova zavzněl hlas a zvuk, i hned zdi padly ;“
město jednou za den, a. navrátivší se do a šel jedenkaždy' (do města) tím místem,
stanů, zůstala tam.
kteréž proti němu bylo: ivzali město,
21. a pohubili všecky, kteříž byli v
12. Když tedy Josue v noci' vstal,
něm, od muže až do ženy, od dítěte až
nesli kněží archu Hospodinovu,
4)
6)
12)
17)

!. ledrn kněží.
jichžto se užívá.
t.. záhy ráno.

Budiž celé oddúno spravedlností Boží, t.. buď se vším. což .v něm jest, zkažeuo & vyhlazeno.
Viz 3 Moji. 27. 28. 29. — a hned níž v. 18. 19.
18) t. uvedlibyste na vojska izraelská prokletí & pomstu Boží.
20) 'Ze toto město takovým zázračným způsobem padlo, není bez významu. Tím ijisté . jedné
strany dino jen-t lsraelským jisté rukojemství, let se podal-í válečná podnikání, která! páva
_upočínnjí; s druhé pak strany chtěl Hospodin zabrániti všelikému piilišnému důvéhvápí lidu
v sebe a ' svou moc a dostatečnost, aby pak vitam-í svých nepi-ičitali vlastni rmužilosti a
umělosti. ale tomu, kterýž byl vůdcem a králem jejich — Bohu.

s; 22—26.
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_ na

do starce. Voly také. i ovce. i osly. | 24. Město pak. ivšecko, což v něm
ostrosti meče pobili.
bylo, spálili: krom zlata a stříbra. a ná
22. Dvěma ak mužům vyzvědačům. dob měděných. &železa. kteréž do po
kteřlž posláni yli. řekl Josue: Vejdětež kladu Hospodinova uložili.“
do domu ženy nevěstky. & veďte ji
25. Rahab pak nevěstku a dům otce
odtud.i všecko. cožjejiho jest.. Jakožjste jejiho, i všecko. což měla, živé zůstavil
jl přisáhli.
Jonne: i bydlili v lidu ismelském až do
23. I všcdšc mládenci vyvedli Rahab. ! dnešního dne:'
foto že ukryla posly.
irodiče jeji. bratry také. ivšecken ná- | kteréž byl posla k shlédnutí Jericho.
b ek. i rodinu jeji. a vně za stany israel- ; V tom času vydal klatbu Josue. řka:
s ými zůstati mzkázalif
; 26. Zlořečený bud' před Hospodinem
28) t. jakožto měl—tým.dokud!

se neočiatili . nebyli přijati v spolek lidu Božího.

24) hebr. pozvedli. t. j. od obecni—bouziv-ání oddělili . Boku věnovali.

25) Pozdeii dostala se u montelku Salmonoví moli : pokolení Jůdl. . tak se atula plu-nití
Dnvidovou n Eri-town.
Gibli took-n

4:

6. Ti.—7. l3.

6. Jošue' pak roztrhl roucha svá, a.
sto Jericho. ? prvorozenémsvém at 0 padl tváří na zem před archou llospo
dinovou
(&ležel) až do večera. on i vši—
ložl základ jeho. a v nejmladším : čti
ckni starši israelští: & sypali prach na
at postaví rány jeho.'
27. B I pak Hospodin s Josue. s hlavy své,
'_
.
7. i řekl Josue: Ach Pane Bože, proč
jmeno je o rozhlášeno jest' po vší zemi.
jsi chtěl převesti lid tento přes Jordán
řeku. aby dal nás vlruce Amorrhejského
Kapitola 1.
a tak nás zahladil? "bychom, 'akož jsme
Israeli-tipro tridu Ach-nm poraženi. 25. Atlan
počali.' raději byli zůstali za ordánem!
uhmeoovin.
muž ten. kte 'žby stavěl a udělal mě—

[. „Synové pak israelštl přestoupili
řikázani, &osobili sobě z věci proklatě.

gebo Achan. syn (hermi, syna Zabdi.
syna Ziire z pokolení Juda. vzal něco z
těch věci prokletých. I rozhněval se
Hospodin na syny israelské.
2. Nebo když poslal Josue muže ně—

které z Jericha proti Haj. kteréž jest
blízko Bethaven. k východní straně mě
stečka Bethel. řekljim: Vstupte. &shlé
dněte zemi. Kteřížto naplmvše přiká
zaní shlédli llaj.
3. A navrátivše se. řekli jemu: Nechť
nevstupuje všeckeu lid , ale dva neb tři
tisíce mužů at jdou. a mhladí město:
pročby měl všecken lid darmo se obte—
žovati roti velmi málo nepřátelům?
4. ed' vytáhli tam tři tisíce bojo
vníků.
teřížto hned utíkajíce,
5. zbiti jsou od mužů města Haj, &
padlo z nich třiceti šest lidí: i honili je
nepřátelé od brány až do Salm-im, &
padli, když s vrchu utíkali:' i ulekln se
srdce lidu, a jako voda rozplynula.

8. Pane Bože můj. co mám říci.“ vida
lsraele. au utíká před nepřátely svými?
9. l'slyši to ( 'hananejšti . i všickni
obyvatelé země, &sberouce se v hroma
du. obklíčí nás. & shladi jmeno naše z
země: i což to učiniš jmenu svému ve:
likému ?“
10. I řekl llospodin k Josue: Vsta
niž. proč ležíš tváří na zemi?
11. Zh'rešil Israel, a přestoupil umlu
vu mou: & vzali z věcí' moklatýchf &
ukradli. &zklamali." &skryli mezi ná
dobami svými.
12. Aniž bude moci ostáti Israel před
nepřátely svými, ale utikati bude před
nimi: nebo poškvměn jest věcí odděle
nou. Xebudut více s vámi. dokud nevy—
hlaclíte toho. kdo tím hříchem vinen jest.
13. Vstnn, posvět lidu.“ a rei jim: Po—
světte se k zejtřku: nebo toto praví Ho
spodin Buh israelsky': Věc prokleté u
prostřed tebe jest. Israeli: nebudeš moci
ostáti před nepřátely svými. dokudž ne
bude vyhlazen z tebe, kdo tím hříchem
poškvrněn jest.

26) Kdyz! počne je pevniti. by pak měl mnoho deti. prvé nežli dokonň. ztratí je všecky. si do
nejmenšího. jak). se přihodilo Hielovi. Viz 3 Král. 16. 34.
“ 7) t. pověst o nem mhlíuila se.
5) Ku potrestání přestupku Achnnova. Že pal. hřích jednoho byl příčinou. aby Bůh pomstu nn
mnohé neb nn všecky vyle'nl. dá se vyletiti dilem odtud. te v lidu vyvolené-ru jednotliví
údové tuze | celým nnmdem spojeni byli. : tudít jeden za všecky : všichni :: jednoho státi
musili. & tok cele' shromáždění a dokonalé plnění zákon- Boiího bylo odpovědné.
7) t. jako! na počinu. kdy! jsme zemi rýchodojordůnskou opanovali.

8)t.cosimůmpočltl.
9) t. \: jaký posmech & porouhňní uvodíš je nanele
ných.
t. : těch věci. které! měly Bohu'uchovůny býti. — ") t. lhnli.
l3) t. zpr-u to. ot'se lid nilelitě připraví. tak oby očistice se podlé vyměření zákona. poctivě .
sluině před Pánem se nikoli.

ll)

__ ,

_

v, u. _ s. 4.

__.____—'-.

14. | přistoupíte ráno. jedenkaždý po
svém pokolení: ana kterežkoli pokolení

23. A vzavše to z stanu přinesli &Jo
sue. a. ke všem synům israelsky'm. a po—

los spadne. přistupovati bude po příbu—
zenstvích svých. &příbuzenství po do
mích. a domově po mužích.'
15. A ten. kdožkoli v tom hříchu po
stižen bude. spálen bude ohněm se vším
statkem svým: nebo řestoupil omluvu
Hospodinovu. & nčiml nešlechetnost v
Israeli.

vrhli před llospodinem.'
24. Vzav tedy Josue Achana. syna
Záre. i stříbro. i plášt. i zlaté pravidlo.
syny také, i dcery jeho ,' voly i osly. i
ovce. stan také. i všeckemnábytek: vy—
vedli je do oudolí Aehor.

_

25. Kdežto řekl Josue: Ze jsi zko
mioutil nás. zkormutiž tebe Hos din
16. Vstav tedy Josue ráno. kázal při v tento den. ! ukamenoval jej ve' eren
stupovati lsraelovi po pokolenlcb jejich. Israel: i všecky věci. kteréž jeho byly.
ohněm strůveny jsou.
i postiženo jest pokolení .lúdovo.
26. [ naházeli nail hromadu velikou
17. Kteréžto když přistupovalo po
rodech svých. postižen jest rod Záre. A kamení, kteráž trvá až do dnešního dne.
když ten také přistoupil po čeledech. 1 odvrácena jest prchlivost Hospodinova
postižen jest (rod) Zabdi:
od nich. A nazváno jest jmeno místa
18. jehožto čeleď rozděliv po jednom
i
toho.
()udnlí Aehorf až po dnes.
muži zvláště. nalezl Aehana. syna ('hzn'
Knpllola s.
mi. syna Zabdi. syna Záre z pokolení _
J ůdova.
Mesto Ha) nato. a král jeho obokeu. 30. Olta'v vzde—
napsán. 34. Požehnání : ulo—
19. | řekl Josue k Aclmuovi: Synu ' lňn. 32. Výpis zákonu
řečmi vyhlášeno.
můj, dej chwíln Hospodinu Bohu israel
1. Rekl pak Hospodin k Josue: Neboj
skému.' :: vyznej se, & oznam mí. cos |
učinil. a netaj (nič-eho).
' se. ani se strachuj: pojmí s sebou vše
20. | odpověděl Aehzm Josue. & řekl ; oken lid bn'ovný . a vstanu táhni k mé
jemu: Praydat. já jsem zhřešilproti Ho stu Haj. H e dal jsem v ruku tvou krále
spodinu Bohu israelskému, a takto. a jeho. i lid. i město. i zemi.
2. A učiníš městu Haj & králi jeho,
takto jsem učinil.
- 21. Nebo jsem viděl mezi loupeží plášt jako jsi učinil Jerichu &králi jeho: lou
červený velmi pěkný. a dvě stě lotů sti-í pež pak. i všecky dobytky rozbitujete
bra. &pravidlo zlaté“ padesáti lotů: & mezi sebou: oložzálohy městu za ním.“
3. [ vstal osue, i všecko vo'sko bo
žádostiv toho vzal &skryl jsem to v zemi
prostřed stanu mého. &stříbro vkapa— "ovníků s ním. aby táhli k Ilaj: a. vy
nou zemí jsem přikryl."
brav třiceti tisíců mužů silných. poslal
22. Tedy poslal Josue služebníky: je v noci (napřed),
' 4. a přikázal jím, řka: Položte zálohy
kteříž běželi do stanu jeho, a nalezli vše
cky věci skryté v témž místě, i stříbro za městem: aniž dále odeházejte: ale bu
! dete všickni pohotově.
spolu.
'
)
[

14) t. zprvu mels losovstí pokolení mezi sebou, puk rody toho pokolení. nn které! los připadl std.
l9) t. pokornýn svým vyznůoim osvedč. že vševědoueí Bůh losem pravý soud no tebe vynesl.
21) t. prut.zlntý. Tehdůi bylo málo neb dokonce nebylo žádných nteny'cb peněz. než stříbro a
zlato bylo v prutoch . v plechích. : nichž se kua dle potřeby ulomil : odvážil. když se
neco kupovtlo. —. ") hebr. text: stribro položil jsem pod tím (pláštěm)
23) t. před archou omluvy.
24) Jakožto téhož přestoupení oueutny. : vědomost o nem mqjíá.
26) t. údoli zkormouceni.
2) t. pozadu.

„__—_
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Kniha Jozue.
5. Já pak, a. ostatní množství. kteréž
se mnou jest. přitáhneme k městu proti
němu.' A když oni vyjdou proti nám,
jako rvé jsme učinili. utíkati budeme.
&obratíme se zpět:
6. ažby honíce (nás) od města poděl
odvedeni byli: nebo domnívati se budou.
že my utíkáme jako prvé.
7. Když tedy my budeme utíkati, a
oni (nás) honit-1. vy mezi tím vyskočite

: záloh. a město zkazíte; a dílje Hospo
din Bůh váš v ruce vaše.
8. A když vezmete (město), zapalte
a udělejte všecko tak. jakž jsem roz
'je,ázal.

5. 5— 24

15. Josue pak. a všecken Israel po
stoupili s mista. jakoby se báli a utíkali
cestou pouště.“
16. Oni spolu křičice. a'sebe vespo
lek onoukajíce, honili je. A když se
vzdá ili od města,
17. tak že ani jeden v městě Haj a
Bethel“ nezůstal. kteryžby nehonil Isra
ele, [tak jakž vyběhli nechavše měst
otevřenýchj.
18. řekl Hospodin k Josue: Pozdvi
hni štítu, kterýž máš v ruce. proti mě
stu Haj.' nebo tobě dům je.
19. A když zdvihl štít proti městu. ti.
kteříž se skryli v zálohách. ihned vysko

9. I pustil je. a šli na místo záloh. čili: a všedše do města. vzali &zapálili 'e.
20. Muži pak města, kteříž honiliJJo
a zůstali mezi Bethel. a Haj. k západní
straně města Haj: Josue pak té noci sne. ohlédše se, &vidouce dým města,
an se vznášel až k nebi. nemohli dále
zůstal u prostřed lidu.
IO. A vstav u svítání zčetl tovaryše, ani sem. ani tam utéci: zvláště ponč
a vstoupil :; staršími před vojskem maje vadž ti. jenž se byli ukazovali, jakoby
okolo sebe pomoc bajovniků.
utíkali k poušti. oněm. kteří je honili,
11. A když přitáhli a vstoupili naproti velmi zmužile na odpor se postavili.
21. ! vida Josue. ivšecken Israel.
městu, stáli na straně půlnoční města.
mezi kterými. & nimi v prostřed bylo žeby vzato bvlo město. a že dým z města
oudolí.
vystupuje. ohrátiv se bil muže llaj.
22. Onino také. kteříž byli vzali ::
12. Pět pak tisíců mužů byl vybral
Josue, & ostavil je v zálohach mezi zapálili město. vyšedšc z města. proti.
Bethel a aj od západní strany téhož svým. počali bíti nepřátely. kteříž byli
města:
u prostřed“ Tedy s obou stran byli po
13. všecko pak ostatní vojsko šiko rážení nepřátelé. tak že žádný 1 tak ve
likého
množství není zachován.
valo se k straně půlnoční. tak že nejpo—
slednejší toho vo'ska dosahovali západní
23. ale krále města Haj jali živého. a
strany města. ' edy vytáhl Josue noci přivedli ho k Josue.
24. Kd ž tedy všickni poraženi byli.
tě a postavil se do prostřed oudolí.
14. To když uzřel král (mesta) Haj.' kteříž byi honili lsraele utíkajícího k
vytáhl spěšné ráno se vším vojskem poušti, a na témž miste od meče padli.
navrátivše se synové israelští vraždili v
města. a žšikoval vojsko proti poušti,"
městě..
nevěda. že pozadu jsou zálohy.

5) t. zpředu.

\

H) t. kde! měl hradské jako na ranč. kdežhy je snadné překvaeití mohl. — ") t. chteje tak po
boku na Izraelské připadnou“ a utíkajícím cestu mkočiti.
15) t. způtkem. kudy! táhli . pouště.
17) kdy! totiž bojovníci tohoto blízkého města viděli. že hmliu' utíkqii. hnali se také za nimi.
zdá se ale. na se brzy tpet navritilí. jelikož o lidném ! nich padlém zminka se nečiní.
IS) !. na "rameni příhodnosti času ' zálohách stojícím. aby vskočili do města.
'
'
22) t. hradských. obklíčeni od nich.
24) t. octatek obyvatelů i ženy.

8. 25.—9. 8.

Kniha Jozue.

25. Bylo pak (těch). kteříž padli té—
hož dne, od muže až do ženy. dvanácte
tisíc lidí: všickni z města Haj.
26. Josue pak nes ustil ruky své.
kterouž byl vzhůru vztahl. drže štít. do
kudž nebyli pobiti všickni obyvatelé Haj.
27. Hovada pak a loupež města roz
bitovali mezi sebou synové israelští. ja—
ko). byl přikázal Hospodin Josue.
28. Kterýžto vypálil město, a učinil
z něho hromadu věčnou:
29. krále také jeho oběsil na šibenici
(a nechal ho tam) až do večera. & zá
padu slunce. Pak rozkázal Josue. aby
složili tělo jeho 5 kříže: a povrhli (je) u
samé brány města. a nametali naň hro
madu kamení velikou, kteráž trvá až do
dnešního dne.
30. Tehdy vzdělal Josue oltář Hospo
.linu Bohu israelskěmu na hoře llebal:

35. Nic z toho. což byl rozkázal Mo'—
žíš. nevynechal. ale všecko opětoval pře e
vším množstvím israelským. ženami. i
dětmi. i příchozími. kteříž mezi nimi se

zdržovali!

__ _

Kapitola 0.

Gahan-init: Jozue a nutil innebkó podvodu. ' službu
vanou podrobeni jsou.

1. To kd ž uslyšeli všickni králové za

Jordánem.- teříž bydlili na horách. ina
rovinách, na zátokúch mořských, ina
břehu velikého moře. i také. kteříž by

dlili
Libanu. Hethejský.
a Amor
rhejspodlé
ý. ('hananejský.
Ferezejský,
a He
vejský. &Jebusejský.
2. sebrali se spolu. aby bojovali proti
Josue &lsraelovi jednomyslně. a jedno
stejnou vůlí.
3. Ale ti. kteříž b dlili v Gabaonf
31. 'akož byl přikázal Mojžíš služe— uslyševše všecko. což byl učinil Josue v
Jerichu
a llaj:
louik l ospodinův synům israelským. a
napsáno jest v knize zákona Mo'žíšova:
4. a chytře myslím." nabrali sobě po
oltář pak z kamenů neuhlazeuýc . kte— krmů, pytle staré na osly vloživše. a
rýchž nedotklo se železo:' a obětoval (vzali) kožené lúhvice" vinné zedrané,
_
na něm oběti zápalné Hospodinu, obě a zzašívané,
5. a střevíce velmi staré. kteříž na
toval i pokojné oběti.
32. A napsal na kameních výpis zá znamení starosti záplatami byli zzašívá—
kona Mojžíšova! kterýž on byl vydal ni. oblckli se v staré šaty: chlebové také.
kteréž si vzali k potravě na cestu. tvrdí
před 5 ny israelskými.
33. šecken pak lid , a starší. a vůd byli. a na kusy zdmbeni.
6. ] šli k Josue. kterýž tehdáž zdržo
cové. i Soudcovéjeho stáli po obou stra
mích archy. před kněžími. kteříž nali val se v ležení v Galgala. a řekli jemu.
archu umluvy Hospodinovy. tak přícho a spolu všemu lsraelovi: Z daleké země
zí. jako doma zrozený. Polovice 'ich po— řišli jsme. pokoj s vámi učiniti chtíce.
dlé hory Garizim. &polovice podle hory l)odpověděli muži israelští k nim. a řekli:
7. Snad bydlíte v zemi. kteráž losem
chal . 'akož byl rozkázal Mojžíš slu—
žebník ospodinův. A nejprv zajisté dal naše býti má, i nemůžeme v smlouvu
(Josne) požehnání lidu israelskemu.
vjíti s vámi.
.
8. Ale oni řekli k Josue: Služebníci
34. Potom četl všecka slova (zákona),
požehnání i zlořečení, i všecko. což psáno _ tvoji jsme. Jimžto řeklJosue: Kdo jste
' vy? a odkud jste přišli?
bylo v knize zákona.
3|)
32)
35)
3)
4)

t.
t.
a
t.
t.
'

netecaných.
výtah; t. j. buď danem Botích přikázali aneb požehnání a zlořečenství.
úkon a oblízkou přijali.
hlavní město Hen-jakých.
vymyalili zi lest: t. j. dčlljieo le. jakoby zdaleka poslové byli. — ") t.. jak byl obyčej
cech krajináři. kožené nádobí mívati k nošení ' nich věci tekutých.

' 9. ()dpověděli: Z země velmi daleké
přišli služebníci tvoji ve jmenu Hospo
dina Boha tvého. Nebo jsme slyšeli
pověst o moci jeho. všecko. což učinil

israelského, a protož nemůžeme se jich
dotknouti.
20. Ale toto jim učiníme: Necht 'sou
zanechání sice při životu. aby hněv ilo
spodinův nevzbudil _seproti nám. kdy
bychom jim nezdrželi přísahy:
21. ale at jsou tak živi. aby ku potře

v Egyptě—

10. a dvěma králům amorrhejským.
kteříž byli za Jordánem. Sehonovi králi
Hesebon, a Ogovi králi Bása'n, kterýž bám všeho množství dříví sekali. &vodu
byl v Astamth.
nosili. A když oni to mluvili:
22. povolal Josue Gabaonitskích. &
11. l řekli nám starší i všichni oby
vatelé země naší: Nsbeřte sobě potravy řekl jim: Proč jste nás lstivě okinmali.
na cestu velmi dalekou s jděte vstříc řkouce: Velmi daleko bydlíme od vás,
jim. &rcete: Služebníci vaši jsme. učiňte ješto jste u prostřed nás?
s námi smlouvu.
23. Protož pod zloi-ečenimbudetef ::
12. Chleby. když jsme vyšli 7.domů ne řestaue : rodu vašeho. kterýžby dříví
se
Lavodu nosil do domu Boha méhof
svých. abychom k vám šli. vzali jsme 5
te lé: hle již vyschli, a přílišnou zasta—
24. Kteřiž odpověděli: Povedíno jest
rarostí zdrobili se.
nám služebníkúm tvým. že slíbil llospo
13. Kožené tyto láhvice nové byly. din Bůh tvůj Mojžíšovi služebniku své—
když jsme je naplnili. &hle již rozpuksné mu. dati vám všecku zemi (tuto). a za
jsou. &potrhané. Roucha. kteráž máme hladiti všecky obyvatele 'ejí. Protož
\

l

!

na sobě &střevíce. kteréž máme na no- “ báli jsme se velice. u.opatřillijsme životy
hách. pro přílišnou dalekost cesty otřely své: strachem před vámi jsouce dohnáni
se. a téměř sešly.
to jsme učinili.
'
14. Přijali tedy : pokrmů jejichf &
25. Nyní pak v ruce tvé jsme: co se
toho zdá dobrého a rového. učin s námi.
úst Hospodinovýeh se neotázali."
26. Učinil tedy stue, jakož byl řekl.
15. [ učinil s nimi .losue pokoj. &
všed v smlouvu. slíbil. že zabiti nebudou: &vysvobodil je z ruky synů israelských.

knížata také množství přisáhli 'im.
16. Po třech mk dnech po te smlouvě
učiněné. uslyšeli. že oni bydlí blízko. a
že mezi nimi dou.
17. lhnuvše stany synové israelští.

přitáhli
měst jejich
třetího
jichž&
tato
jsoudojmena:
'abaon.
& dne.
Kaňra.
Beroth.-a Kariathjarim.

aby nebyli pobiti.
27. A ustanovil v ten den. aby oni
byli k službě všemu lidu. a oltáři Ho—
spodinova, sekajíce dříví. &vodu nosíce.

na místě. kteréžby (sobě) vyvolil Ho
spodin. až do přítomného času.

Kapitola 10.

peti kvilů amonhojlhýdí. l2. l'rodlouhní
A nepobili
jich. veproto
že plřisáhli
jim18.
knížata
množství
jmeno
uspo Porižh
dne k modlitbě Jonne. 28. Vybojovini mén ptq' králů.
dina Boha is:-selského. Reptal tedy vše
cken obecní lid roti knížatům.
1. Uslyšev to Adonisedech král Jem
19. Kteříž o pověděli jim: Přisáhli salémský, totiž. že Josue vzal (město)
jsme jim ve jmeno Hospodina Boha Haj, a zkazil je [nebo jako byl učinil

14) Na znamení pokoje . přátelství. podlé tehdejšího obyčeje. Wie? :. pnvé. co! jsou byli
předstírali. — ") !. skrze nejvyššího kam; a tudíž příliš kvapně a nepředlotend umluvu
s nimi učinili. jaky'by při tom byl soud a vůle Bolí, se mu
zanedbavše. Přede však s nimi
, v smlouvu "jíti mohli. jelikož se jim Gabnonití poddali a náboženství jejich přijati přislíbili.
23) t.. v těžkou práci . sluzbu podrobeni. — ") t. ts klam na vín bude. oByste minové stánku
svědectví vždy zůstali. : k potřebě jeho dlíví sek-li . vodu nosili.

_..

__

_-

_

IU. 2-14.

Kniha Jozue.

Jerichu, & králi jeho, tak učinil Haj a

krali jeho] a ze utekli (šabaonitští k

vojsko bojovníků s ním,
udatní.

835
muži velmi

lsraelovi. &smlouvu učinili s nimi,
8.1 řekl Hospodin k Josue: Neboj
2. bál se velmi. Nebo město veliké se jich: nebo v ruce tvé dal' jsem je:
bylo Gabaon, a.jedno z měst královsk) ch. žádný z nich nebude moci odolati tobě.
&větší, nezli mesto "aj. & všickni bo
9. Připadl tedy Josue na. ně v náhle.
jovníci jeho velmi udatní.
táhna celou noc z Galgala:

3. Protož poslal Adonisedech král Je
10. a zkormoutil' je Hospodin před
rusalemsky k ()harnovi králi Hebron, &
k Faramovi králi Jeriinoth. k Jafíovi tvoři I'smele: &potřel (je Josue) mnou
také králi Lachis. a k Dabirovi králi velikou v Gabaon, & honil je cestou.
kudy se vstupuje do Bethhoron. & bil
Eglon. řka:
je až do Azeka a Mac-eda.
4. \stn te ke mně. a dejte pomoc,
11. A kdyz utíkali před s ny israel
abychOm obyli Gabaon, proto že utekli
skými. & byli v ouvoze u šethhoron.
((inbnonští) k Josue. & k s—ynmnisrael poslal na ně llospodin kamení veliké
sk)m
5. Shromáždivše se tedy pět králu s nebe až do Azeka: a. zemřelo jich
amorrhejských. král Jerusalémský, král mnohem více od krupobití kamenného,
Hebronský. král Jerimothský. král La— než jich pobili synové israelští mečem.
12. Tehdy mluvil' Josue llospodinu
chissky. král Eglonsky'. vytáhli spolu
s vojsky svými. &oblehli Gabuon. dobý v ten den. kdyz dal Amorrhejského před
obličejem"
synů israelsk) ch. &rekl pred
vajíce ho.
6. Obyvatelé pak (iabaon města oble mmi: Slunce proti Gabaon neh)'bej se:
Ženého poslali k Josue, kterýž tehdáž o měsíc proti oudolí Ajalon."'
13. [ stálo slunce i měsíc! dokudž
ležel v staních u Unlgala. řkouce: Ne
odjímej rukou sv)'ch od slnžebníků tv)'.ch nepomstil se národ nad nepřátely sv) mi.
aby i'eh nechal bez 'pomoci: přitáhni Zdali to není psáno v knize spravedli—
rychle. a vysvobod nas. a dej pomoc: V)eh."" Stalo ted) slunce u prostřed
nebo sebrali se proti mim všickni krůlove nebe, & nepospíchalo k západu na celý
jeden den.
amorrhejštíf kteříž bydlí na horach.
7. ] táhl Josue z Galgalo. & všecko
14. Neb) lo prvé. ani potom tak dlou—
6) Část Amonhejukýeh byla osazena na východní straně Jordánu. a to ji! za )Iqiiíše pohubena
jest. Jiní na západní straně Jordánu od Kadesbarne a.: do Gahaon sídleli, a _ti teď na. práci
Jo.—uo přišli.

10) t. v zmatek uvodil.
12) t. modlil se. — ") L v moc. — “') Jakoby řekl: Račí! to způsobili, ó Pane. ať slunce a
měsíc světlem svým nás neopouštqjí. a! bychom nepřátely své vyhlndili. — Pmil takto Jonne,
Pánu se pomodle. ne bez vnitřního vnuknutí Boiiho. Pronůizi pak prosbu svou podlé tehdejšího
mínění. jakoby slunce a mea'c zemi obcházely a země stála. jako! posud i my v obecné mluvě
říkáme. Tím však se noztvnuje. jakoby skutečně tak bylo a slunce a hvězdy okolo země
se pohybovati musily. Neb nejde tu tak dalece o pohybování slunce neb okenice. no! 0 to.

aby'-vezla

ls)

denní tak dlouho trvalo. pokud! by nezjimal utíkajíeích nepřítel: a toho také

dosáhl divotvornou mocí .víry své. Jakým způsobem to Bůh způsobil, to vypisovatí a učené
vykládali není vec písma svatého: dosti nám na tom: Josue vyřkuul prosbu svou. jak tomu
sám rozuměl a jak toho potřebí měl. a Bůh. jen: u'un běh země a hvezd řídí a zpravuje.
vyplnil ji způsobem. jakým dle neskooůeoě moudrosti a moci své za dobré uznal.
t. světlem svým neopouštčly hradských. — ") L. v knize. kde! seblůay *byly písně o hrdin
ských činech a znamenitých udiloztooh. kteri! a. času Josue ovšemť se oalezolo. tok ze se

na ní odvolati mohl; pak ole jako íjiné mnohé zhynula.

'?'\\Č\,

hébo due. jako když poslechl Hospodin
hlasu člověka.,a bojoval za lsraele.
15. [ navrátil se Josue se všhn Isra
elem do stanů v Gal
16. Uteklo pak bylo těch pět králů.
&skryli se v jeskyni města Maceda.
' 17.1 oznámeno bylo Josue. že jest
nalezeno pět králů skrytých v jeskyni

'Cz,/=

\ _

\tmln“

19. vy pak nezastavujte se. ale hoňte
nc řátely. &kteřižkoli zadni budou : uti

kajicichf bíte: & nedejte jiní v'iti do
pevnosti měst jejich. kteréž dal dospo
din Bůh v ruce vaše.
20. Když tedy poraženi byli nepřá

telé ranou velikou. až i téměř všichni
zahlazení byli. ti. kteříž mohli před Isra
města Macoda..
'
elem uteci. vešlido měst hrazených.
21 . ! navrátilo se všecko vo'skn-kJosue
18. Kterýž přikázal tovarysům svým.
řka: Přivalte kameni veliké k díře tě do Maeeda. kdež tehdáž byh stanové, ve
jeskyně. a osaďte ji muži bedlivými, kte— zdraví, a v úplném počtu: ažůdný nesměl
proti synům is:-selským ani cknouti.
_Hžbyjich tam ostříhají:
")

t. kterýchzkoli deheníte. uni : zadu u jinými utikqií.

Kniha Jonne.

10. 22.— 11. l.

22. I přikázal Joeue, řka: Udhraďte
díru u jeskyně. &vyveďte ke těch mně
pět23.
králů.
kteříž
se v ní kryjí.
I učinili
služebníci.
j ž jim bylo
rozkůzáno : &.vyvedli k němu pět králů

887

33. Toho času přitáhl Hon-ím. král

Gezer. na pomoc Lubin: kteréhož por
razil Josue se vším lidem jeho až do
nejposlednějšíbo.
34. ] táhl : Lechi; doEglomaobehnal
(město).

těch : 'eskyně, krále Jeruaalémského,
krále ! ebron. krále Jerimotlh. krále ' 35. :; vybojoval je téhož dne: &pobil
mečem všecky lidi. kteříž byli v něm.
Lachis. krále Eglon.
24. A když vyvedení byli k němu. rovně tak. jakž byl učinil Iachis.
36. Vstou il také se vším lsraelem
svolav všecky muže ismelské, řekl kní
žatům vojska. kteříž s ním byli: Jděte. : Eglon do lfebron. &dobýval ho:
37. i vzal 'e, a_pohubil mečem.i krále
a šl 'te nohuna svýma na hrdle. těch
králů. Kteřížto když řistoupili. &na jeho. i všecka městečka kn'iny té. i
všecky lidi. kteříž v něm bydlili: nene
hrdle
nohama
25. ležících
o t řekl
k nim:číšník
ebojte se. ani chal v něm žádného živého: jako byl
se strac ujte, posilňte se. a buďte zmu učinil Eglon. taktéž učinil i Hebron. vše—
žili: nebo tak učiní Hospodin všechněm cko. což v něm nalezl, zhubiv mečem.
38. Odtud navrátiv se do Dabir,
nepřátelům vašim, proti nimž bojujete.
39. dobyl ho. & zhubil je: krále také
26. [ udeřil Josue. &pobil 'e. &pověsil
na pěti dřevich: a visel: až do večera.
jeho. i všecka vůkol městečka pohubil
27. A když zapadalo slunce. rozkázal mečem : nenechal v něm žádného živého:
tovaryšům. aby složili je s šibenic. Kte jakož byl učinil Hebron, & Lebnu, i
řížto složivše vmetali je do jeskyně. v níž králům jejich. tak učinil Debil-. a králi
se byli sk li. & přivalili k díře její jeho.
40. A tak pohubil Josue všecku zemi
kamení veli 'é. kteréž jest tu až do ny
nějšího času.
horách. i polední stranu. i roviny.
28. Téhož také dne dobyl Josue Ma— ! Asedoth. s králi jejich: nenechal v nich
ceda.. & pohubil je mečem. & krále jeho
zabil. i všecky obyvatele jeho: &nene
chal v něm ani toho nejmenšího. [

učinil králi Manda, jako byl učinil králi
Jericha.
29. Táhl pak ae vším Israelem 2 M&
oeda k Lebnu, &dobýval ho:
30. kteréž dal Hospodin s králem jeho
v ruce lsraelovi: &pohubili město mečem.
i všecky obyvatele jeho: nenechali v něm
žádného živého. [ učinili králi Lebna.
jako byli učinili králi Jericho.

31. Z Lebna táhl k hchis

se vším

lsraelem: & obklíčiv je vůkol vojskem
dobýval ho.

32. [ dal
Hbspodin
Lachis
lsraelovi.
&dobyl
o druhého
dne.v aruce
m

hubil
mečem,
lidi.
kteříž
ííyli
v něm.je(rovně
tak)ivšecky
jakož yl
učinil
Lebnu.
42) t. jedním tažením.
Mhli Gould.

'

žádného živého. ale všecko. což mohlo
dýchati. pobil. jakož byl přikázal jemu
Hospodin Bůh israelský.
41. od Kádeabame až do Guy. Vše
cku zemi Gosen až do Gabaon,
42. i všecky krále, i krajiny 'ejich.
jedním outokem' zdobýval & z ubil:
nebo Hospodin Bůh israelský bojoval
za něho.
43. [ navrátil se se. vším Israelem do
ležení v Galgala.

Kapitola||.
Ostatních krilů ponížení. | tón-lei vli zeme vyhojovlni
od Jonne.

]. To když uslyšel Jabin král Asor.
slal k Jababovi králi Madon. &k králi
' meron. &k králi Achsaf:

___Íj
43

Kniha. Jonne.

ll. 2—10.

.2.téžkkrélům.kteřižbydlilikstraně
11. [ pobil všecky duše. kteréž tam
ůlnočnl.na horách' itn: rovinách" b dlily: nenechal v něm žádného živého,
En

lodni Generoth. též vpollch. av
'mách Dor podlé moře:
- 3. též kChannn ' kému od 'chodu

e všecko až do nejposlednějšiho

po—

hubil. město pak to vypálil ohněm.
12. A všecka města vůkol. &králeje
i západu: ik Amorr ejskému, & ethej— jich zjimnl. pobil. &mhladil, 'akož byl
skénu. a.Fe
'skému. iJebueejskému přikázal jemu Mojžiš. služebnl Hospo
na hol-ich: též k evejakému, kterýž by— dinův.
13. Kromě měst. kteráž byla na pc
dlil při dole Hermon v zemi Masfa.
4. [ vytáhli všickni s vojsky svými. hrbcich. &na vrších postavem ,' ostatni
lid Hliň mnohý. jako pisek. kterýž jest
Israel: samé
toliko
Asor. ač bylo
na řehu mořském. koňů také & vozů npiluil
ve ' ohrožené,
spálil
ohněm.
nezáslné množství.
14. A všecku loupež těch měst. i ho
'5. I sešli se spolu všichni králové ti vada rozdělili mezi sebou synové ismel
" vodnichMerom.' aby bojovali proti šti. pobivše všecky lidi.
smelovi. .
.
15. Jakož byl přikázal Hospodin Moj
6. I řekl Hospodin k Josuc: Neboj se žíšovi služebnlku svému. tak přikázal
jich: nebo zejtra právě v tuto hodinu 'á Mojžíš Josue. a on všecky veci naplnil:
vydim všecky tyto k zraněni před obli nepominul ze všech přikázani ani je—
čejem l'sraelovým: koňúm jejich žily dnoho slova. kteréž byl přikázal Hospo—
din Mo'žíšovi.
podřežešf &vozy spáliš ohněm.
16. ' 'edy vzal Josuc všecku tu zemi
7. I vytáhl Josue . &všecko vojsko s
nim, proti nim k vodám Merom nena— horni. i poledni. i zemi Gosen, i roviny.
dále. a. udeřili na ně.
i stranu západnl, i hory israelské. i pole
8. I dal je Hospodin v ruce lsraelovi. jejich :
17. i dil hory. kteráž se táhne do Seir.
Kteřiž porazili je. &honili až k Sidonu
velikému,' a k vodám Maserefoth." a až k Bšlgad. po rovině libánské pod
poli Masfe. jenž jest k straně východnl horou Hermonz' všecky krále jejich
jeho. Tak pobil všecky. že nenechal z
ujímal.
pobil.
& povraždil.
nich žádného živého:
18. La
dlou
ý čas' bojoval Josue
proti králům těm.
9. &ufinil.
jakož
mu žl
byly přikázal
Ho&
19. Nebylo města. ještoby sebylo
spodin.
koňům
jejich
podřezal.
(dobrovolně) poddalo synům israelským.
vozy spálil ohněm.
_ 10. A navrátiv se i hned dobyl Asor: krom Hevea. kterýž bydlil v Gabaon:
&krále jeho zabil mečem. Nebo Asor všech
jiných bojem dobyl.
od starodávna mezi všemi těmi králov
20. lospodinovo zajisté usouzeni by
lo. že se utvrdila srdce jejich.“ &že bo
stvlmi přednost mělo.


k____.__—._;- --,__ _

_ __..

2) t. Libúnslty'ch.— ") t. při jezeru Gwenn-lakem.
5) při !. jezeru. jel tvoři Jordin nn sever ncdnleho juan Gcncnretnkáho.
6) t.. lodních noh. aby nebyli více k potřebě . zkrvšcivše lehce zahynuli. Nechtěl ijisté

Bůh.

aby Iunelšti kotlům uvykli . výbojným národem ne stali. mojim—jiný účel vytknutý.
Mimo
to chvále ac tim zubu-hnití. aby se nepřátelům tem opet nedostali : jich se více. proti [smel
akým užíti nemohlo.
8) &. hlavnímu městu Fenickému. — ") habr. Milenfot & j. teplice.

13)' Pončvndljich brneliti dobřemohlipoutitikobnnó proti nepřátelskýmútokům Knnmejuky'chnárodů.
17) t. j. decku letni od jižních hrnoic a.: k oevemim.
18) t.. skoro po nedal let.

20) t.. júl) pli Flmovi
hodni nebyli.

doped-ilHospodin. že to utvrdilo. srdce jejich. nednv jim núlooú. které!

ll. Zl.—-l:. LL

Kniha Jomo.

jovali roti lamalovi, a
li. a nezaslou
žili žá é milosti. a
ynuli. jakož byl
přikázal Hospodin Mo'žíčovi.



21. Toho času při
Josue. a
le
nil Enakim' z hor v Hebron. a Dabu. a
Anab. i ze všeliké ho jůdaké a israel
ske. a města také jeji zkazil.
22. Nezůstavil žádného z plemene
Enakim v zemi synů israelakých: kro'm
měst Gazy. &Geth. a Azótu. v nichž sa
mých zanechání jsou.
23. Tedy opanoval Josue všecku tu
zemi. jakož mluvil lloapodink Mojžíšovi.
a dal ji synům israelským k vladnnti.
vedlé dílů a pokolení jejich. l odpoči
nula země od bojů.

Kapitola 12.
Vyhu'm hun .ucýob od mů hradských.

[. Tito “sou králové. kteréž zbili sy
nové iaraeliští. a o anovali zemi jejich
za Jordánem k východu slunce. od po—
toka Amon, až k hoře Hermon. i všeli
kou krajinu východní . kteráž leží proti
poušti.
2. Sehon král amorrhejaký. kterýž
bydlil v Heaebon, a panoval od Aroer.
kteréž leží při břehu potoka Amon. a
nad polovici strany na oudolí, a.polovicí

Galaad. až do potoka Jabok. jenž jest
na pomeži'ay'nů Ammon.
3. A od pouště až k moři Ceneroth
proti východu. a až k moři pouště. jenž

jest moře slané. k sumě východní. po
cestě. kteráž vede k Bethsimoth: a od
polední
88
c strany. ješto leží pod Aaedoth
4. Pomezí Uga krále Básanského. z
ostatků Rafaimakých, kterýž bydlil v
Astaroth. a v Edrai. a panoval na hoře
Hermon, a v Salecha: a ve vší Básan,
až ku
5. essuri, a Machati. a polovice
stran Galaad: k mezem Sehona krále
Hese n.

2I) L poutní

6. Mo"š
služebníkHandan
ův,jea
synové
ialríielštl
bili je: a
zemi
jich Mojžíš k adařatví Růbenitsky'm.
a Gáditakým . a polovici pokolení Ma
naasewm.
7. Tito pak jsou králové země, kteréž
pobil Jonne a synové israelští. za Jordá
nem. k západní straně. od
na

poli libůnském. až k hoře. jejížw struna
táhne se do Seir: a dal 'i Joaue k vlá
dai'atví pokolením israelslným. jednomu
každému dily jejich.
8. tak na horách, jako na rovinách.
a na lích. V Aaedoth. a na poušti. a

na
edne. byl ílethíjský.
a Amorrhej
ský.poChananejuský.
a erezejaky'.
Hevej
ský. a Jebuaejnský.



9. Král Jericha jeden: král Haj. ježto
jest na straně Bethel. jeden:
- 10. kral Jerusalémaký jeden. král líe—

bron jeden.
ll. král Jerimoth jeden, král Lachis
jeden.
12. král Eglon jeden, kral Gazer jeden.
13.kral Dabir jeden, král Gader jeden,
14. král llerma jeden. král Hered
jeden.
]
15. kral Lebna jeden. král Odullam
jeden,
16. král Maceda jeden. kral Bethel
jeden,
17. král Tafua jeden. král Ofer jeden.
18. král Afekjeden, král Saron jeden.
] 9. král Madon jeden. král Asorjeden.
20. král Semeron jeden. král Achaaf
jeden.
21. král Thenak jeden. kral Mageddo
jeden.
22. král Kaden jeden. král Jachanan
z Kannélu jeden.
23. král Dor. a krajiny Dor jeden.
král národů Galgal jeden,
24. král Thersa jeden: všech králů
třiceti a jeden.

obrovlké. které! nejpianjií bylo mnohotvamých beabožnooti . ukrutnoati.

3) t.podhoron!'alga.

“.

_!

Kapitola|:.
lengh. Boli o „dani

doby“ um

' ské. &Azotské, Aškalonitskó,
ské, &Akkaronitské.

Gethej— |

15 Vyčitiui

dui pm daných půli—emu poho

Ku poledni
pakgsoua Hevejšti.
vše
cka4.země
cbananest
Mam-as
Sidon
]. Jozue již byl starý. a sešlého věku. ekých až do Afeka, &.ku pomezí Amor—
[ řekl & němu Hoa
Tys se již i-hejskóho.
5. & eho končin. Libanaká také kra—
actual. ajsi dlouhově ý.země pakvelmi
mnoho zůstalo. která ještě neni losem
rozdělena:
'
jin: ermon,
roti východu.
odBálgad
ho
až kde se
vchází do pod
lůnath.
2. všecka totiž Galilea. Filisthiim. & m6. Všech (země). kteřiž bydleji na
hoře. od Libanu až &vodám Maserefoth.
všecka Genem-i.
3. Od řeky kalné . kteráž svlažuje i všichniSidonštl. Jat Jsem. kterýž'e
Egypt, ' až ku pomezi Akkuqn roti zahladlm před tváři synů izraelský'cL
půlnoci: země chanaqejaků" Lte ž se Protož at přide ]: dilu dědictví Israel.
dělí na pět králiků ňlistlnských, Gazej jakož přLLňzafjsem tobě.
]) heht.: nhtdo vební mnoho k opnovůní.
3) c.. od Nilu; mf. un má: od Sieber. potoh eg'pukěho.

“)a—Mmmq-kimúznama.

4) t. knj'my Filiitímkých ' řitní čítali země chanuejnkú

Viz svrchu ! Moji. 15. 18. —

'

.

18.7—33.

Kniha hutí

7. A nyní rozděl semi tu k vládařství
devsteru pokolení. a. polovici pokolení
sova.

—

8. s jehožto (druhou polovici) Růben

ul

&.Becem, &Sur.: Hut, a Bebe vévody
Sehonovy. obyvatele země.
22. A Bálama' syna Beorove věštce
zabili synové isrselští mečem s jinými
zahitými.

.

.- ' .

,

aGádopanovali
temužzedal
jim
Mojžíš s užebník zemi.
Hospodinův
řekou
23. [ učiněno jest pomezí synů Rů
Jordanem k strane východní.
benových Jordán řeka. .Tot jest vlá
9. Od Aroer. kteréž leží na břehu po dní-ství Růbenitských po jejich rodech.
toka Amon, a na prostřed oudolí, ivše měst a vesnic.
cky roviny Medaba. až do Dibon.
24. A dal Mojžíš pokolení Gidi synům
10. [ všecka města b'ehons. krále jeho po rodinách jejich vládní-ství.jehož
amorrhejského. jenž kraloval v Hesehon. tento jest podíl.
'
až kn pomezí s_vnů Ammon.
25. Pomezí“ Jaser, i všecka města
11. A Galaad. a pomezí Gessuri. & Galandská.. & polovice země synů Am
MachntiL i všecku horu Hermon. i ve mon. až do Aroer, ježto jest proti Rsbba.
škeren Búsan až do Sálecha.
26. A od Hesebon až do Rámoth.
12. Všecko království ()ga v Básan. Masfe a Betonim: & od Msnaim až do
jenž
v Astaroth i zbil
& v Edrai,
.on
yl : kraloval
ostatků Rnfaim:'
je Mojžíš,
a. znhladil.

pomezí Dabir.
.
27. V oudolí také Bethnrnn.. &Beth-

nemra. s Sokoth. a szon a ostatní díl
království Sehona. krále Hesebou: toho
také pomezí 'est Jordin. až k kraji moře

13. [ nechtěli zhubiti synové israelští
Gessuri &Machsti: i bydlili u prostřed
lsraele až do dnešního dne.
Cenereth za. ordlmem k straně východní.
14. Pokoleni pak Lévi nedal vládař—
28. To jest vládní-stvísynů Gádových
ství: ale de:-ové &oběti Hospodina Boha po čeledech jejich. města i vsi jejich.
israelského. tot jest jeho dedictvi. jakož
29. Dal také polovici pokolení Ma
mluvil 'emu.
nassesova. i synům jeho podlé rodů je
15. otož dal Mojžíš vladařství po
jich vlůdaíství.
kolení synů Růben podle rodů jejích.
.30. Toto počíná od Manaim (zahr—
16. A bylo jejich pomezí od Aroer.
kteréž leží na břehu potoka Amon, &u nuje) veškeren Básan. i všecka králov—
ství
Oga krále Bůsan. ivšecky vesnice
prostřed oudolí téhož potoka: všecku
rovinu. kteráž vede do Medaba..
' Jair. kteréž jsou v Básan. šedesůte mě—
steček.
17. a Hesehon. i všecky vesnice je
jich. kteréž jsou na rovinách: Dibon také . 31. a polovici Galaad, & Astsroth. s
Edrai mesta. království Oge v Básan:
' a Bamothbál. &městečko Bůlmaon.
18. &Jassa, a Fedimoth, a Mefaath. (dal jest) synům Machirovým. syna Me—
19. & Karisthajm. & Sabams. a Ss nassesova. (totiž) polovici synů Machi
rových. podlé rodů jejich.
rathasar na hoře oudolí
32. Tat jsou vládařství,kteráž rozdělil
20. Bethf or. a Asedoth. F ra, a
Bethiesimotlíg
“&
Mojžíš v polích moabských zaJordanem.
21. i všecka města v kraji, i všecka proti Jerichu, k straně východní.
33. Pokoleni pak Levi nedal dědictví:
království Sehona krále amonhejského.
nebo Hospodin Bůh israelský c_ntjest
jůnž
kraloval
v Hesebon.
jehožHevea,
zabil dědictví jeho. jakož mluvil jemu.
ojžíš
s knížaty
madianskými:

._„

___

..,—_

12) t. obrů. .
25) t. v pomezí jejich připsdlo.
'

___,

'

8“

'KniInJosue

14. l. — 15. 3.

až na věky: nebo jsi následoval Hospo
dina Boha mého.
10. A nyní ropůjčil mi Hospodin ži
1..Toto jest. což k vladařství obdrželi vota, jakož zas bil. až do dnešního dne.
synové israelštl v zemi chanane'ské, Čtyřiceti a t let "est 'iž od toho času.
kterouž jim dali Eleazar kněz. a osue jakž mluvil ospodin siovo toto k Moj
sy'n Nun. s knížata čeledí po pokoleních žíšovi. když chodil Israel po poušti; dnes
israelských:
jsem již v osmdesáti pěti letech
2. losem všecko dělíce. jakož byl při-
11. (a ještě nyní jsem) tak při síle.
kázal Hospodin skrze Mojžíše. devateru jakož jsem byl t ehdáž. když k vyšpeho—
pokolení. a polovici pokolení (Manasse vání poslan jam; sila má tehdejší až do
sovu .
dnes trvá. tak k bojování. jako k chození.
12. Protož dej mi horu tuto. kterouž
3. Neb'o ůl třetímu okolení byl dal
Mojžíš za ordánem v adařství: krom mi slíbil Hos din. a tys to také si šel,
levitů'. kteří nižádné země nevzali mezi na níž jsou
akim. a města veli á s
bratřími svými:
hrazena: bude-li snad se mnou llospo
4. ale na jejich místo vstoupili sy din. vyhladim je, jakož mi znelíbil.
nové Josefovi ve dvě pokoleni jsouce
13. [ požehnal mu Josue: a dal mu
rozděleni. Manassesovo, a Efraimovo: Hebron k vladařství.
. aniž přijali levítové jiného dílu na zemi.
14. A od toho času bylo Hebron Ká—
kromě měst k bydlení. a
městí jejich leba syna Jefonova f'enezejského. až do
dnešního dne: nebo následoval lioSpo
k chování dob ka, a stín svých.
5. Jakož by přikázal Hospodin Moj dina Boha israelského.
žíšovi. tak učinili synové israelští, a
15. Jmeno Hebron prvé sloulo Ka
rozdělili zemi.
riatharhe': Adam. největší mezi Ena
6. Přistou ili tedy synové Jůdovi kim, tam položen jest: i odpočinula země
k Josue v algala. i mluvil k němu od bojů.
Káleb. syn Jefonův, Ceneze'ský: Ty
Kapitola 15.
víš. co jest mluvil Hospodin k io'žíšovi
muži Božímu o mně a o tobě v ádcs
JIH mesta . která krajiny dostaly se lidem : pokoleni
herne:
'
Jůdovn
7. Ve čtyřiceti letech byl jsem. když
].
Tento
tedy
byl los s nů Juda po
mne poslal Mojžíš. služebnik Hospodi
omském a
nův. z Kůdesbame. abych shlédl zemi: rodich 'ejich: Při pomezí
oušti in proti poledni. a až nejzáze
i oznámil jsem mu. co mi se pravého
B straně poledni.“
vidělo;
2. Počátek jeho' od kraje moře sla—
8. Bratři pak mo'i, kteříž byli vstou
pili se mnou. ro čili' srdce lidu: a ného, a od zátoky jeho. kteráž se chýlí
ku
poledni.
_
však “& ředce následoval jsem Hospo
dina
Ea svého.
3. A v chůzi proti vrchu štirovému,
9.1 přisahl Mojžíš v ten den, řka: a přichaz do Sina: a táhne se k Kůdes—
. Země, po kteréž jsi chodil nohama svý barne. a přichází až do Efron. (odtud)
ma. bude vladařství tvé. i synů tvých vstupuje k Addar. a obchůzeje Karkaa.

Kaplici— 14.

. Kluboví pieta Hebron _. clo—lo.

B) tpodhili.
15) t. j. město Arbo. tak mino po Arbe. jinak Adam. kterýžto Arbe byl clovek nejznamenitější
mezi Bastila.. totiž mai obymttli jeskyň. . byl jejich praotec.

l) t.kpdednistnnčhrauičipodillůdůvsldumáaspouštiSinknipatlici.
2)t.maepalednibude.

r
Knihtlouuo.

15; 4—31.

4. a odtud přecházeje do Anemone. &
vychází ku
toku. egyptskámu: : tu
budou meze jeho moře “veliké. Tot bude
pomezí jeho polední.
5. Na východ pak bude počátek mezí
moře slané. až ke kraji Jordánu: a to.
co leží na půlnoc, od zátoky moře. až
do též řeky jordánské,
6. a vstupuje meze ta do Beth
ls.
a táhne se od půlnoci do Beth Ara &:
(odtud) vstupuje k kamenu Boen. syna
Růbenova.
7. A chýlí se až k mezem Debora
z oudolí Achor. na půlnoc proti Gal

kázal jemu Hoa
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sto14.
Arbo)
otce z něho
&.míjí? ebHebron.
[ zahladil
tři syny
Enskovy. Sesaj, & Abimnm. & Tolmaj
z rodu Enaka.
,
16. A odtud vstoupiv řišel k oby
vatelům Dabir. jenž prv sloulo Kač
riathsefer. to 'est. město písem. ,
16. [ řekl áleb: Kdoby dobyl Ka
riathsefer. & vzal je. dům jemu Azu
dceru svou za. manželku.
17. [ dob l bo Othoniel syn Cene
zův bratr álebův' mladší: i dal mu
Axu dceru svou za manželku.
18. Kteráž, když spolu šli.' nabádňnu

gala. ješte
mim.
od pojest
ední naproti
strany výšině
otoka: Adem
&pře jest od muže svého." aby prosila otce
chází přes vody. kteréž s ovou studnice svého za pole. [ vzdychala. sedlo na
slunečné: & skonává se u studnice osle.'" Jížto Káleb řekl: Cojest ti?
Rogel.

_

8. A do přes oudolí syna. Ennom po žehnání;'
19. A ona
Dej nniúpo
zemiodpověděla:
polední &suchou
d jsi
straně liebliscu ku poledni, jenž jest mi, přidejž i vlažnou. Dal jí tedy Káleb
Jerusalem: & odtud vstupuje k vrchu vlažnou horní a. dolní.
hory. kteráž jest naproti Geennom k zá.
20. Toto jest vládní-stvípokolení synů
padu na kraji půlnočním oudolí Rs—
Jůdových po čeledech jejich.
'
faim.

9. A jde od vrchu hory až k studnici
vody Neftoa: a přichází až k vesnicím
hory Efron. &chýlí se k Bála. jenž jest

21. A byla města. v končinách s

ů

Jůda. podlé pomezí Edom ns polediie:

Kabseel &Eder. &Jagur.
22. a. Cina. &Dimona. a Adada.
Karíathjarim. to jest. město lesů.
23. :: Kádes. &Asor. &Jetlmam.
10. Pak točí se od Bála proti západu.
24. Zif. a Telem. &Baloth.
až k hoře Seír: &jde podle boku půl—
nočního hory Jefim do Cheslon: &sstu
25. Asor nové. &Karioth. Hesron. to
puje do Bethsames. a přechází do Tha— jest Asor.
mna.
26. Amsm. Sama. &Moladn.
11. a přichází proti ulnoci stranou
27. &Asergadda. &Hessemon, aBeth—
Akkaron po boku: &chy'llíse k Sechronu.
feleth.
& 'de přes horu Bála: & přichází do
28. s Hasersunl, s Bersabee. : Ba
Jehneel. &koncem velikého moře proti
ziothia.,
západu se zavírá..
29. &Bála. a Jim. a Esem.
12. Tyt jsou meze synů Jůda vůkol
30. a Eltholad. .. Cesil. &Hanns.
po čelcdcch jejích.
13. Kůlcbovi pak synu Jefonovu dal
31. &Sieeleg. & Medemens. & Sen

dll u prostřed synů Jůda. jakož byl při senna..

17) t. příbuzný.

18) t. do příbytku sveho přišli. »? ") podle habr. ponouknls m mnu svého. — '") podlé habr.:
usedla s osla (. podle k noboum Kdebovým. když totiž Most se“ byl otec odepřel).
19) !. dar. dni-uj mne něcím.

___...

--_._____

m
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32. Labuth. &Selim. s Aon. &Re—
57. Akksin. Gahan, : Thamns: měst
mon: všech měst dvaceti devět. i vsi deset. &vsi jejich.
68. Helhul. s Bessur, s Gedor,
'
'
'
59. Mareth. a. Bethmoth . &Eltekon:
- 33.'Ns mvmich' pak: Estsol s Suea.

jejich-'

sAsem.
'
3_4.'sanoe. sEngsnnim.aTaňia.a

měst čest &vsi 'ejich.

60. Kuiathb

. to jest Knristhjsrim.

město lesů. & Arebbs: města dvě. &vsi

35. a.Jerimoth, &Adullam. Socho. & jejich.
61. Na poušti Bethsraba: Meddin. &
36. s Sonim-. &Adithsim. a.Gedera., Sschscha.
& Gederothnim: měst čtrnácte. & vsi
62. &Nebsan. &město solné. a. En
gsddi: měst šest. &vsi jejich.
jejich. 
63. Jebusea. pak obyvatele J erusalém
37. Sansa, a. Hadasa.. . Magdalgad.
38. Delem. s Masefa. a.Jekthel.
ského nemohli synové Jůdovi zahladiti:
i bydlil Jebusejský s syny Jůdovými v
39. Lachis. &Boskath. &Eglon,
Jerusalémě až do tohoto dne.
40. Chebbon. &Lehman. a Cethlis.
41. : Gideroth, s Bethdsgon, &Naa—
ms. & Maceds: měst šestnácte. a. vsi
Kapitolu It!.
jejich.
'

42. Ishua.

a.Ether. a.Asan,

43. Jeřtha. &.Esna., s Nesib.
44. s. (“eila. &Achzib, aMaresa: měst
devět. &vsi jejich.

0 losu synů E||-nim. kuřu' Cti-nano. novy-plenili:
ale mezi nimi ohýnli.

]. Padl také los synům Josefovým.
od Jordánu proti Jerichu, ři vodách
jeho
k východu: poust. kteraž se táhne
45. Akksron s městečky s vesničkami
od Jericho. k hoře Bethel:
svými.
46. Od Akku-on až k moři: všecka,
2. & vycházi z Bethel k Lůza: & jde
kteráž se chýll k Azótu svesničkám 'eho. přes mez Archi, Atharot.
47. Azót s městečky, & vesnič umi
3. &sstupuje k západu podlé pomezí
svými. Gain s městečky &vesničkami Jelleti až ku pomezí Bethoron dolniho.
svými. si lm potoku egyptskému, smoře a až ku Gázer: :: skomivaji se krajiny
jeho při moři velikém:
veliké jest meze jeho.
48. A na horách: Samir. a Jether. a
4. i vládli tim synové Josefóvi. Ma.
nasses & Eli-sim.
Sokoth.
5. [ určena 'est meze synů Eli-simo
49. &Danna.. :. Karisthsenna. to jest
__.
„_
„_„.._
__

vých po rodech jejich: a. vládařstvl je—
Dabii': '
.
50; Aneb. & lstemo, & Anim.
na. východ
od Ataroth Adds: až do
hořejšího.
51. Gosen, &Olon. & Gilo: měst je— %?thoron

denácte. a vsi ' jich.
52. Arab, & ma, &.Essen.
53. &anum. &Bethsfus.. &Afeka.

64. Athameths. a Kariathsrbe. to jest
Hebron. &Sior: měst devět. &vsi jejích.
55. Mson. a Karmel. a Zif. &Jota.
56. Jen-sel. &Jukadam. &Zanoe.

6. A-vycházl pomezí to k moři: Ma
chmethat pak leží k půlnoci. a obcházl
meze proti východu v Thanathselo: &
přecházl ji od východu Janoe.
7. A sstupuje z Janoe do Ataroth. a
Naratha: a. prichizl do Jericho. & vy
cházi k Jordánu.

32) vlums ne'mm vyčítá 97; le se jich tu klade toliko "29 v mmmč. může tim býti. te om
jich bylo jen malých : mohutných:
aneb le osm jich přišlo pokolení Simeonovo. 29 ele
pokolení Jůdovu.
__-__—

r16. s._ 17.14.
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8. Od Tafus 'de k moři do oudolí třtinovstého.' s s onžvě. se při moři slsném. Toto jest vládařstvi pokolení synů
Eiraim po čeledech 'e'ich.
9. A města. oddě ena jsou synům
Efmimovým u prostřed vládařství synů
Manassesových., i vsi jejich,
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sovi. krom země Galsad &Básan za.Jor—
(lénem.
6. Nebo dcery Msnssseso obdržely
dědictví u prostřed synů je o. Země

sk Gslsad padla v los ostatním synům

ansssesovým'

7. A byla meze Manassesova od Aser,
k Mschmethath. kteráž jest proti Si—
10. Ajenž
nevyplenili
synové iEli-aim
Cha chem: a táhne se na rsvou stranu podlé
nsnes..
ydlil v Gázer:
bydlil Cha.
nanejský u prostřed Efraima až do to— obyvatelů studnice sfue.
hoto dne. jsa poplatný.
8. Nebo v los Mansssesův byls. padla
země Tafue. kteráž 'est podle pomezí
Kupltolu".
Manassesova. synů nglnimovy'ch.
9. A odtud sstupuje mese oudolí třti
Los s mels polovicepokoleníHanuman. 3. už dcer
Sdíádovy'ch. “. Domlouvtni se synů Josdovýeh o novatého na. poledne potoku. kdež 'sou
dil msi.
města Efraimom u prostřed měst ble
1. Padl pak los pokolení Manasseso— nassesových: pomezí pak Manassesovo
vu (neb on jest prvorozen' Josefův): jest od půlnoci potoka.. &.skonává se při
Machirovi rvorozenému' anassesovu. mon.
10. Tak že vládařství Efraimovo jest
otci Galan . jenž byl muž bojovný, s ob
držel k vlédařstvi Galasd. s Básan:
na
na půlnoc
Manassesovo.
s opoledne.
oje zavíráa.moře.
s sbíhají
se v po
2. i jiným s ům Manasseso m
dlé čeledijejicl: synům Abiezeiž a g;: kolení Aser na půlnoci, &.v pokolení
lssachar
na
východu.
nům Helek. &synům Esriel, a synům
11. 1 bylo dědictví Manassesovo mezi
Sechem. a synům Hefer. a synům Se
mida.. Ti jsou synové Manassesa syna lasacbarovým, s Aserovým, Bethsan,
i vesničk jeho, aJeblaam s vesničkami
Josefova. muži po rodech svých.
3. Salfád pak. syn Hefer, syna Gs svými. tlž obyvatelé Dor s městečky
laad , syna Machir. syna Mánasse, ne svými. obyvatelé také Endor s vesni
měl synů. než toliko dcery: jichž jsou čkami svy'mi: také obyvatelé Thenak s
tato 'mena: Maala. a Noa. aHegla, s vesničkami svými. a obyvatelé Mageddo
Melclia. s Therss.
s vesničkami svými, & třetí díl města
4. ] přistoupil před Eleazar-a kněze. Nofet.
a Josue syna un. i knížata. řkouoe:
12. Ale synové Manassesovi nemohli
Hospodin přikázal skrze Mojžíše. aby těch měst podvrátiti: tedy počal Cham
nám dáno bylo vládní-ství u prostřed nanejsk' bydliti“ v jejich zemi.
13. dyž se“pak zsilili synové israel
bratři našich. I dal jim podlé přikázaní
Hospodinova vládařství u prostřed bru— šti. podmanili sobě Chanane'ské, s uve
tří otce jejich.
dli je sobě pod plat. aniž po ili jich.
14. [ mluvili synové Josefovi k Josue,
5. [ padlo provazců“ deset Manasse—
8) t. j. k potoku Klus.
]) A jednornsenému (4. Moji.. 28. 29). Tuku! nazývá. se Ježíš Prvomeny' (Luk. 2, 7. Mti.
]. 25. Žid. ]. G.). ně byl jsdnomený Marie.
5) t. dílů. tak řečených. poučná! provueemi vyměřoviny byly. Pět padlo na těch pět synův.
kteří: se v-yčítqji ve verši druhém mimo Hefer, kterýž synův neměl: a pět dcerám Salt'sdovým.
vnučkům Baleovým (v. $.) rozděleno jest.
6) t.. synům Gdndovým.
12) t. pevněji se usnout-í.

_____„A

lom čech.
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Knlhl. Josue.
s řekli: Proč 'si mi dal vládní-ství losu
s provazcetoli o jednoho,“ 'ešto jest nás

".

l5. — 18. 12.

4. Vyvolte sobě z každého pokoleni
tři muže, abych je poslal. si 'dou a.obe

přede' nik.
mnoho. & požehnal mi Ho— jdou zemi. a po íší ji'
9

é počtu"

každého množstvť, s přinesou ke mně.
15. K nimž Josue řekl: Jsi-li lid mno—
5. popsali.
rozdělte sobě zemi na sedm dílů:
hý. ve'di do less.. s
lsň sobě místa v coby
zemi erezejského.;Ěfaimského: po Jůdas Zůstaň v mezech svých k polední
něvadž jest tobě malé vhídsřství hory straně. a. dům Josefův k půlnoční.
Eft-nim.“
6. [Vy pak ostatni popište zemi, kte—
16. Jemuž odpověděli synové Jose réž jest prostřed nic na sedm dílů: a.
fovi: Nebudeme moci vstou iti na.hory.' přijďte sem ke mně. abych před Ho
spodinem Bohem vaším vém zde uvrhl
goněvadž
železných
vozů lgboji
užívají los:
hmanejští,
kteříž přebývají
na rovině.
v které jsou Bethsnn s vesničkami svý
7. nebo nemají dilu mezi vámi leví
mi. s Jezrsel v prostřed oudolí.
tové. ale kněžství Hospodinovo jest je
17. [ řekl Josue k domu Josefovu, jich dědictví. Géd pak s Růben. s po
Efrsimovu. s Msnassesovu: Lid mnohý lovice okolení Manassesovs již jsou
jsi. sveliké síly. nebudeš míti toliko losu vzali vl dsřství své.szordénem k straně
jednoho:
východní: kteréž dal jim Mojžié slu
18. ale
hneš ns. horu, a prosekéš žebník Hospodinův.
8. A když vstali muži ti, aby šli k po
sobě (les). s vy lsníš místo k přebývání:
séni země. přikázal jim Josue, řka:
a budeš moci déle vniknouti . když vy
bejděte zemi. a. popište ji. &navratte
hledíš Chananejského. o němž pravíš. že
se ke mně: abych zde před Hospodinem,
mé. železné vozy. a jest přesilný.'
v Silo. vés rozlosovsl.
9. Tedy šli: s. prohlédše ji. na. sedm
Kapitolu IB.
dílů rozdělili. popssvše na. knize. [ ns.—
Posílil. honila" měřili semi sedmero pokole-i. vrátili se k Josue do stanů v Sílo.
12. Dil pokolení Benjaminem
10. Kteřýž uvrhl losy před Hospodi
1. [ shromáždili se všickni synové nem v Silo. &rozdělil zemi synům israel

israelští v Sílo.' s tu postavili stánek
ským
svědectví, &byls jim země poddané."
11. iliasedm
podl losdílů.
prvni s ům B en'smi
2. Pozůstalo pak z synů israelských novým po čeledech jejših. aby iládli
sedm pokoleni. ješte ještě nebyli vzali
vlédařství svých.

3. K nimž Josue řekl: Dokudž lenu
'ete se vjíti. abyste vládli zemí, kterouž
JHospodin Bůh otců vašich dal vém?

zzrfgímezi
s
. syny Jůdovými, &.syny Jo
12. 'A byla. meze jejich roti
oci

od Jordánu: jdouc podlé oku erichs
při půlnoční straně . s odtud proti zé—

>.—

14) t. de.! jsi ném jen tolik země, coby sotve jednomu pokolení postsěovslo. — ") t. rozmnožil
né.! v lid veliký.
15) &.dobuď s vybqiui sobě severni hornstou knihu.
16) dolol: poněvadž ném nepostsěi. s. ne. rovině nepfemůžeme jich. poněvsdž ltd.
18) Vyvrseí tu Josue námitku jejich. Poněvadž jsou mnozi. bude prý jim tím snáze lesy s ne
pl'étely vypleniti. & tek prý nebudou toliko ns vyměření sobě dil obmozeni. jelikož budou
moci i dilo vniknouti.

|) ležící skoro n prostřed mně. kun! pak se Izraelští sado čssůSunuelových k službérnBotim
sebéseli .. o nélay o právo. se utíkali. — ") t. kdy! již země od nich byls podmenu.
4) t. dle rozsáhlosti s. povahy jeji. _- *) &. podlé potřeby každého pokolení.
__

—
——._—..

,— --—

KnlhsJoene.
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23. a Avim. : Afsrs, &Ota-s.
padu k horám vstupujíc. : táhnouc se k
24. Ves Emona. & Ofni. & Gsm:
poušti Bethsven.
13. a přecháze'íc podlé Lůzy ku po měst dvanácte, i vsi jejích.
25. Gabson. a Ráma. &Beroth.
ledni. jenž ' st
thel: & chýlí se do
26. a Mesfe. a Kafara.. a Amose..
Ataroth ad . k hoře. kteráž jest ku
27. a Recem, &Jarefel, &Tharela.
poledni Bethoron dolního:
28. a Sela. Elef. & Jebus, jenž jest
14. :. chýlí se obcháze'íc proti moři
Jerusslěm,
Gebssth. s Kariath: měst
na poledne od hory, které patří k Be
thoron ku poledni: s skonává se u Ka čtrnácte, &vsi jejich. To jest vládní-ství
riathbál. ježto slove iKaristhjarim. u synů Benjaminových po čeledech jejich.
města. synů Jůdových. Tat jest strana

Kapitola ll).
proti moři, k zá
u.
15. Od pol ne pak od strany Ka—
Los ostaních ieeti pokolení. 49. Díl Jonne.
riathjsrim vychází meze proti moři.“ a
1. Ivyšel los druhý s ů Simeono
přichází až k studnici vod Neftao.
16. A sstupuje na stranu hory. kteráž vých po rodech jejich: a ylo dědictví
2. jejich u prostřed vládařství synů
jest naproti oudolí synů Ennom: a jest
Jůdy:' Bersabee. &Sabee." &Molads.
proti
půlnoční
straně
na.
posledním
dílu
3.
o,Hasersual, Bala. &Asem.
oudol Rnfaim. A sst uje do Geennom
4. a Eltholad, Bethul. &Hsi-ma.
Sto
jest. kn
dopoledni:
oudolí gmom
5. a Siceleg, & Bethmarchnboth, &
ebusea.
a plic
kstraně
stu
Hásersuss.
dnici Rogel.
6. &.Bethlebaoth. & Sarohen: měst
17. jdouc k půlnoci. & vycházejíc k
třinácte. &vsi jejich:
Enfemes. to jest. k studnici slimeěné:
7. Ain, &Remmon. a Athar. a Asan:
18. a přechází až k pahrbkům, kteříž
jsou naproti výšině Adommim, & sstu města čtyry. &vesnice jejich:
puje k Abenboen, to jest lt kameni Boe—
8. měst
všecky
vesničky
(kteréž gily)
vů
těch
až do Balaath
er Rs
na syna Růbenova: &.přechází z boku kolí
půlnočního k rovinám : &sstupuje na ro msth proti straně polední. To jest dé
dictví synů Simeonových podlé rodin
19. a omíí_ rou_ ůlnoc'l_ Be t hagl a: jejich,
vinu.
9. v vládsřství. a rovazci' synů Jů
&skonávlá seJ(ni)eze tis ři zátoce moře
slaného od půlnoci. na onci Jordánu' dy: neb (jejich dil) yl přiliš veliký; a
proto synové Simsonovi vuli dědictví u
ku polední strmě:
20. jenž 'est meze jeho od východu. prostřed dědictví 'e'ich.
10. Potom podl los třetí synům Za
Tot jest vl dařství synů Benjaminových
bulonovým po rodinách jejich: &určena
ponzesech
jejich vůkol. i po čeledech jest meze vládeřstvíjejich až do Ssridf
ic .
11. A vstu u'e od moře s. Merala.. s
e121. I byla města jeho. Jericho, &Be
r řicházi do
baseth. až kn potoku,
thagla. s oudolí Kasis.
22. Bethsmbs, &Seman-aim.a Bethel,
terýž jest proti Jekonam.
15) t. danému.
t. tu kde vpadl Jordán do moře.

19)
2)
9)
10)

:. med nimi rozptýlena. .- ") Banshee .. Sehee jednostojné jest.
t. nalezdo se v podílu synů Jůdevýeh. jen! byl jako provazem vyměřený.
Podlč míst těch uvedených neznámých nelle hranice pokolení Zahnlon určití. Dle jiných zpráv

hmiěilopoholení tons

východ e mořemGeneunukým. nsjih

ohonu Tábor. na západ

emohmstředomnínsspohalmímAmsnmerepoholenímNM

“.

Knih-Jesus.

19. 12—46.

29. A navrscuje se do Horma. až k
městu velmí ohrazenému 'lýru. a až do
Hosa: a skonáva se při moři: provázku'
?ežazí k Dabereth. a vstupuje proti Achziba:
30. a Amma. a Afek. a Rohob, měst
13. A odtud přechází až k východní
straně do Gethhefer. a Thakasín: a vy dvamecítma.. i vsí jejích.
chází do Remmon, Amthar. a Noa.
31. '10 jest vladařství synů Aser po
14. A obchází k ůlnoci Hmathon:
čeletlllech
jejich. a ta města, i vesničky
a dochází až k oudo Jeůhahel,
ejlc
15. s Kathst. a Naalol, a Semeron. a JJ 32. Synům
Neí'talírnovým padl
Jedala, a.Bethlehem': měst dvanacte. šestý los po če edech jejích:
33. a počala se meze jejich od Helef
a vlsij
&e'íi'o'jest dědictví pokolení synů a Elon v Ssananím. a Adami. jenžjest
Nekeb.
a Jebnael až do Lekuín: a sko
Zabulonových o rodinách jejich. města
12. A obrací se od Sarod
východu, do končin Ceseleth

proti
a

i vesničkyjejích.

17. Issacharovi také vyšel los čtvrtý
po čeledech jeho.
18. A bylo jeho dědictví: Jezrael. a
Kasaloth. a Sunem.
19. a Hafaraim, a Seon. a Anaharsth.
20. a Rabboth. a Cesion, Abes.
21. a Rameth, a
. a En—
hsdda. a Bethfeses.
22. A dochází meze jeho až k Tabo
ru. a Sehesíma, a Bethsames: a vybiha
až k Jordánu: měst šestnácte. a vsi
jejíích.
23.To jest vladařství synů lssacha
rovýchpo rodech jejich. města : vesničky
jejích.

nm se u Jordánu:
34.

tom navracuje se meze na za—

pad do Azanotthabor. a odtud vychází
do Hukuka. a přechází do Zabulona
proti polední. &do Aser proti
adu.
a do Jůdy ]: Jordánu proti výc odu
slunce.
35. Města hrazená. (jsou) Assedím.

Ser, a Emath. Rekkath. a Cenereth.
36.11 Edems. a Arama. Asor.
37. &Codes. a Edraí. Enhasor.

38. a Jeron. a Magdalel. Horem.a
Bethanath. a Bethsames: měst devate—
nácte. i vsi jejích.
39. '10 jest vladařství pokolení synů
Nei-“talipo čeledech jejich. města a ve

I padl los
Chpátý pokolení synů Aser sníčkyřejich.
okolení synů Dan po ěeledech
po24.
rodechle

25. a byřsdl:
meze jejich Halkath. a jejich vyšel los sedmý:
Chili. a Beton. :: Axaí'.
41. a byla meze vladařství jeho Sára.

26. aElmelech. aAmsad. a Messal: a Esthaol. a Hirsemes. to jest. město

a příbíhá. až na Karmel k moři. a do slunce.
Síhor, a Labanath.
42. Selcbín a Ajalon, a Jethela.
“ 27. A obrací se k východu slunce do
43. Elon a Themna. a Akron,
Bethdagon: a dosahů až k losu Zsbulo
44. Elthece, Gebbethon. a Balaath.
novu. a do oudolí Jefthahel k půlnocí a'
45. a Jud. a Bano, a Barach. a Geth
do Bethemek. a. Nehíel. A vychází na
remmon:
levou stranu Kábul.
28. a (do) Abt-am a Rohob. a Hannon,
46. a earkon. aArekon, s pomezím.
a Kána. až k Sidonu velikému.
kteréž potí? k Joppen.
15) tento Bethlehem ležící v pokolení Zabulon jest rozdílný od onoho v pokolení Jůdovu, který!

aloulEfrstaakdežseKňltusPinnarodiL

29) t. při podílu. který rodi-s Aehzíbovč patří.

19.cv.—21.2.

Knths Jasne.

m

47. a tim koncem se zavírá. [ vstou

5. A kdyžby mstitel krve jej honil.
nevydsjít ho v ruce jeho: nebo nevěda
zabil bližního jeho, aniž je dokázáno. že
&.d
ho: aa.vmiluju
(obyvatele)
ostrostiylimeče.
' , &jebydlili
v něm, by prvé byl nepřítelem jeho.
6. A bydliti bude v městě tom. do
nszýv 'lee jmeno jeho Lesem Den. podlě
kudž nestane před soudem říčinu dsje
jmena.
otoe svého."
ěz veliký.
48. To jest vládní-ství pokolenl synů skutku svého, &' neumře
Den, po čeledech jejich, města &vesni kterýžby byl toho času: tehdáž navrůtl
se vražedlnlk. s vejde do města. a,domu
čky jejích.

pili anově Dan. &bojovaliproti Lesemf

49. A když skončil dělení země losem
všem po pokoleních jejich. dali s ové
israelští vládní-stvíJosue. synu Niš, v
prostřed sebe,
50. podlé přikázaní Hospodina, (dali
mu) město. kteréhož žádal. Thamnsth
Sana na. hoře Efraim: i vystavěl město.
&přeb 'val v něm.“
61. at jsou vládní—ství.kteráž losem

svého. z něhož byl utekl.
7. [ ustanovili Codes v Galilei na hoře
Neftali. &Siehem na. hoře Efraim. &Ka

rietharbe. jenž jest Hebron . na hoře '
Jůda.
8. A za Jorděnem proti východní stra
ně Jericha ustanovili Bosor. kteréž leží
na poušti. v rovině pokolení Růbenova:

&Rámoth v Gelsad z pokolení Gědova.
dělili Eleazar kněz. &Josue syn Nun. & a Gaulon v Běsan z pokolení Manas
'
knížata čeledí. &pokolení synů israel sesova.
9.Ta města ustanovena jsou všechněm
ských.. v Silo, před llospodincm u dveří
stánku svědectví. A tak rozdělili zemi. synům israelským. ipřlchozím. kteříž
bydlili mezi nimi: aby utekl do nich.
kdoby zabil někoho : nevědomí. :. ne—
umřel rukou bližního . vylitě krve po—
hlt

mest utočiitnýeh z jedné i z druhé strany
Jordánu se vys-zuje.

1. [ mluvil Hospodin k Josue. řka:
Mluv synům israelským. &rei jim:
2. Oddělte města utíkajíelch. o kte
rýchž mluvil jsem k vám skrze Mojžíše.
3. aby utekl do nich. kdobykoli člo
věka. zabil z nevědomí : a mohl ujíti

mstiti žádostivěho, nežby stál před li
dem. a vyložil při svou.

Kapitola zs.
O městech synům Lávi daných . e pokoji.

1. [ přistOupila knížata čeledi Lěvi k
eazarovi knězi. & k Josue synu Nun.
&k vývodkm příbuzenství 'ednoho kaž
děho pokolení synů israelských:

hněvu bližnlho.' jenž mstitel jest krve.
4. A kdyžby utekl do jednoho z těch
2. &mluvili k ním v Silo v zemi cha—
měst. stane před branou města. a mlu
viti bude stsršhn města toho. ty věci. nanejské . řkouee: Hospodin přikázal
kterěžby jej nevinným dokázaly: &tak skne Mojžíše. aby nám dána. byla mě
sta k řebývání. i podměsti jejich k eho
ho, a dají mu místo k přebý vánl obytka.
vpannou
.
47) město na patě holy Liběnskě. ne uverovýehodni straně. — ") Shlelse to teprv po dlouhém
duse po smrti Jonne. (Viz knihu Soudeův 18. ] std.)
"
50) Krásný příklnd nezlitnosti s. skromnosti ukazuje se tu na Josue. Židů totiž že dar. col sim
jiným daroval. sim ns posledy po všech jiných co mu něleielo vu]; nestál o království oni
o veliké dědictvl. s.le ne mne praca. jas toliko obeenlho dobrého pílou. ója
velice podoba
se tim chudičkému s pokoměmu Ježíši. jehož byl předehruenlm.
3) t. nejbližšího příbuzného zsbitébo.
6) dolet: vyvedl-li se, zůstane v městě tom. deknvedl ltd.

_—

_——————_ „___—___. __—

mna Jone.
3. I dali synové israelští levítům) z
vlidařství svých podlé
'
Ho

21. 3—34.

18. A Ansthoth &Almon. s předmě

stími
19.jejich:
čechměsta
spolučtyry.
měst synů Árons
4.ivyěcllosěel 'KsnthsynůÁi-ons kněze, třinácti: s předměstími je'ich.
kněze: s pokolení Jůds. &Simeonovo.. &
20. Ostatním pak po čeled
synů
Www,
městtřináete.
Kaath levitskěho rodu. toto jest dáno

' mměstsl

ěstíjejich:'

.5.AoststnímsynůmKasth. tojest
vítům. kteříž zbývsli, :

olcní Efrai

vládní-ství.
21. Z pokolení Eli-aims města úto—

mova , &Danove.. &z po ovice pokolení čistě . Sichem s předměstími jeho na
Msnassesova. (losem dáno jest) měst hoře Eft-aim. s. Gězer.
deset.
22. &Kibsaim. s Bethhorcn s před
6. Synům pak Gerson vyšel los, aby městími jejich. města. čtyry.
vzsli : kolení Issacharova. s Asemva,
23. Z pokolení také Dan. Eltheko, &
s Ne ' ove . a :: polovice pokolení Gsbathon.
Msnsssesova v Bássn . měst v počtu
24. &Ajalon. &Gethremmon. s před

tí-inácte.
7. A synům Mersi-i po rodech jejich.

: pokolení Růbenova. s Gědovs. a Za

buíonova měst dvanácte.
8. I dali synové israelští levítům ta
města &podměstí jejich, jakož přikázal
Hospodin skrze Mojžíše. všech losem
podělivše.
9. Z pokolení synů Jůdových s Si
meonových dal Josue města: jichž jsou
tato jmena: _
10. Synům Áronovým
čeledech
Kanth levitského rodu (ne o první los

městími svými. města. čtyry.
25. Ale z polovice kolení Manas
sesova..Thanach. &Gethiemmon s pi-ed
městími jejich, města dvě.
26. Všech měst deset, & ředměstí
u dána jsou synům Kas. nižšího
jšjách,
27. Synům také Gersonovy'm levit
ského rodu dal : olovice pokolení
Msnsssesova města utočištnů: Gaulon
v Bássn. &Bosrs. 's předměstími jejich,

města. dvě.
28. A z pokolení Issacharovn, Cesion.
&Dabemth.
jim vyšel —
29. a Jammoth, s. Engsnni'm, s před
(dalšíehron,
Karisthsrbe
Enakova,
jenžll.slove
na hořeotce
Jůda.
i před— městími jejich. města čtyry.
30. Z pokolení pak Aserova, Masai.
městí jeho v vůkolí.
12. Pole pak s. vsi jeho byl dal Ků 11.Abdon.
31. &Helltath . &Rohob. s předmě
lebovi synu Jefone k vládnutí.
stími 'e'ich. města čt .
13. Dal tedy synům Árons kněze.
32:12.l
pokolení takmeftclímova mě
Hebron. útočištné město & ředměsti
sta. útočištnů.. Cedes v Galilei, s. Hamoth
jeho: &Lobns s předměstími jeho: '
Dor. s Kuthan s předměstími jejich.
14. &Jether &.Estemo.
města, tři.
15. &Holon. s Dabir,
33. Všech měst čeledí Gerson. tři
16. s Ain. & Jets, & Bethssmes. s nácte. s předměstími jejich.
34. Synům pak Merari levítům. nižší
předměstími
je"ch:
měst
devět, z poko ho řádu. 0 čelcdech jejich dáno jest
ení. jak pověd
o jest.
dvou.
.
Z
kolení
17
k synů Benjamino— z pokolen Zabulonova: Jeknsm. &
Kal-tha..
vých.
n. a. obce.

8) Tipů

městndinsjim byhneknějskěmn vlastnímuspcmkělnnjich Moni

nějakých : nich brani, ale toliko k phbývůnl . dobytka chovůní.

důchodů

F121.. 35. — 22. 10.

"i

KnihaJosuo.

35. s Domus, s Naslol. města čtyry s
předměstími jejich.
.
36. Z pokolení Růbenovs za Jordá—
nem proti Jerichu města útočištná..Bo
sor na poušti, Misor, &Jsser. s Jethson.
&Mefasth, mests čtyry s předměstími
jejich.
37. Z pokolení Gtíd. mesta útočištnš.
Rsmoth v Galaad. s Manaim, a.Hese
bon. a Jaser. města čtyry s předměstími
jejich.
38. Všech měst synů Mernri po čele

deeh. s rodinách je'ich. dvanácte.

3. sniž jste opustili bratří svých zs
dlouhý čas si do nyně' ího dno. ostří
hajíce přikázal Hosp ' Bohsvašeho.
4. Poněvadž tedy dal Hospodin Bůh
váš bratřím vašim odpočinutí a pokoj.
jakož slíbil: navrstte se. s jděte do stanů
svých. s do země vládní-ství.kterouž vám
dal Mojžíš. služebník Hospodinův zs

Jordánem:

5. však ale tak. ab ste ilně ostříhalL
&skutkem lnili přikžunť i zákon. kte
rýž přik
vim Mojžíš služebník Ho
s odinův, abyste milovali Hospodina

ha. svého. &chodili po všech cestách
39. Protož všec měst levitských u
' prostřed vládní-stvísynů israelských bylo jeho. & zachovávali řikšzsní jeho. &
přídrželi se ho, a. s oužili mu celým
čtyřiceti osm.
40. s předměstími jejich. všecka. po
srdcem.
&.celou duší
čeledech rozdělená.
6. [ požehnal
" 3m.
osue, a.
ustil
41. [ dal Hospodin Bůh lsraelovi vše je. Kteřížto navrájltlillse do stmplizgých.
7. Polovici pak pokolení Manasse
cku tu zemi. kterouž byl zapřisáhl dáti
sova byl dal Mojžíš vládařství v Básen:
otcůmtjejich:
i vládli
jí. &bydlili
v ní.
a. rotož druhá polovici. kteráž zůstala.
42 dán jest
od něho
pokoj navšecky
Josue los mezijinými bratřími ' jich
vůkolní národy :“ s žádný z nepřátel ne—
směl se jim zprotiviti: ale všickni pod zaJordímem ]: straně zá dní. Ak žje
jejich panování uvedeni 'sou.
propouštěldo stanů ejicrapože
jim.
8. řekl k nim:
mnohym zbožím &.
43. Ani zajisté jedno s ovo. kteréž jim
byl (Bůh) prokázsti zaslíbil. nebylo zru bohatstvím velikým namoujete se k sí
šeno, ale všecko v skutku naplněno jest. dlům svým, s stříbrem a zlatem. s mědí.
& železem. a. s mnohem mnohým: roz
děltež se loupeží nepřátelskou s brstřími

s

Půlti-otiho pokolení nevrátili se u Jordin. 10. oltář
veliký vvn-vou. ll. \: jiných pokolení v podezření
břichu přišli., 21. ale vyznlgy'lyio n. :. nevim-'s mi—

1. Týmž časem' povolal Josue Růbe—
nitských. &Gáditských. &polovice po
kolení Mansssesova.
2. a řekl k nim: Vyjste učinili všecko,
což vám přikázal Mojžíš služebník Ho
spodinův: &byli jste poslušni mne ve
všem.

''

9. [ namcujíce se. odešli synové Rů
benovi. a. synové Gůdovi, &polovice
kolení Mansssesova.. od synů israelskych
z Sílo. jenž leží v Chanan. ab šli do
Gdud. do země vládní-ství své o, kte—
rouž byli obdrželi vedlé rozkázsní Ho

spodinova
skrze přiš
Mojlžíše.
10. A když
' k pahrbkům jor

dánským' do země Chansan. vzdělsli
podle Jordánu oltářnesmírnévelikosti."

42) &. měli pokoj ode všech vůkolm'eh párodů.

!) t. po skončení války.
8) t. těmi. kteří oo posádka. dome. zůstali.

10) t. ns té straně k bicím. která: devoteru pokolení příniloleh — ") ns punštku tsiení .
vůlčeni svého v zemi úpodqjordšnské; kterýžto oltář ostotních dmtero pokolení bludné :.
olt'si- k obětování mělo. což ovšem bylo nedovoleno. & u
pokládalo.

odstoupení od prvého

Boha se

Knihalosue.

22. 11—28.

ll. „Cožkd uslyšeli synové israelští. A on byl jeden toliko člověk. 6 by byl
a 'istí poslo 'eotom
ravili.ževzdě aspoň sám zahynul v hříchu světa:?
21. [ odpověděli synové Růbenovi.
! ' synové Rů enovi, a?)ědovi. a polo
vice pokolenl Mmassesova oltář v zemi &Cidovi, a polovice pokolení Manas
Chanson, ns
ích jordůnských. na sesova knížatům poselství israelského:
proti synůmmelským:
22. Ne'silně'ši Bůh Hospodin. nej
ospodin. ont ví. ano
12. sešli se všickni v Silo. aby táhli silnějši liůh
sám
israel také pozná,: jestliže ze zlého
a bojovali
ti nim.
13. A mezi tim poslali k nim do země úmyslu vzdělali jsme oltář tento. necht
nés neostříhá. ale at nás tresce na místě.
Galaad Fineesa. s na Eleazara kněze.
23. A jestli jsme tím oumyslem (jej)
14. a deset
at s ním po jednom
z každého pokolení.
udělali, abychom oběti zápalné. & po—
15. Kteříž přišedše k synům Růbe svátnou oběť, a pokojné oběti nan vzklé
novým, a Gůdovým. a polovici pokolení dali, sám at to vyhledává, a soudí:
Manassesova. do země Galaad . řekli
24. anobrž raději tlm myšlením &tou
k nim:
radou. že řekli jsme: Dnes aneb zejtra
16. Toto vzkazuje vám veškeren lid řeknou synové vaši synům našim: Co
Hospodinův: Jaké 'est to přestoupení? vám do Hospodina Boha israelského?
25. Meze položil Hospodin mezi námi
Proč 'ste opustili os odina Boha isra
elské o. vzdělnvšeoltař svatokrádežnýf a vámi. ó synové Růbcnovi. a synové
Gédovi. tuto řeku Jordán: &protož ne—
a od služby jeho odstou ivše?
17. Zdaž se vám
o zdá. že jste máte vy dilu v llospodinu. A při té
zhřešili v Bélfegor. ješto poškvrna toho příležitosti odvrátí synové vaši s ny
hříchu až do dnešního dne na nás zů naše od bázně Hospodinovy.
něli
jsme tedy za lepší,'
stává? a mnozi z lidu padli.
26. a řekli jsme: Vzdělejme sobě
18. Vy jste dnes opustili Hospodina.
a zejtra na. všeho Israele hněv jeho roz oltář. ne k obětování zápalů ani (jiných)
lítí se.
oběti,
27. ale na svědectví mezi mimi a
19. Jestližet se vám zdá.. že nečisté.
jest země vládařství vašeho,' ted pře vámi. a potomstvem našim. & vaším,
jděte do země, v kteréž stánek ospo— abychom sloužiti mohli Hospodinu, a
dinův jest. &bydlete mezi námi: toliko pravo měli obětovsti i zápaly, ioběti,
abyste od Hospodina. & od naší společ— i pokojné oběti :* a. (aby) nikoli neřekli
nosti neodstoupili. stavě'lce sobě oltář. potom synové vaši synům našim: Ne
mimo oltář Hos dino doba našeho.
máte v dílu v Hospodinu.
28. ,.ožbudou-li chtiti říci. odpovědí
20. Zdaliž Ac
syn Záre. nepře
stoupil řikánsní Hospodinova. a řišel 'im: Hle oltář Hospodinův. kterýž udě
hněv jeho na veškeren lid israe ský? lali otcové naši. ne k obětem zápalným,
16) to jest.: jiný, mimo ten. ktelýl jest. před stánkem. pro zápsly. & oběti vzdělaný. viz níže

v. 29. a s Moji. 12. s. s. 13. u.
17)
19)
20)
24)
25)
27)

t. ten hřích a! posud nám k honbě jest.
t. poněvadž sv. “3an neni u prostřed vés aneb na blízku.
dolni: ovšem vhs mnohých příčinou Bůh v hněvu svém se rozpále. všechen israel trestati bude.
t. proč ho ctite? Jakého účastenství miste v něm?
t. myslili jsme. že dobře učiníme. měli jsme dobrý oumysl.
t. jednomyslně s jinými pokolenirni israelshými před stánkem Hospodinovjm, nic sobě tím
přehnal nedsdouce. že nás Jordán dělí. Aby tedy Jordán nás v nižňdném ohledu od sebe
neděli!.

&
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ani k posvátné oběti. ale na svědectví
naše a vaše.
.
29. Odstup od nás ten hřích.abychom
odstoupili od Hospodina. &opustili šle—
pěje jeho. vzdělavše oltář k obětování
zápalných. a posvátných. & (jiny'ch)
obětí. mimo oltář Hospodina Boha na—
šeho. kterýž vzdělán jest před stánkem
'eho.
] 30. Tyto (řeči) uslyšev Finees kněz.
;: knížata poselství ismelského. kteříž
l.)-li s ním. ukroceni jsou: a. s radostí
převelkou přijali slova synů Růbenových

řekl k nim: Já jsem se sstsral. & sešel
věkem:
3. a vy _vidíte všecko. co jest učinil
llospodin Bůh váš všechněm národům
vůkol. kterak sám za vás bojoval:
4. a nyní že vám losem rozdělil vše
cku zemí. od východní strany Jordánu.
až k moři velikému. &ještě mnoho ná—

rodů ozůstůvů:
5. ospodin Bůh váš vyplení je. &.
vyžene od tváři vaší, &vládnouti budete
zemí. 'akož vám slíbil.
6. 'oliko posilňte se. a buďte pečlivi,
;: (řádových. :: polovice pokolení Manas— abyste ostřihali všeho. což psáno jest
sesova.
v knize zákona Mojžíšova. a neuchýlili
31. [ řekl Finees. syn Eleazarův, kněz se od něho ani na pravo. ani na levo.
7. abyste, když vejdete k národům.
!; nim: Nynít jsme poznali. že jest Ho
.—'|\0(lins vámi. nebo dalqci 'ste přestou— kteříž mezi vámi budou. nepřisahnli ve
lnení tohoto. a vysvobodili jste syny jmenu bohů jejich. & nesloužili jim. &
neklaněli se jim:
israelské : ruky llospodinovy.'
32. [ navrátil se s knížaty od synů
8. ale přídrželi se Hospodina. Boha
ltůbenových a. Gádovy'ch : země Ga svého: jakž jste činili až do tohoto dne.
Iaad. do končin Chananejsky'ch. k synům
9. A tehdáž vyžene Hospodin Bůh
israelským, &oznámil jim tu věc.
před obličejem vaším národy veliké. &
33. ] líbila se ta řeč všem. kteříž ji velmi silné. a žádný nebude moci vám
slyšeli. l chválili Boha synové israel odolati.
_
ští. &(již) nikoli více nemluvili o tom,
10. Jeden z vás honiti bude tisíc mužů
aby táhli &bojovali proti nim. a zkazili
ne řa'ttel: nebo llospodin Bůh váš sám
zemi vládní-ství jejích.
bejovati bude za vás. jakož slíbil.
34. [ nazvali synové Růbenovi &s 
ll. Toho toliko nejpilnějihleďte. aby
nové Gňdovi oltář, kterýž byli vzdělaři:
Svědectví naše. že Hospodm sám jest ste milovali Hospodina Boha svého.
Bůh.
12. Jestliže pak budete chtíti těch ná—
rodů. kteříž mezi vámi bydlejí, bludů
Kapitola 28.
se přídržeti. a. s nimi se smísiti skrze
Jonne. blíže se k smrti. vystřihi od společnosti l po— manželství, a v přátelství s nimi vahá
hany. 8. . upevní-íd & us'slodou'ni Boh...
zeti:
l. Stalo se pak o mnohém času.“
13. tedy již nyní vězte, že Hospodin
když byl dal pokoj Flospodin lstaelovi. Bůh váš neshladí jich před tváří vaši.
poddav (mu) všecky národy vůkol, & ale budou vám za.jámu. &osidlo. &ouraz
když Josue již byl dlouhověký. &velmi po boku vašem. a.za kolí v očích vašich“
dokudž vás (Hospodin) nevyplení. :: ne—
2. .povolal Josue všeho [sí-sele, & vyhladí z země této výborné. kterouž dal
starších. &knížat. & vůdců. i mistrů, a vam.

31) t. ní: i sebe od hněvu s trestáni Božího.
!) t. po osmi neb devíti letech.
l3) viz svrchu 4 Moji. 33. 55.

líbil hnů
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14. Hle jó. dnes vchňzim na cestu vši
země.“ s. poznáte celou myslí. že ze všech
slov. kteráž slibil vám Hospodin učiniti.

z Egypta. a přišli jste k moři: i honili
Egyptští otce vaše.s vozy a jezdci až
k moři červenému. '
7. Volali pak synové israelšti k Ho
sni jediné nepominulo na prázdno.“
15. Jako tedy splnil skutkem. cožkoli spodinu, kterýž postavil mrákotu mezi
vami
&Egy tskými, &uvedl na ně moře.
slíbil, &všecky věci šťastně nám se dály:
tak uvede na vás. cokoli zlého hrozil. & přikrylo je. Viděly oči vaše všecko.
dokudž vás nevyplenl. & nevyhlsdi z což jsem učinil v Egyptě, &bydlili jste
země této výborně. kterouž dal vám.
na poušti zs dlouhý čas:
8. potom uvedl jsem vás do země
16. proto Boha
že jstesvpřestoupili
Hospodina
ho, kteroužumluvu
učinil Amorrhejského. kterýž bydlil za Jor
s vámi. a. sloužili jste bohům cizím, a dánem. A když bojovali proti vám, dal
jsem je v ruce vaše. & opanovali jste
klaněli jste se 'im: bizo & rychle
vstane proti vam rchlivost Hospodi zemi jejich, &pobili jste je.
9. Povstal psk Balák syn beton-uv.
nova, & vyhlazeni udete z země. této
král moabský. &bojoval proti lsraelovi.
výborně. kterouž dsl' vám.
| poslal. & povolal Baláma. synu Bco
rovs.. aby zlořečil vám:
Kapitoluu.
10. a já nechtěl jsem ho slyšeti. ale
Jolue připomíná lidu dobrodini Bom; lid pak slibuje
zase zpět skrze něho dobrořečil jsem
Bohu slouziti. 29. Smrt Jonne & Elosun knotu.
vám. &vysvobodil jsem vás z ruky jeho.
]. ! shromáždil Josue všecka pokolení
11. l přešedše Jordán. přišlijste kJe—
israelská v Sichem. s povolal starších. richu. l bojovali proti vám muži mesta
a knížat, i soudců. i mistrů: i postavili toho. Amonhejsky. a Ferezcjský. &( 'ha
nanejský. & llethejský. &Gcrgezejský.
se před obličejem Hospodinovým:
2. &mluvil (Josuc) k lidu takto: Toto &Hcvejský. Jebusejský: &.dal jsem je
ravi Hospodin Buh israelský : Za.řekou“ v ruce vase.
12. l poslal jsem před vámi sršně.
ťydlili otcové vaši od počátku. 'l'háre
otec Abrahamův. u.Nachorův: &sloužili &vypudil jsem je z míst jejich. dva krále
bohům'cizim.
amorrhejskéf ne mečem. ani lučištěm.
3. Vzal jsem tedy otce vašeho Abra— tvým.
13. A dal jsem vám zemi. v niž.jste
hama z končin Mesopotamie: &přivedl
jsem ho do země Chanaan: &.rozmno nepracovali, a města. kterýchž jste ne
stavěli. abyste bydlili v nich: vinice a
žil jsem simě jeho.
4. dav jemu laika: &tomu zase dal zahrady olivové. kterýchž jste neštipili.
14. Nyni tedy bojte se Hospodina. a.
jsem Jakoba & Esau. Z niehžto Essu
dal jsem horu Seir k vládnutí: Jakob služte mu dokonalým &nejupřímnějšim
srdcem:
&odvrzte bohy. kterýmž slou
pak a synové jeho sstoupili doEgypta.
5. | poslal jsem Mojžíše a Arana.. & žili otcové vaši v Mesopotamii. & v
bil jsem Egypt mnohými znamenlmi & Egyptě, &služte llospodinu.
15. Pakli se vám zdá zlé sloužiti lio
zázrak
6. Š vyvedl jsem vás. i otce vaše spodinu. dává se vám na vůli: v_vvolte
14) t. brzy umru jako všichni lidé. — ") t. aby nepřišlo k vyplnění.
2) t. za linii-stem. v Mesopotnmii. Uvádí tu s v nisledqiieich verších jim na pamet dobrodiní
nenásilná Boli. aby je tím spíše pohnul k zachování zákonu Bob'ho s smlouvy. ji: s nimi
uůiniti chtel.

12) t. Sehona s Uga.

24. 16—33.

sobě dnes. co se líbí. komubyste raději
sloužiti měli. zdali bohům, jimž sloužili
otcové vaši v Mesopotamii, čili bohům
Amnrrlnejských. vjejichžto zemi bydlíte:
jut pak a dům můj sloužiti budeme Ilo
spodinu.
|6. | odpověděl lid. a řekl: Udstup
to od nás, abychom opustili Hospodina

24. l řekl lid k Josue: Hospodinu
Bohu našemu sloužiti, &přikázaní jeho
poslouchati budeme.
25. Učinil tedy Josue v ten den smlou—
vu. & předložil lidu přikázaní & soudy
v Sichem.
26. Zapsal také všecka' slova tato do
knihy zákona Hospodinova': &vzad ká
men převeliký. &postavil jej pod dubem,

17. Hospodin Buh náš aut v 'vedl
nás. i otce naše. z země egypts é, z
domu služebnosti: & činil před očima

kterýž byl u Svatyně Hospodinovy":

il sloužili lmhtlm cizím.

mel-imo znameni veliká. &ostříhal nás
na vši cestě. po níž jsme šli. & mezi

všemi národy, skrze kteréž jsme prošli.
IR. A vypudil všecky národy. (zvláště)
.!morrhejského obyvatele země.do kteréž
jeme my vešli. Protož budeme sloužiti
Hospodinu, nebo on jest Bůh náš.
19. | řekl Josue k lidu: Nebudete
moci sloužiti llospodinu': nebo Bůh
svatý. a silný milovník" jest, aniž od
pustí nešleehetnostem vašim &hříehům.
20. Jestliže opustíte Hospodina. ».
budete sloužiti bohům cizím. obrátí se.
&traipiti bude vás. a. zkazí. potom když
dobře učinil vám.
21. l řekl lid k Josue: Nikoli tak ne

bude. jakož mluvíš. ale llospodinu slou
lití budeme.
22. A řekl Josue k lidu: Svědkové
jste vy sami toho. že jste sobě vyvolili
Hospodina. abyste mu sloužili. I odpo—
věděli: Svědkové (jsme).
23. Rekl: Nyní tedy odvrzte bohy cizí.
kteří jsou u prostřed vás. &nakloute srdcí
svych k llospodinu Bohu israelskému.

27. a řekl ke všemu lidu: Aj. kámen
tento bude. vám na svědectví. že slyšel
všecka slovu. Hospodinova. kteráž mlu
vil vám: abyste snad potom nechtěli
upírati &lllůti llospodinu Bohu svému.
28. | rozpustil lid. jednohokaždóhn do
vládařstvi jeho.
29. A po (vykonání) těch věcí umřel
Josue s_vuNun. služebník Hospodinův.
jsa ve stu a desíti letech:
30. a pochovali 'ej v krajinnévládařství
jeho v 'l'hamnnthsnre. kteréž leží na.hoře
Eft-aim. na půlnoční straně hory Guns.
31. l sloužil Israel llospodinu po
všecky dny Josue. & starších. kteříž za
dlouhý čas živi byli voJosue.' &kteříž
mali všecky skutky l oSpoclínovy.kteréž
byl učinil v Israeli.
32. Kosti pak Josefovy, kteréž byli
vynesli synové ismelšti :: Egypta. po
chovali v Sichem, v dílu pole. kteréž

byl koupil Jakob od synů llemora otce
Sicllem. za sto mladých ovec. &(které)
bylo v vla'tdařstvísynů Josefovýeh.
33. Eleazar take 3 n Aronův umřel:
& pothovsli ho v čabanth . (městě)
F ineesa syna jeho. kteréž mu cla'mobylo
na hoře Efraim. 

I'J) dolní: a spolu bohům cizím; — “) &. horlitel. jenž netrpí žádného druhého vedlé sebe.
26) t. ns konec lulěb Mojzisových. které! se nslenly v arie. — ") t v předsíni stánku Ho—
spodinou..
3l) rozuměj o těch toliko. kteří! ještě : Josue lid zpmvovuli.

_ ___ ___—__.
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Kniha Soudců.
JUDICUM.
V knize této podóvů se zprivn o lidu íunelnkém od umrti Jonne .: do Heli beze : uoudce.
: kterým). se knihy krilovské začínAjí. Vypisuji se v ní příhody zběhlá n dnů třinácti wudců.
totiž oněch hrdinů. ktera vzbudil Bůh od času k času k vysvobození lidu ného. kdy: tento zu
trod- modlotlulebnooci v podrobeno“ okolních poho-kých národů upndl. . kteří! i po vykonání
svého svolání Ivou "ohonu—nohou n ooudnou moc podl-Iovio. lid Boží zpnvovnli; odkud jmeno
jejich & po nich celé knihy té se odvozqie. Podle' “mého podání ústního jen prorok Samuel vpi
wvntelem té knihy. která! obsahuje v sobě události za více než 300 let.

Kapitola
'“

.

1.

potáhnu s tebouv los tvůj."

.

.

l táhl s

ním Simeon.

“ ŠŠŠZĚM'PLOÉŽÍEJ ms;
4. [ vytáhl Judas: & dal Hospodin
“FT:-l_-02:23“- E," "3- Chnnanejského & Ferezejského v ruce
'“ “h nm..,ěn' P P" ' jejich: & porazili v Bezeku deset tisig
-

muž (1.

0 smrti Josue radili 88 SYROVé 5. A nalezše Adonibezelm v Bczeku.
israelští &Hospodinem.' řkou— bojovali proti němu. a porazili Chaun

'

co: Kdo" potáhne před námi nejského a Forezejského.
proti Chananejskémuf“ a bu— 6. Utikal pak Adonibezek: kwréhož
de vůdcem boje?
to honivše chytili. &zutínalí mu prsty u
_

-.

.

.

2' II““ .HOSPOdmfJudas ne?“; “"
hne: a, dal Jsem zenu tu v ruce Je o.
3. l řekl Jůdaš Simeonoví bratru svému: Táhni se mnou' do losu mého,' &
bojuj proti Phumnejskému. a já také

rukou 'eho i nohou.

7.
řekl Adonibezek: Sedmdesůte
králů,. &utatýnú prst u rukou i nohou,
zbírali pod mým sto em drobty: jakz
jsem činil. tak odplatil mi Bůh. I ří
vedli jej do Jerusalémm &tam umře .

ll t. řidonn Bobem nařízwým okne nqivyěšího kněze pmtředkun Urím . Thunliln. jak nítt
položeno. '.' Moji. 25. 22; 3 Moji. 7. 8. 9. — ") t. které pokolení : nna.'-— '“) tv
vůbec proti všechněm nirodům pohnnshým, kteří pooud pozůuuívnli v zemi unllbcné & je)
Bůh vyhladiti umínil. Viz Jozue 21. il.
3) t.. do země. která mně losem ! dědictví připadla; k dobývání jí . vyplenění naplňte! : ni.
-r- ") t. [ dobývání lonu tvého.
7) Těch 70 luíílů bylo oněch pánů v jednotlivých měnách. které! Adoníbezek v boji pli—mohl.
\. : vedlé tehda-jšího vojemkčho právo na těle zohnviL Mohli tedy loni.—litétůoi práva proti
němu uziti : tak pomtítí ukl-utnoutjeho.

__.

_.

__.

.___—_J

-..
!. 8—29.

Knihu Soudců.

8. Neb synové Jůdovi bojovali proti
Jerusalému. dobyvše bo pohubili ostro

857

18. [ dobyl také Jůdas Gázy s konči

nami jeho. &Albionu. i Akkuonu s

sti meče (obyvatele jeho) a všecko mě— pomezím jejích.
19. l byl Hospodin s Jůdou. &vládl
sto9.vypálili!
_
potom vvtáhše bojovali
proti horami: ale nemohl vypleniti obyvatelů
Chananejskému, kterýž bydlil na ho— oudolí, že měli mnoho vozů kosami opa
rách. &ku oledni. i na rovinách.
třených.
10. A tahns Judas proti Chananej—
20. [ dali Kálebovi Hebron, jakož byl
skémn. kterýž bydlil v Hebron jehož řekl Mojžíš. & vyhladil odtud tři syny
ovy.
jmeno za starodáma bylo Karisth rbej.
21. Jebusea
bydlíciho v Jerusa—
pobil Sesaj. &Ahiman, &'I'hohnaj:

11. a odtud jda táhl na ob atele
Dabir. jehož jmeno stare' bylo ariath
Sefer. to jest. město písem.
12. [ řekl Káleb: Kduby dobyl Ká
riath Sefer. &nhubil 'e. dám jemu Axu
dceru svou za manžel 'u.
' 13. A když 'e vzal Othoniel syn Ce
nezův, bratr' lšálebuv mladší. dal mu
Axu dceru svou za manželku.
14. A když šel s ní na cestě muž její,
napomenul ji. aby prosila. otce svého za
pole. Kterážto. kdvž vzdyt-hala sedíc
na oslu, řekl ji Káleb: co jest ti?
15. Ale ona odpověděla: Dej mi po
žehnání:' nebo dal jsi mi zemi suchou.
dejž i svlažcnou vodami. Dal tedy jí
Káleb vlažné pole v homích i dolních
končinách.
16. Synové pak (Íinea. příbuzného
Mojžíšova. vstoupili z města. palmového“
5 syny Jůdm na. ušt losu jeho . kteráž
jest k straně po ední Arad. &bydlili s

lémě nevy lení i synové Benjaminovi:'
i bydlil Je useus v Jerusalémě. s syny
Benjaminovými. až do dnešního dne."
22. Celed' “pak Josefova vytáhla do
Bethel. & llos odin byl s nimi.
23. Nebo k yž oblehli město, kteréž
prvé sloulo Lůza.
24. uzřeli(strážní) muže vycházejícího
z města., a řekli k němu: Ukaž nám.
kudy bychom mohli vjiti do města. &
učiníme s tebou milosrdenství.

25. Kterýžto když jim ukázal. vyhu
bili město ostrosti meče: muže pak to
ho, i všecku čeleď jeho propustili.
26. Kterýž jsa propuštěn. odšel do
země Hetthim, a vystavěl tam město. a
nazval je Lůza: kteréž se tak jmenuje
až po dnes.
27. Manasses také nezahladil (oby—
vatelů) Bethsan. &Thanak s vesnicemi

jejich.
ani sobyvatelů
Bot.
a.Jeblmun,
i\rageddo
vesnicemi
jejich.
a počal&
Chananejský bydliti s nimi.
17. Táhl pak Judas s Simeoncm bra-— 25. Když se pak zsílil Israel. učinil
trem svým. a porazili. spolu (“hananej je poplatnými . a nechtěl jich vyhladiti.
29. Eft—aimtaké nezabil Chalmne'
ského, kterýž bydlil v Sefaath. &zabili.
ského. kterýž bydlil v Gázer. ale bydlil
jej.
A
nazváno
jest
jhíeno
města
llor—
s
mm.
ma, to jest prok ctí.

ním."

- 8) Co se tuto od v. 8—16 připomíná. zbehlo se jestě za život.. Josue. jak v knize Jasuo pelotonu

jest. I:. I?). l4—l9. 63.

\'ypmvuje se to tuto pro ukázani. jak Adonibesek do Jerusalem.

veden byti mohl.

13) t. příbuzný jeho
15) L dan
16) t. : Jericho. — ") t. j. » s_vny Jůdovými.

Ač Hobnb : počátku se zdrúhnl tihnouti 5 [sm
elskými, šel prede :. nimi; a potomci jeho, _Cinejšti řečmi. vedli. napotonl vždy kočovný timt.

l7) t. zkazili. vyhubili jako prokleté.
21) t. z hradu, kódu: se Jcbusojíuti pevne osadili. -— ") t. si do času Snmuele. který:. prý.
tuto knihu sop-ol; potom pak David je odtud vyhnul.
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30. Zabulon též nevyhladil obyvatelů
(' etron. &Naalol: ale bydlil('hananej

ský \\ prosti-ed něho, a učiněn jest mu
p0platnym.
31. Rovněž \ Aset nezahladil obyva—
telů Accho a Sidonu. Ahalab. a Achazib.
mHelba. a Afek. &Rohob:
32. a bydlil u prostřed (' hananejského
obyvatele země té. aniz ho zabil.

130—2 14.

A kdyžo mluvil
anděl Hospodinův
tato4. slova
všem synům
israelským:
pozdvihli oni hlasu svého. &plakali.

5. A nazváno jest jmeno místa toho:
\iísto lačících,aneb slz: iobětovali tam
oběti ] ospodinn
6. liozpnstil tedy Josne lid a rozešli
se synové israelští jedenkažtly' do svého

vladařství,aby vládlijím:

33. 'léž \ \'eňali nevvplenilob vatelů

7. i sloužili Hospodinu po všečky dny
jeho. i starších. kteříž za dlouhý čas po
něm žixi byli. &znali všecky skutky Ho
spodinovy . kteréž byl učinil s lsraelem.
8. [ mřel pak Josue synl Nun. služe—
bník Hospodinův. jsa ve stu a desíti
letech.
9. & pochovali jej v krajině vládai'ství
jeho v 'l'hamnathsái-e na hoře Efraim. k
zsllila se ruka (lomu Josefova. & učiněn straně půlnoční hory Gnas.'
10. A “když všecken ten rod' shro
jest mu poplatny'm.
36. B\ lo pak pome7í Amonhejského mážden jest k otcům svým: povsmli
od vrchu stu—ov
eho. (město) Skála \ vyše. jiní. kteříž neznali Hospodina. i skutku.
kteréž byl učinil s lsraelem.
1l. l činili synové israelští to. což zlého
Kapitolu :.
jest
před obličejem Hospodinovym, &
Trestani lidu pro spolčení se : pohany í pro jine hřichy.
sloužili Bítlimf
!. [ vstoupil andel Hospodinův z Gal
gala' na místo plačícich," a řekl: Vy svy'ch.
1.2 Akterýž
opnstivše
HOSpodina
Balm
je vvvedl
z země
e otpeů
vedl'jsem vás z Egypta, a uvedl do ze she. ' následovali b'ohu cizích, & yhu
mě. kterouž'jsem s přísahou zaslíbil ot národů, kteříž bydlili vůkol nich. a kla
cům vašim: a slíbil jsem,že nezmším něli se jim: a k hněvu popudili Hospo
dina. nebo
\\mlnvy své s vámi na věky:
13. opustivše jej, sloužili Bál. &Asta—
2. tak toliko . abyste i vy nečinili
roth.'
smlouvy s obyvateli země této. ale ol
14. I rozhněvav se Hospodin na Isra
tůře ejn
ich zkazili: ale nechtěli jste sly
šeti
\\ mého. Proč jste to učinili?
ele, \ydal je v ruce loupežníků. kteřížto
3. Procež nechtěl'jsem jich vypleniti zjímalije. a prodali nepřatelům. kteříž
od tvaři vaší:'abyste měli nepřátely.a bydlíli vukol: aniz mohli odolati protiv
níkům svym:
bohové jejich vam byli ku půdu.

Bethsames. a Bethauath: ale by il mezi
( 'hanauejským obyvatelem země. i byli
mu Bethsamítští. a Bethanitští poplatní.
34. A ssnžoval Amonhejský syny
Dan na hoře. aniž jim dal'místa. aby na
roviny sstoupili:
35. i bydlíl na hoře Hares. což se vy
kládá střepová. v Ajalon . a Salebim. [

]) kdežto Jozue po delší čas měl svůj tábor a které! tudiz Iaraelským dobrodiní jim pmkízaná
. sliby od nich učiněné živě připomínalo. -— “) hebr. Bochim tak zvané. poněvadž lid slyše.
oo anděl mluvi. tam plakal.
3) za trest. abyste atd.
9) Připominů se tuto smrt Jomo. pro ulu'uani toho. jak lsraelšti po jeho smrti : vyměření toho
věku změnili mysl svou.
10) t.. pokolení věku Jozue.

ll)

t. vůbec modlům.

13)

t.. slunci & měsíci.

!

|!
2. 15.—3. 10.
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15. ale kamkoli se obrátili. všady
byla ruka. Hospodinova proti nim. jakož
byl mluvil. a přisáhl jim: i ssouženi jsou
náramně.
'
16. [ vzbuzoval Hospodin soudce. kte—
řížby je vysvobozovali z rukou zhoubců:
ale ani těch nechtěli poslouchati.
17. smilníce' s bohy cizími, &klaně'íce
se jim. Brzo sešli s cesty. po kteréž yli
chodili otcové jejich: a (ač) slýchajíce
přikázaní Hospodinova. všecky věci na
odpor činili.
18. A když Hospodin vzbuzoval soud—
ce. za dnů jejich nakloněn býval k mi
losrdenství. &uslyšával lkaní souženych.
a vysvobozoval je od zbití zhouhcn.
19. Když pak umřel soudce. navra
covali se zase (k hříchúm předešlým).
&mnohem horší věci páchali. než otcové
jejich: odcházejíce za. bohy cizími. slou—
žíce a klanějice se jim. Nenpustili od mí
lezků svých a cesty pi-etvrdé, po kteréž
chodili pi'ivykli.
20. I rozhněvala se prchlivost Hospo—
dinova na Israelei &rekl: Proto že ná
rod tcnto zrušil umluvn mou. kterouž
jsem byl učinil s otci jejich. & nechtěl
poslouchali hlasu mého:

21. ijá také nezahladím národů. kte
rýchž zanechal Jasne, když umi-el.
22. abych skrze ne zkusil lsraele.'

zdali
llospodinovy,ačili
chodí
po ní.ostříhajícesty
jako ostříha iotcovéjejich.
nic.
23. Zanechal tedy Hospodin těch
všech národu. &nechtěl jich rychle vy
pleniti. aniž dal jich v ruce Josue.
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lsrulsti pohanů hrichy se nakazili. 2. A od nich nou
ženi byli. 9. Cinivte pokání. skrze Othuniole. Aodn. :
Sanger. od nepřátel vysvobození jsou.

1. Tito jsou národové. kterýchž zane
chal Hospodin. aby naučil skrze ně Isra—
ele.' i všecky, kteříž nevěděli o válkách

Chananejských."
2. aby spotom
naučili&měli
se synové
bojovati
nepřátely,
cvik jejich
v o
jování:


3. patero knížat filistinskych, ivšickni
('hananejšti. a Sidonštii Hevejští. kteříž
bydlili na hoře lihánské, od hory Bál
Hermon. až tam. kudy se vchází do
Emath.
4. [ zanechal 'icll, aby skrze ně zkusil
lsraelc. budou-li- poslourhati přikázani
llospodinových. kteráž byl přikázal ot
cům jejich skrze Mojžíše. čili nic.
5. Bydlili tedy synové israelšti u pro—
střed ("hananea. & Hethea. a Amorrhea.
a Ferezea, a llevea. a. Jebusea.:
6. &brali sobě dcery je'ich za umu
želky. &oni dcer své jejich synům dá
vali. &sloužili bohům jejich.
7. [ činili, což zlého jest před obličejem
HOSpodinovým. a zapomněli se nad Bo
hem svým. sloužice Bálim a Astamth.
8. [ rozhněvav se Hospodin na Isra
ele. dal je v ruce (“husan liasathaim
krále mesopotamského. i sloužili mu
osm let.
9. [ volali k llospodinu: kterýž vzbu
dil jim vysvoboditele. a vysvobodil je.
totiž ()thoniele syna Cenezovn. bratra
Kálebova mladšího:
10. i byl v něm duch Ilos dinův.' a
soudil lsmcle. | vytáhl k boji. a.dal Ho
spodin v ruce jeho Chusan Rasatlmima
krále syrského. a. podmanil ho.

17) t. odcházejíce za bohy cizími & ph'ddujíce se jich.
22) rozumi se ne pro sebe. před nimi není nic skrytého, ale pro ty. kterých zkušuje. aby známo
byla víra jejich. co! věrným k užitku přichází, ale bezbolným k záhubě.
|) t. znáti svou mdlobu : nr.-statečnost. jak bez pomoci Boží a nic býti nemohou. - ") t.. za času
Josur vedených
ln) :. zvláštním ducha. Božího vnuknutím & řízením veden byl.

BoT—" ___—_"—
|

,

|

!
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11. l byla v pokoji země čtyřiceti
let.“ &umřel Othoníel syn Cenezův.
12. Opět činili synové ismelští což
zléhojest předobličejem Hospodinovy'm:
kterýž zsílíl proti nim Eglona krále
moabského: nebo činili zlé věcí před oblí—

čejem jeho.
13. [ řipojíl k němu syny Ammonov'y
&Amaleťovy: i vytáhl a porazil lsraele.
&opanoval město palmové.
14. l sloužili synové lsraelští Eglo
novi králi moabskému osmnácté let:
15. a potom volali k Hospodinu: kte
ry'ž vzbudil jim vysvoboditele. jmenem

Aoda, syna Gery. syna Jeminy, kterýž
obojí ruky za pravici užíval.“ l poslali
synové israelštl po něm dary Eglonovi
králi moabskému.
16. Kterýžto udělal sobě meč na.obě
strany ostrý. mající u prostřed jílce zdéll
na dlaň ruky! a, připaísal jej sobě pod
plášt po pravé strmě.
.
17. | dal dary

meč od pravého boku svého. &vrazil jej
do břicha.jeho
22. tak silně. že i jílce za ostřím vešly

do rány. avpřetlustém tuku se zavřely“
Aniž vytáhl meče. ale tuk jakž jej veň
vrazil. nechal ho v těle: a hned skrze taj—
nosti přirozcné břicha vyšla lejna.
23. Aod pak zavřevco nejpilněji dve'ře
večeřadla.. &je uzamknuv.
24. skrze zadni dvéře vyšel. A služeb
níci královi přišedše viděli zavřené dvéře
večeřadla. &řekli: Snad jest na potřebě

.

v letním poko'i.
25. A čekajlce dlouho. až se styděli.
&vídouce. žeby žádný ncotvlral. vzali klíč:
& otevi—evšenalezli pána svého. nn leží

mrtvý na zemi.
26. Aod pak, když oni se bouřili. ji'/.
utekl. &přešel místo, kdež byly modly.
odkudž se byl navrátil. l přišel do Sci

mth:

27. a hned zatroubíl v troubu na.hoře
lonovi králi moab— Efraim: i sstoupili s ním synové israelští

skému. Eglon pak yl tlustý náramně.
IR. A když dodal darů. zprovodil to
varyše. kteříž byli s ním přišli.“
19. A navrátiv se z Galgala.. kdežto
byly modly. řekl k králi: Slovo tajné
mám k tobě, ó králi? A on rozkázal(mu)
mlčeti :" a. když vyšli všickni, kteříž
okolo něho byli:
20. přistoupil Aod k němu: on pak
seděl v večeřadle letním sám: i řekl
(Aod): Slovo Boží mám k tobě. Kterýž
hned povstal z trůnu svého.
21. I vztáhl Aod levou ruku. a vzal

ll)

3. I I—30.

(a hory). a on šel napřed.
28. Ktcryž řekl k nim: Pojďte za
mnou: nebo dal Hospodin nepřátely
naše Moabské v ruce naše. [ táhli za ním.
&osadili brody Jordánské. kterýmiž se
přechází do země moabské: anednli žád—
nému přejití:
29. ale pobili Moabských v ten čas
okolo desíti tisíců, všecky silné &udatné
muže. Zádny z nich utéci nemohl.
30. l snížen jest Moab v ten den pod
rukou lsraele: a odpočinula země osm

desáte leL'

t. od smrti Josue až do smrti Othoníelovy.

15) hebr. text: kterýž pravou rukou nevládl — byl'krchý.
IS) t. dlouhou dýku. jejižto ostří po obou stranách jílec přesahovalo, kteri—žtudíž u prostřed bylo.

hebr. text: propustil společníky. kteříž dar nesli (on pak nám následoval jich).
t. jakoby nejakou věštba : Galgala od model mel králi zvěstovati. ——") t. eby to nepmvil
přede všemi.

Tu zoumyslnou vraždu nekteří vykledatelé vymlouvají tim. že Aod ji zpáehnl k mzkuu Boha.
(výš v. IS.) pána života i smrtí. jenž může. jakož člověku dáti. tak i odjítí život. Než čin
tento. jakožto zvláštní. nemů! u ph'klnd k následováni býti; neb i zlí vrehnottjtkož všelikít
moc náležitá jest od Boha. proti kteréž Hahn
nemá. zbraně. leč trpělivostí & modlitby. Bůh
zajisté nim jest mstitel zlých.
25) t. ještě déle čekací.
30) t. pocitqje od smrti Othoníelovy až k smrti Aodově.

___—__

__ __ ___
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vozy jeho. i všecko množství jehomdám
je v ruku tvou.
8. [ řekl k ní Bartík: Půjdeš-lí se
mnou. půjdu: pakli nepůjdeš se mnou.
nepůjdu.
Kapitola 4.
9. Kterážto řekla k němu: Půjdu síee
Debbon . Barák it.-sure bojovaliproti Sharon. 7. .li— s tebou. ale tenkrát nebude připsáno
hel zabil. Sisoru utíkajieího.
tobě vítězství, nebo v ruku ženy dán
]. I činili opět synové lsraelští. což bude Sísara. Vstala tedy Debbora. a šla
zlého jest před obličejem Hospodino— s Barákem do Cedes.
10. Kterýžto (Barák) svolav Zabulo
vým, po smrti Aorln.
2. a vydal je Hospodin v ruce Jábína na. &Neftali. táhl s desíti tisící bojovní
krále chananejského, kterýž kraloval v ků, ína'e s sebou Debboru.
ll. aber pak Cinejský byl před tím
Asor: &měl vůdce vojska svého, jmenem
Sisaru. sám pak h_vdlilv Haroseth ná se oddělil od 'iných Cinejských bratří
rocln.'
svých.' synů l obalu:. příbuzného Mo'
31. Po něm byl b'amgur. syn Anathův.
kterýž pobil 2 Filístíuských šest set
mužů radlicí:' i on také obhájil lsraele.

3. [ volali s_vnovo isrnelšti k llospo
(llllll2 nebo měl devět set vozůskosami.
&za dvaceti

let náramně

h_vl utísko—

val je.
4. Byla pak (tehdáž) .Uebhora proro
kyně. manželka Lapídnthova. kteráž sou
dila toho času.'
5. A sedávala' pod palmou.kteráž jme
nem jejím sloula, mezi Ráma a Béthel

žíšova: &rozbil stany své až do oudo l.
kteréž slovo henním. a leží podlé Codes.
12. [ oznámeno jest Sísaroví. že vy
táhl Bartík , s_vn Abinoemuv na horu

Thábor:

13. tedy shromáždil devět set vozu s
kosnmi. a všecko vojsko z Havoseth mí
rodú kn potoku ('íson.
14. l řekla Dehboru k Barákovi:

na hoře Efraím: i vstupovali k ní s_vnové Vstan, nebo tento jest den, v němž dal

israelští ke všelíkemn soudu.,
6. Kterážtoposlnvši. mvolalaBaráka.
synu Abíuocmovn z ("alles Xeftnlímova:
&řekla k němu: Prikáznl tobě Hospodin
Bůh israelský, jolí a sheř vojska na horu
Thábor. &vezmi s sebou deset tisíc bo
'ovníků z synu Scholl. :: z s_vnů Za
ulon:
7. jů pak přivedl: k tobě ku potoku
Císon, Sisnrn. kníže vojska Jábinova. i
_.

_--—<L_

Hospodin hísaru v ruce tvé: hle ont jest
vudce tvůj. Sstonpíl tedy Barák s hory
Thaíbor. &deset tisíc bojovníků s ním.
15. I přestrašíl Hospodin Sisal-u. i
všecky vozy jeho. i všecko množství.
ostrosti meče. před obličejem Baníko—
vým:' tak velice. že Sisal-a sskočiv s
vozu, pěšky utíkal.
16. & Barák honíl utíkající vozy. &.

vojsko. až do llaroseth národů. &všecko

.—

3l)

Lépe: ostnem volů. l'cn osten jo.—tve východních zomíu-h dlouhá hůl. na konci telo—zemokovanl'l.
Rozumí se. 21- ne pojl'tlnou. anal; ne rám takovou 7bro_ií opatřen jsa to učinil.
t. kde národove rozlični po.—polupřebývali.
4) Byla! to tona. kterúz'to h_vvší duchem Božím zvlášte osvícení- & v zákona zběhlá. zvláštní
!)

moudrostí vynikala n ke kterého se mnozí " rozepřích "ých
ní hledajíce.

utíkali. výroku : porovnání \:

5) t. kdyz lid snudila. n m'h tam bydlila.
11) !. od rodiny Gorj—kých. kterí). co kočovný knzon bydlíli na poušti Jůflské. Tak rozdělena
jest rodinu Holubova nn dvi: jednu část přebývala ' pokoleníJůdn. druhů pak pod Bobem
|1l-ispolčilase ku pokolení Manot-snow. Tuto puk měla : Baníkem táhnouta'. však neučinila
toho. nehnvqjíc pokoj s Jáhinem. bojíte se ho.
2 dopuštění Botíhu taková hrům připadla nn Sí—aru.a un bojovníky jeho. le viíckni před
mečem Baníku-fm utíkali.
_. ___.—

om. mu

_
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množství nepřátel padlo až do posle
dního.
'
17. Siaara pak utíkaje přišel k stanu

4. l7.-—- 5. 10.

Kapitola &.
Píseň Dobbory . Buúka._v níi_Pu'nu Bohu diky činili

po"tunu
Jahel manželky Habera Cinejského: ne
bo pokoj b 1mezi Jábinem králem Azor.
]. l zpívali Debbora &Barák syn Abi—
noemův v ten den. řkoucc:
a_domem abera Cine'ského.
18. V šedši tedy Já el v cestu Sisa
2. Vy, kdož jste dobrovolně vydali :
rovi, ře a k němu: Vejdi ke mně, ane lsraele duše své v nebezpečenství. do
můj: vejdí. neboj se. Kterýž všec do brořečte llospodinu.
3. blyštež králové, ušima pozoruju:
stanu jejího. a přikryt jsa od ní pláštěm.
19. řekl k ní: Dej mi. prosim, maličko knížata: já. 'á budu zpívati Hospodinu,
vody, nebt žímím velmi. Kterážto ote žalm zpívati budu llospodinu Bohu isra—
vřevši láhvici s mlékem.' dala mu piti, elskému.
a přik 'la ho.
4. Hospodine, když. jsi vycházel :
20.
řekl Sisara k ní: Stůj před Sein“ & šel jsi přes krajin ednmské.
dveřmi stanu: &přišel-liby kdo &ptal se
tebe. řka: Jestli zde kdo? ()dpovíš:
Není tu žádného.
21. Ted vzala Jáhel manželka lla
berova hře od stanu. vzavši též i kla
divo: a všedši (k němu) tajně a tiše, na
sadila na židovinu hlavy jeho hřeb. a
udeřivši kladivem vrazila do mozku,
až v zemi uvázl: kterýž sen 3 smrtí spo
jiv. zhynul a umřel.

třásla se země. &nebesa i o lakové vy

dali dešt.

5. llory se rozplynuly od tváři Ho—
s odinovy. a Sinaj od tváři Hospodina

oha israelského.'

6. Za dnů b'amgar, syna Anathova, za
dnu Jáhel, odpočinuly stezky: a ti. kteří

(jindy) chodívali
stezkách
zcestnýcpo.“ nich. zacházeli po
7. Přestali silní v Israeli. a odpoči
22. A hle Barák honě Sisaru přichá— nuli: až povstala Debbora . povstala
zel: a vyšedši Jáhel vstříc jemu. řekla matka v Israeli.
mu: Pojď. a ukáží tobě muže. kteréhož
8. Nové boje vyvolil Hospodin, a brá
hledáš. Který-ž když všel k ní, uzřel ny nepřátel sám podvratil: pavézypak
Sisaru an leží tru-tvy, a hřeb an vězí v ani kopí nebylo vidíno mezi čtyřiceti ti
síci Israelef"
židovinách jeho.
23. Ponížil tedy Bůh v ten den Já
9. Srdce mé miluje knížata ísraelská:
_bina krále chananejskéllo před syny kteří jste dobrovolně vydali sebe v ne
israclskými:
bezpečenatví, dobrořečtež Hospodinu.
24. kteříž denně vlce se rozmáhali &
10. Kteřížjezdíte na stkvělých oslich'
silnou rukou potlačovali Jábina krále a sedáte na soudu, a chodíte po cestě,
mluvte"
chananejskéhn. až i vyhladili jej.
19) bezpochyby velbloudim, které! ojmjuje.
.
4) t. aby zákon dal lidu svému.
5) rozum a smysl 4. a 5. vel-iu- jest ten: Kdyz Hospodin zákon dával na hoře Sinaj, sami
tivlové poslušnost : uctivost k Tvůrci svému jevili; ale (doloz) Israel byl neposlušen_a proto!
potrestán jest. Treat ten pak se vypiluje v 6. a 1. v.
6) t. cesty byly nebezpečné. a nikdo pro strach nepřátelský po nich nechodil. a ti, jilto prvé
po nich káceli. strachujíce se. jinudy obcházeli musili.
8) habr. text: nove' bohy zvoloval sobě (Israel), proto bývala válka v bnnůch jeho. — ") ješte
Jůbín všecky odzbrojil & všecky zbraně pobral; tak ze hru—lití toliko ostny & klacky jako
. bezbranní nn'Sisnru táhnouti musili. Proto! Bohu jedinému vítězství to přičítatí duši.
10) t. bohatí : slavní. — ") t. vypravena-:! moc a slávu Boli.

5. 11—30.
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ll. Kdež'jsou ztlučeui vozové.&voj
sko nepřatel jest setříno. tam at se vy
pravují spravedlnosti Hospodinovy, &
milostivost k silným lsraelskjm: teh
dažt sstoupí lid Hospodinův k branám.“

&obdrží knížetství.

12. Povstaíi. povstau Debboro, po
vstaniž. pmstauiž &v) pravuj píseň: po
vstaii Baráku. & zajmi jaté své. synu
Abinoemův.
13. Zachování jsou ostatkové lidu.
Hospodin skrze silné bojovaL'

vali králové channnejští v'11mnach.při

vodách M eddo. &však koristi nevzali.

20. S naše bojovánojest proti nim:
hvězdy zůstávajíce v svém pořádku &
běhu." roti Sisarovi bojovaly.

otok Cison zachvátil těla 'jich
mrtvá, potok Kadumim, potok ison:

poŠIapeŘduše
silné..odpadala. když
cpyta mákoním
utíkali s prudkostí. & po hlavě padali
nejsilnější z nepřátel.
23. Zlorcčte zemi Merozf řekl anděl
tclům jejim.
14. Z Efraima (byl ten, kdož) Bllllldilje Hospodinův: zlořočteo
Hospodi
za Amaleka.' :: po něm (přišel) z Ben— že nepřišli na pomoc (m)
jamina" na lidi tvé, ó .a-kmilek: z Mn uovu, na pomoc nejsilnějším jeho.
24. Požehnaná buď mezi ženami Já—
clura'" knížata táhli. a z 7abuloun ti.
hel. manželka Habera (finejského, &po
kteřiz \ojsko vedli k boji.
15. “ideové lssachar bvli s Debbo žehnaně) buď v stanu svém.
25. Zádajicímu vod)- mléka dala, &
rou, &šli v zápětí na Baníkem, kterýž
jako úprkeui běže do propasti. V)dal se v knížecím šálu podala másla.
26. Levou ruku svou vztáhla k hřebu.
v nebezpečenshi: ' kdy/. rozdělen byl
proti sobě Ruben. (pri) zmužil)ch nale a pravou ku kovařskému kladivu.'| ude
riln
Sisaru . liledavši na hlavě místa
zenjest s\ ar.“
16. Proc bydliš mezi dvěma cíli, aby ráně. a židminu silně prorazivši.
sl)'šcl bei-ení stádí" Když rozdělen byl
27. U noboujejích padl: zhynul &umřel:
proti sobě Ruben, (pri) zmužil)ch nale \álel se před nohami jejími, &ležel bez—
zen jest svár.
dušn) &bídný.
28. Z okna vyhlídajic naříkala matka
17. Galaad' za Jordánem odpočíval.
a Dan pracoval při loděcli:" Aser by— jeho: a : večeradla mluvila: Proč tak
dlil na břehu moi-ském. n n přístnvadl dlouho nevrací se vůz jeho? Proč se
se zdržoval.
obmešknly kola vozu 'eho?
18. Zabulon pak &Neftnli vydali duše
své na smrt v krajině Merome.
19. Přitiíhše královéf bojovali. bojo

29. Odpovědělo. jedna.-z moudřejších
žen jeho tato slova svegruši své:
30. Snad nyní dělí kořisti, &_nejpě—

11) t. do mest svých. z kterých je 'ypudil nepřítel.
13) hebr. text: Tehdíi). táhli ostatkové (Israeli—)proti silným. Hospodin táhl se mnou k opanovlní
silných.
14) t.. Josue : pokolení Efrninnou porazil zprvu nepřátely Amalekitskě. — ") t. : pokolení Ben
jminova t. j. Aod. — '“) (. : pokolení )Innassesova.
15) hebr. text: šli za Baníkem do údolí. -— ") hebr. text: ale na potokich Hubenov-ých byln

veliká mda;t.i.1tůbvnnti
zdrnhnli se za ženou tahnouti.
16) hehr text: proč jsi zůstal při korytech — t. pri dobytku ném! Proč jsi netáhl do bqie'!
17) i.. pokolení Růbon : Good. která ' Gdud ptebýnla. — “) L ab)-ul oe plavbou na moři
& obchodem . neprišel na. pomoc.

19) t. .Iňbin n s nim spojení.
20) :. hvezdy jako vojsko zinkované bojovaly proti Sinrovi. jsouce totiž příčinou bouře. vichřice
Md., čim! vojsko jeho předěáeno jest.
21) t. ty. kteří! se silnými býti domnívají.
23) t. misto pri hore Tábor nedaleko od bojiště toho.
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knějšl : žen vybírá se jemu: roucha
rozličných barev dávají se bisarovi za
lou ež. &ozdoby rozličné k ozdobovánl
el zblraji se.
31. Tak' at zahynou všickni nepřátelé
tvojí. Hospodine: kteříž pak milují tebe.
at se stkvějl, jako se stkvl slunce vychá
ze'leí.
32. I byl pokoj v zemi za čtyřiceti let.

Kapitola 0.
hradní
.

od Madhnsky'cbsonicni. ll. GedeonodBoha
posl.-'n. aby je vysvobodil.

]. Cinili pak synové israelští zlé věci
před obličejem Hospodinovým. kterýž
vydal je v ruku Madianským za sedm let,
2. & potlačení jsou velmi od nich. 1
zdělali sobě jeskyně &skrejše v horách.
a velmi pevná místa k obraně své.
3. A když osil co Israel. řitáhl Ma
dian. &Amalek. i jiní : výc odních ná

rodů:

4. a u nich rozbivše stany. všecko jak
bylo zelené. zkazili. až kudy se vchází
do Gazy: a žádné potravy neuechávali
v Israeli. ani ovec, ani volů. ani oslů.
5. Nebo sami se všemi stád svými
přitáhli s svými stany, a jako kobylk
všecko na lnili. nezčislné množství licč
& velblou u, čehožkoli se dotkli hubice.
6. ] snížen jest lsrael náramně před
obliče'em Madianskýeh.
7. [edy volal k Hospodinu, žádaje
pomoci proti Madisnským.
8. l poslal k nim muže proroka. kte—
ry'ž mluvil (k nim): Toto praví llospo

din
israelský:
Já ijsem
bodilBuh
z Egyptaa
vyved
jsemVás
vás zvysvo
domu
služebnosti.

5. 31. -— 6. IB.

9. a vytrhl jsem vás z ruk Egy t.
ských. i všech nepřátel. kteříž sužovali
vás: a vyhnal jsem je před vami &dal
jsem vám zemi jejich.
10. A řekl jsem: Já Hos odiu Bůh
váš. nebojte se bohů Amorríie'ských. v
jejichžto zemi b dllte. Ale nechtěli jste
uposlechnouti h asu mého.
ll. Přišel pak anděl Hospodinův. &
posadil se pod dubem, kterýž byl vEfra.
&náležel k Joasovi. otci čeledi Ezrovy.
A když Gedeon, syn jeho, mlůtil ačistil
obilí v presuf aby utekl před Madian
ský-mi.

12. ukázal se mu anděl Hospodinův,
&řekl: Hospodin s tebou. muži udatný.
13. l řekljemu Gedeon: Prosím. muj

Pane. jestližellospodins mimijest, ro
čež pak na nás přišlo všecko toto? de
jsou divové jeho. 0 kterýchž vypravovali
nám otcové naši. &řekli: Z
ypta vy
vedl nás Hospodin? Nyní pak opustil
nás H03podin. a vydal v ruku Madian—
ských.
14. I pohleděv nan Hospodin. řekl:
Jdi v této síle své.“ a vysvobodíš lsraele
z ruky Madianských: věziž. že jsem tebe
poslal.
15. Kterýž odpovídaje řekl: Prosím.
můj Pane, čím vysvobodím lsraele? Hle
čeleď má nejposlednější jest vManasse.
&jů ne'meuší v domu otce mého.
16. řekl jemu Hospodin: Já budu s
tebou: a porazíš Madianského jako muže
jednoho.
17. A on řekl: Jestliže jsem nalezl
milost před tebou. dej mi znamení, že
jsi ty. kterýž mluvíš se mnou.“
18. A nemlcházej odsud. až se zase
vrátím k tobě, a vynesa oběť,“předložím

31) :. jako Sim.
11) t. v místě tom. kde: byl pres; aby se s ním skryl před Madianskými. sicjináče ve východních
krajinách mlátí se obilí na poli.
14) t. kterou: jsem tě pozdravil a skutečně tě obdařil a tobě přítomným býti zalíbil.
17) t. doku nějakým znamením. že jsi takový. jen! Bonton pomoca tak stkvelé vitéutvi slíbíti
a_ dáti můžeš.

18) t. vůbec dar. i pokrm. Domníval! se Gedeon, že s nim mluvi nějaký prorok ve jmenu Pinč.
a proto! chtěl mu předložiti pokrm : tak ho poutíti.

FHQ'Í,
' .:“xň\

tobě. Ktel'ýž odpověděl: Ját posečkám.
až se navrátiš.
19. Vše! tedy Gedeon. n uvuřil ko
zelce, &7.korce mouky napekl přesných
chlebn: u vloživ maso do koše. a po
lívku : masa vliv do bmce. přinesl to
všecko pod dub. &obětoval 'emu.
20. Jemužto řekl anděl l ospodinúv:
Vezmi maso. a přesné ty chleby. &polož
na onu skálu. a polivkou polej. A když
tak učinil,
21. vztáhl anděl Hospodinův konec
boli. kterouž měl v ruce. & dotekl se
masa i ehlebů přesných: i vystoupil
ohen z skály tě. a strávil to maso i pře- .

[tří/É,Te—

au..-.n...

sné chlebyz' andel pak Hospodinův
zmizel od oči jeho.
22. A vida Gedeon,—žeby byl andi-I
Hospodinův, řekl: Beda mně! Pane
Bože můj: že jsem viděl anděla llospo—
dinova tváří v tvář.“
23. | řekl jemu Hospodin: Pokoj s
tebou: neboj se, nenmřeš.
24. Vzdělal tedy tam Gedeon oltář
Hospodinu, &nazval jtj: Pokoj Hospo
dinův, až do dnešního dne. A když ještě
byl v Efm. jenž jest čeledi Ezrovy.
25. noci té řekl Hospodin k němu:
Vezmi býka otce svého. a druhého býka
sedmiletého. &zhoř oltář Bálův. kterýž

21; Tal: andel proměnil pokrm tento obecný v obec a dal ji ohnem ztráviti. na manger-i Gedmnovi.
jako! byl žádal. že on jat. anděl Hoppodinňv. který! nepotřebuje lidnke'ho pokrmu.
22) duloz: nebo nyni dqjista umriti musim. Viz 2 Moji. 33. 20.
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34. duch pak Hospodinův oblékl“
Gedeona. kterýžto zatroubiv v troubu
svolal čeleď Abiezerovu. aby za ním táhli.
35. [ poslal posly ke všemu (poko
lení) Manassesovi, kteříž i za ním táhli:
prvé
položil:
druhé &jiné posly k Aserovi,- a Zabulóuovi. a
. &oběť
obětuj
_obět &.vezmi
zápalnoubýka.
na. hranici
Nehalí. kteříž na pomoc 'emu přitáhli.
dříví. kterébož z háje nasekášf
36. [ řekl Gedeon k ohu: Jestliže
27. Pojav tedy Gedeon deset mužů
: služebníků svých, učinil, jakož mu byl vysvobodíš skrze ruku mou lsraele, ja—
Hospodin přikázal. Boje se pak domu' kož jsi mluvil:
otce svého. a lidí toho města. nechtěl
37. položím toto rouno vlny na lm
toho učiniti ve dne. ale všecko v noci mně: bude—lirosa toliko na rouné. & na
vší zemi sucho. věděti budu. že vysvo—
naplnil.
28. Akdyž ráno vstali obyvatelé města bodiš skrze ruku mou Israele . jakož jsi
toho. uzřcli zbořený oltář Bálúv. &háj mluvil.“
38. | stalo se tak. A v noci' vstav, a
posekaný. &býka druhého položeného
na oltáři nově vzděláném.
vyžďav rouno. nádobu rosou naplnil.
39. [ řekl opět k Bohu: Nelměvej se
29. [ řekli jeden k druhému: Kdo to
udělal? A kdýž pátrali. kdobý to uči prchlivost tvá na mne. jestliže ještě je
dnou
zkusím. hledaje znamení na rouně.
nil, povědíno jest: Gedeon. syn Joasův.
všecko to učinil.
Prosím. at jest samo ronno suché. &
30. [ řekli k Joasovi: Vyveď 3 na všecka země rosou mokrá.
svého sem. at umře: nebo zbořil oltář
40. [ učinil Buh noci té, jakož byl
žádal: i bylo samo rouuo suché. a na vší
Bálův. &posekal háj.
31. Jimž on od veděl: Zdaliž jste zemi rosa.
vy mstitelé Bille. a yste bojovali za ně
|(11lequ ?.
ho? Kdo jest nepřítel jeho ,' at umře
dříve. než den zejtřejší přijde: jestližet (Eodeonzkusivu vod tech, kazi-it:? meli'juti .k boji.
2235511? " u "
jest (Bál) bohem. necht se omstí nad Imm" “ “$$? 55:13:31:
tim. kterýž podkopal oltář je o.
'
32. Od toho dne nazván 'est Gedeon
l. Tedy Jerobál. kterýž i Gedeon
Jerobálemf roto že řekl oas: Necht slove. v noci povstav. í všecken lid s
nim, řisel k studnici, kteráž slove Ha—
se pomstí Bít nad tím, kterýž podkOpal
rad. ojska pak madianská byla v ou
oltař jeho.
33. Tedy všickni Madisnští . a Amn dolí k straně půlnoční palubka vyso
lekitští . a východní národové sbmmáž kého.
2. I řekl Hospodin k Gedeonovi:
dili se spolu: &přešedše Jordán. polo—
žili se v oudolí Jezrael:
Mnoho! jest lidu s tebou. a nebude vy

jest otce tvého: &háj. kterýž jest okolo
oltáře. posekej:
26. a. vzdělej oltář llospodínu Bohu
svému na vrchu skály tě, na. kterouž jsi

26) made takto učiti obyvatele měst: svého. komu oběti pňnišeti mqjí.
27) t. čeledi.
31) st umre. od ného „mého js: potrestán. jz.—lion bohem. Hr.—br.text má: kdo! by se zosnoval
oBála. at umi-o.

32) bobr. Jemb-Baol. t. j. Bál necht u pomstí.
34) t. posilou.
37) Ačkoliv již znamením poeílneni : utvrzení přijel. však chtéje bázlivě lsmlity presvedcili. žádal
ještě dalšího tohoto muceni. Svatí otcové vidí v znamení tomto předobmení lil-inte Pins,
který! jest nebeská mu. padli na rouno nepoikvručné panny Marie. v době. když veškeren

na v smrti . ve ryprihlosti trval.
38) t.. úhy : ránL

__
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dán Madian v ruce jeho: ab se nechlu
bil proti mně Israel. rka: švou vlastní
silou vvsvobozen jsem.

861

tedy on, a Fára služebník jeho \: kraji
ležení, kdežto byla stráž odčnců.

12. Madian pak. & Amalek. &všickni
3. i\íluv k lidu. &provole' , at všichni východní národové. různo leželi v ou—
slyší :' Kdo jest strašlivý a ázlivý . naf— dolí, 'ako množství kob lek: velbloudů

vrat- se zpět. | odešli s hory Galwl. i také

počtu bylo. jeliopísku. kterýž

leží na břehu mořském.
13. A když přišel Gedeon, vypravoval
4. | řekl Hospodin k Gedeonovi: Je jeden bližnímu svému sen: a. takto vy
štět jest mnoho lidu. ved je k vodám, a pravoval, což byl viděl: Měl jsem sen.
tam jich zkusim: a o kterém řeknu tobě. a zdálo se mi. jakoby se valil pecen pod—
aby s tebou šel. ten at jde: kterému ne p0pelného chleba. z ječmena. a svalil se
do ležení nmdianského: a když se při
dám jíti, at se navrátí.
5. A když sstoupil lid k vodám. řekl valil k stanu. udeřil naň. &podvn'ttil jej.
Hospodin k Gedeonovi: Kteřížkoli ja— a 5 zemí docela srovnal.
14. Odpověděl ten. komnž to mluvil:
zykem chlemtati budou vodu. jako psi
chlemtají , odděliš je obzvláštně: kteříž Není to nic jiného, jediné meč Gedeona.
pak se pi-isehnou na kolena ku pití. na syna Joasova. muže israelského: nebo
druhé straně budou.
dal Hospodin v ruce jeho Madianské,i
6. Byl tedy počet těch. kteří rukou všecko ležení jeho.
k ústům mecíce vodu chlemtali, tři sta
15. A když uslyšel Gedeon sen a vy
mužů: všecko pak ostatní množství se— ložení jeho. poklonil se: &navrátiv se do
stmíů israeíských. řekl: Vstaňte, nebo
hnuli se na kolena svá ku pití.
7. l řekl Hospodin k Gedeonovi: Tě dal Hospodin v ruce naše vojska ma
mi třemí sty mužů. kteříž chlemtali vo dianskít.
_
16. l rozdělil tři sta. mužů na tři hou
du. vvsvobodím vás. & vydám v ruce
tvé
adianské : všecko pak ostatní fy. & dal trouby v ruce je'ich, a. báně'
množství at se navrátí domů.“
prázdné. &u prostřed těc bání (byly)
8. Tedy nabrali co jich bylo potravy. pochodně—.."
17. A řekl k nim: Jakž na mně uzříte.
&trub. všemu pak ostatnímu množství
odjíti rozkázal do stanů jejich: &sám se tak činte: já vejdu na kraj stanů. a co
třmi sty mužů táhl k bitvě. Vojska pak učiním. po mně čiňte.
_
madianská ležela od ním v oudoli.
18. Když mvzní trouba v ruce mé. vy
také okolo stanů trubte. & zkřikněte:
9. Též noci řekl Hospodin k němu:
Vstan, &sstup do ležení: nebo dal jsem Hospodinu, &Gedeonovi_!'
19. [ všel Gedeon, a tři sta mužů.
je v ruce tvé:
10. pakli se bojíš sám jíti. necht kteříž byli s ním. na kraj stanů. při 73
sstoupí s tebou Fára, služebník tvůj.
čátku bdění po půl noci, &strážné zbu
11. A kd ž uslyšíš. co budou mluviti. divše. počali v trouby troubiti. &báně
tehdáž posiřhí se ruce tvé. a tím směle'i mezi sebou srážeti.
20. Tedy tronbili vůkol stanů na třech
do ležení nepřátelského stoupíš. Stoupll

navrátilo se z lidu mužů dvamecítma
tisíců, &toliko deset tisíc zůstalo. _

7) Tak jako prvé odstranil bázlivě. nyní nc.-střídmě! boje vyloučil. jakými! se byli projevili ti.
kdo: sehnnvie se dle pohodlí. do sytosti se napili. čehož chlemtqjídm vodu poph'mo nebylo.
o) :. Medianakých.
IG) t.. libre neb džbiny. — ") t. ukryté v těch láhvích, oby od nepřítel zpozorovůny býti
nemohly.
IB) t. vitezstvi.

mistech. a báně rozrazivšc. drželi v levé meč do všeho leženi. ajedon druhého sa
ruce pochodně. &v pravé trouby znějící. mi se vraždili!
23. utikajice až do Bethsctm. &do strá
&křičeli: Meč Hospodinův a Gedeouuv:
21. stojicc jcdcnkaždý na svém místě ně Abelmehula v 'l'cbbath. Svolavše pak
vůkol stanů nepřátelských. ] zděšena se muži israclšti z Naftali. a Aser. & ze
jsou všecka vojska, akřičico ihlučicc všeho Manassc. honili 'Maulianské.
utíkali:
24. l rozeslal Gedeon poslv na vše—
22. &.však nellsu'walo těch tři sta mu cky hory Efmimovy, řka: 'ytáhnčte
žů troubiti v trouby. | vpustil Hospodin proti Madianským. &zastupte jim vod)"
22)

habr.: obrátil Hospodin moč jednoho proti druhému & to po všem lezení. — Madiunští totiž
domnivqiice ".

že [smc-lili již

u pm—th—dIvu-ni isou. v temna-li

noční mi.—Iitovaryše "é

blizhe' M nepřitely . jc—vmtclili; a ti. kdo! utíkali. za tebou utíkající. n-njico je mi stihqiici
nepřítele. porůieli.
24)

&. potoky. přes které Madinníni utíknti mu—ili.

7. 25. — 8. H.

až k Bethbeře a k Jordánu. [ svolal se
všecken Efraim, a nastoupili vody aJor—
dán až k Bethbei'e.
25. A zajavňe dva muže madianské.
()réba a Zába; zabili Oréba na skále'
Oreb. Zéba pak v lisu Zéb. A honili Ma
dianské, nesouce s sebou hlavy Oréba a
Zába k Gedeonovi za řeku Jordán.

Nun-"z Gedeonovn 0 syny EIroímovj-mí. 4. Vítězství
jeho nad Mulino-kými. 30. Celed' . smrt jeho.

1. [ řekli k němu muži Eft-aim: Í'os
to učinil. že jsi mis nepovolal. když jsi
táhl k boji proti Mwlianským? vadíce se
silné. a téměř násilí jemu činíce.
2. Jim-kto on odpověděl: Zdaž jsem co
takového mohl učiniti.jako jste vy uči
nili?' Zdaliž není_ lepší hrozen Efrai

mův". nežli vinobrání Abiezerovo?'"

3. V ruce vaše dal Hospodin knížata
madianská. ()réba & Zéba: co jsem ta
kového mohl učiniti.jako jste vy učinili?
Což když mluvil. npokojil se duch' je
jich. kterými byli naduti" proti němu.
4. A když přišel Gedeon k Jordánu.
přešel jej se třmi sty mužů. kteříž s
ním byli: a však pro unavení utíkajících
honiti nemohli.
_
5. ] řekl k mužům Sokkoth: Dejte,
prosím. chleba lidu. kterýž se mnou jest.
nebo velmi 'sou zemdleni: abychom mo
hli honiti Lebee a Salmanm krále ma
dianské.
6. Odpověděli knížata Sokkoth: Což
již dlaně rukou' Zebee aSalmana. v ruce

tvé jsou. že žádáš. abychom dali vojsku

tvému chleba?"

7. Jimžto on řekl: Když pak dů Ho
spodin Zebee a Salmana v ruce mé. tedy
setru těla vaše trním a bložím pouště.
8. A táhnuv odtud. přišel do Fennel:
i mluvil k mužům místa toho též. Jemuž
i oni odpověděli. jako byli odpove
děli muži Sokkoth.
'
9. Rekl tedy i jim: Když se zase na
vrátím co vítěz v pokoji. zbořím věž tuto.
10. Zebee pak a Salmana od očívali'
se vším vojskem svým. Nebo-bylo po

zůstalo patnácte tisíc mužů ze všech
honfů. n rodů
zabití sto
dvaceti
tisíc vychodnich.
ojovníků po
vytahujících

meč."

11. [ táhne Gedeon cestou bydlících
v staních.' k východní straně Nobe a
Jegbaa, udeřil na ležení nepřátel. kte
řížto bezpečně se měli. a ničeho protiv
ného se uenadáli.
12. [ utíkali Zcbee a Salmana. kteréž
honě Gedeon zjímal, a všecko vojsko je
jich předěsil.
13. [ navracuje se z boje před výcho
dem slunce.
14. jal mládence zobyvatelů Sokkoth:
& vy tal se ho na jmena knížat &star
ších gokkoth. a sepsal sedmdesáti; sedm
mužů.
15. lpí-išel do Sokkoth. &řekl jim:
Hle Zebee a Salmana. pro než jste mne
potupili. řkouce: Zdali ruce Zebee a Sal
mana v rukou tvých jsou. a roto žádáš.
abychom mužům. kteříž us ia zemdleli.
dali chleba.

25) t. na skále a při presu. kterážto místa jmcny knížat tech po tbití jich mvina byla.
2) t. je poruil toliko vojsko. vy ale jali jste vůdce vojska Zda! jste více neprovedli než ji?

,

Chláchollc takto chvály Lůdostívé l-lfrnimské. kteřížto cosi velikého o sobe smýšleli. že těch
dve knížat Hadí-nahých jali. -— ") vlastně paberovůní Efraimovo. — “') t. vítězství vaše.
než vítězství moje a vojska mého.
3) &. ukrotil ne hněv jejich. — “) t. povstali.

6) L moc. +

") t. maš

od nás. abychom ti odmenu dali a chleba poskytli. prvé nežli jsi ho

sobe zasloužil.
IO) hebr. byli v Kurkara — totiž v městě :. Jordinern k východní utrhne. — ") t. k boji
způsobny'eh.
ll) tt cestou Kunvuskou přes poušť. kde! Antlová v staních bydlíli. & na silnici pravou. aby se _
méně nadělí atíhímí jeho.

lnu e_n—..!

fi;——

870

Kniha Soudců.

8. l6.—9. lo

16. Vzal tedy starší města. a trní i a zápon. a roucha šarlatového. kteréž
hloží : pouště. a setřel jimia zedral' mu— králové madianští na sobě mívali, a kro
. že Sokkothske.
mě zlatých řetězů z velbloudů.
27. ] udělal z toho Gedeon Efodf a
17. Veži také Fennel rozbořil. p'o—
složil jej v městě svém Effa. lsmilnil
vraždiv obyvatele města.
18. Potom řekl k Zebee a Salmana: všechen Israel v něm." a bylo jest to
Jací to bvli muži, kteréž jste zavraždili Gedeonovi."' i všemu domu jeho ku
na hořeTbábor? Kteříž odpověděli: Po pádu.
28. Madianšti pak snížení jsou před
dobní tobě. a jeden z nich jako syn krů
lovský.
syny israclskými. aniž mohli více šijí
pozdvihnouti:
ale byla země v pokoji za
19. Jimž on odpověděl: Bratři moji
(to) byli. synové matky mé. živt jest čtyřiceti let. v nichž Gedeon zpmvo
Hospodin, že kdybyste je byli zachovali. val lid.
29. Tedy odšed Jerobůl, syn Joasúv,
nepobilbych vás.
.
20. [ řeklkJether prvorozenému své— bydlil v domě svém.
30.
A měl sedmdesáte synů. kteříž
mu: Vstaů &pobi je. Ale on nevytáhl
meče: bál se zajisté. neb ještě mládene pošli z b_edrajeho: proto že měl více žen.
31. Zenina pak jeho. kterouž měl v
ček byl.
21. I řekli Zebee &.Salmana: Vstan b'ichem. porodila jemu syna jmenem
Abimelecha.
ty &oboř se na nás: nebo odlé věku
'est sila člověka. [ vstal Ge eon. &za
32. -l umřel Gedeon syn Joasův v
bil lebce a b'almana: a vzal ozdoby a stáří dobrém n pochován jest v hrobě
pukly. jimiž hrdla královských velblou Joasn otce svého v Esra z čeledi Esri.
33. Když pak umřel Gedeon. odvrá—
dů ozdobena bývají.
22. ] řekli všickni muži israelšti k tili se synové israelšti,' a smilnili s Bá
Gedeonovi: Panuj nad mimi ty. isyn lim." A učinili s Bálini smlouvu. aby
tvůj, i syn syna tvého: nebo vysvobodil jim byl za boha:
34. a nezpmnenuli na“ Hospodina
jsi nás z ruky Madisnských.
.
23. Jimž on řekl: Nebudut panovati Boha svého, kterýž vytrhl je z rukou
všech nepřátel jejich vůkol.
nad
vámi, ale
anižHospo
bude Slanovati
nad vami
36. Aniž učinili milosrdenství s _do
syn můj,
'n panovati
bude
nad vámi:
mem Jembňle Gedeona' podle všeho
24. l řekl k nim: Jedu toliko žádost dobrého. což byl učinil lsraelovi.
vložím na vás: Dejte mi ngmšnice :: lou
peže své; nebo náušnice zlaté lsmaelští
obyčej měli míti.
25. Kteříž odpověděli: Dáme velmi
rádi. A prostřevše plášt na zemi, metali
naň n
'ce z loupeže.
26. A byla váha požádaných náušnic

Kapitola ».
Tymustvi Abimelechovo. 81. válka. 4:3. i smrt jeho.

1. Udšel ak Amibelech syn Jerobá
lův' do Sichem k bratřím matky své. a
mluvil k nim. ike všemu příbuzenství
tisíc a sedm set lotů zlata: krom ozdob. domu otce matky své. řka:
16) !. zmnkal je a! i zedral.
' Gedeonově.
27) t. roucho kněžské na památku vitezstvi toho nad Malinsky/mi. — ") t. po
toti! obličeje ' na kněze modlonlniebné.— '") ježto roucho. které! toliko při stánku býti
melo, "Ma uloiil. a tak dal podnět k zlému jeho ulívůní. ačkoliv úmysl jeho dobrý byl.
33) t. od Hospodina. — ") t. jdonee u modlamj.
35) t. nepmkázali vděčnosti čeledi a potomkům jeho.
1) t. ten. který! byl : ženiny Jembůlovy. Viz svrchu 8. 81.

?

|
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9. 2—18.

2. Mluvte ke všem mužům sichem'
ským: Co 'est lépe vám, to-li. aby ps.
novslo na vámi sedmdesáte mužů. (to
tiž) všickni synové Jerobálovi. čili aby
jeden snovsl muž? s. rozvažte spolu. že
jsem j kost vaše a. tělo vaše.'
3. [ mluvili bratří matky jeho o něm
ke všem mužům Síchem všecka slova.
tato a naklonili srdce jejich k Abimele
chovi. řkouce: Bratr náš jest.

užívají“ i lidé. a přijíti. abych povýšena.

byla nad stromy?

10. [ řekli stromové k stromu fíkové—

mu: Po'd', s přijmi království nad nimi.
11. terýž odpověděl jim: Zdaliž
mohu opustiti sladkost svou, a ovoce
přesladké. a jíti. abych byl vyvýšen nad
jiné stromy?

12. | mluvili stromové k'vínnému ko—

řenu: Po'ďa. kraluj nad nimi.
4. | dali mu sedmdesáte víth stříbra.
13.
teryž odpověděl jim: Zdaliž
z chrámu Bálberit.' Který-ž najal sobě mohu opustiti víno své. kteréž obvese
za ně muže chudé" &tuláky. a ti šli za luje Boha“ i lidi. a nad jiné stromy po
ním.
výšen býti?
5. | pi'išed do domu otce svého do
Eli—s,pobil bratry své. syny Jerobzílovy.

14. [ řeklo všecko stromoví k bodláku:
Pojď ted ty. a panuj nad námi.
'
15.
terýž odpověděl 'im: Jestliže

sedmdesáte mužu. na jednom kameni:
».zůstal (toliko) Joathsm syn Jerobídův
nejmladší. nebo se byl skryl.
6. Tedy shromáždili se všickni muži
sichcmšti. &všecky čeledi města Mello :'
a šli a ustanovili sobě Abimelecha. za
krále. podlé dubu. kter 'ž stál v Sichem.
7. To když povědino bylo Joathamovi.
šel, a postavil se na vrchu hor ' Gm'izim:

v pravdě bei-ete mne se ě za krále.
pojďte. &pod mým stínem odpočiňtez'
pakli nechcete, necht vyjde oheň : bo
dláku. a.sehlti cedry libánské."
16. Nyni tedy, jestliže právě. a bez
hříchu ustanovili jste nad sebou Abime
lechs za krále. a (jestliže) jste dobře

&pozdvihna hlasu, volal. a.řekl: Poslyštc
mne, muži sichemští'. tak necht vás

odplatili jste se jemu za dobrodiní jeho,
kterýž bojoval za vás.

uslyší _Bůh.

17. &opovážil se života svého. aby vás
vysvobodil z ruky Madianskýcb.
18. kteříjste n ní povstali proti domu
otce mého. a.pob' i jste s y jeho, sedm—
desáte mužů na jednom ameni. s usta
novilijste krále Abimelecha, syna děvky

'

8. Sli stromové, aby pomazali nad
sebou krále: í řekli olive: Panuj nad
námi.
9. Kterážto odpověděla: Zdaliž mohu
Opustiti tučnost Svou. kteréž i bohové

naložili s Jerobz'dem & s domem jeho, &

2) t. jestliže se na tom nenesete. abyste jednoho zvolili. mno vyvolte. jakožto toho. který!
jsem vám příbuzný.
4) t. : pokladnice. kteráž byla při chrámě modly Bilberit t. j. Bil smlouvy; či bůh smlouvy.
— “) t. poveJeče.
6) t. hradu pevného v městě Sichem.
9) t k obětem.
lži) t. pri obětech.
15) t. když neumíte svobody sve' užívati. trpte to. což sobě zvolujete. — ") Rozum podobenství
tohoto jest patrný: Tím stromovím rozumi se národ ísraelsky' krále žádostivý & Sichemštl;
olivou. fíkem. vinným kořenem Gedeon a synové jeho. na. svém obecném stavu přestůvqjieí,
bodlákem pak vyznamenán jest Abimeleoh. Chce! tedy Joethsm tímto podobenstvím říci: Jak
nesmyslně jste sobů poradilil' An nejvu'anjil muži (vír. svrchu 8. 22) vlády vaši se odřeklí.
pokládqiíoe sebe za štastnéjšn' v služebností nežli v panování. Abímeleohs učinili jste králem.
ktely' se sám k tomu nabídl. S ním nikterak dobře nepochodite. Podrzíte-li ho za krále.
což může vím bodlák neourodný důti? Chcete-lí jej opět uvrhnouti. zkazí vás. poněvadž i
bodlák se ohněm ohytítí. : největší stromy ns prach spiliti může.

47.
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jeho. nad obyvatelisichemsky'mi, proto
že bratr váš jest:
.
19. jestliže tedy právě a bez hříchu
učinilijste Jerobálovi a domu jeho. dnes
veselte se z Abimelecha, & on at se ve
selí z vás.

20. Jestliže

*necht

neprůvě(jste' dnsli):

jde o eň z něho a strťví oby—

vatele gchem, &město Mello: a. necht
vyjde také oheň z mužů sichemských. &
z města. Mello. a sžíře Abimelecha.
21. To prsviv.' utekl, a odšel do Bera:
&b dlil tun. boje se Abimelecha bratra
sve o.

'

22. Tedy kraloval Abimelech nad
lsraelem tři leta.
23. | poslal Hospodin ducha velmi
zlého mezi Abimelechs a obyvatele si
chemské:' kteří počali ho v ošklivosti
miti.
. 24. ».hřích vraždy sedmdesáti synů
Jembálových. a vylití krve jejich vzklá
deti na Abimelechs bratra svého. a na.
jiná knížata sichemsků, kteřiž jemu při
tom na mocni byli.
25.
učinili jemu zálohy na vrších
hor: a očekávajice jeho pristi. provozo
vali loupežnictví. loupíce tudy chodící:
i povědlno jest to Abimelechovi.
26. Přiěed pak Gaal syn ()bedův s
bratřími svými. včel do Sichem.' K je
hožto příchodu zmužili se obyvatelé si
chemští,

%. 19—39.

chom sloužili jemu? Zdaliž není

Je

robálůvf' & ustanovil za kníže 21sz
služebníka svého nad mužiEmora" otce
Sichem? lproč bychom sloužilijemu?
29.
by někdo dal lid tento v ruce
mé. ab)-ch zklidil Abimelecba! ! prave
no jest Abimelechovi: Sbeř vojska &
přijď.
30. Nebo Zebul kníže města. uslyšev
řeči Gaale syna ()bedova. rozhněval se
náramně.
31. a poslal tajně k Abimelechovi po
sly. rka: Hle Gaal syn-Ubedův řišel
do Sichem s bratřími svymi, &doťývá'
proti tobě města.
32. Protož nyní vstaň v noci s lidem.
kterýž s tebou jest. a skrej se na poli:
33. a záhy : rána. když slunce bude
vychazeti. udeřiž na město; když pak on
vyjde proti tobě s lidem svým. učiň je
mu. což budeš moci.
34. Tedy vstal Abimelech se vším
vojskem svým v noci a učinil zálohy u
Sichem na čtyřech místech.
35. I v šel Gaal syn Obedův. a po
stavil se v ráně města. Vyvstal pak Abi—
melech. &všecko vo'sko jeho ze záloh.
36. A uzi-ev G
ten lid. řekl k Ze

bulovi: Hle lid sstu ujes hor. Jemuž
on odpověděl: Stin hor držís za hlavy
lidské. a tím se mýlíš.
37. A opět řekl Gaal: Hle lid z pro
sti-edku' země sstupuje. &jeden houí'tá
hne cestou, kteráž jest roti dubu.
a vyšedše na pole.“ vinice pohu—
38. Jemuž řekl Zeb : Kde jsou nyní
bili27.
s hromy
potlačili: a pro:: ěvuj ce ve
sborech vešli do chrámu boha svého. a ústa tvá, jimiž jsi mluvil: Kdo jest Abi
při hodování & pití zlořečili Abimele— melech. abychom sloužili jemu? Zdaliž
chovL
toto není lid ten. kterými jsi pohrdal?
28. & Gaal syn Ubedův volal: Kdo Vytáhniž nyni. a bo'uj roti němu.
39. Tedy odešel či . sn se na to dí
jest Abimelech,a jaké jest Sichem. aby
23) t. ducha nesvírů . inenůvieti; nebo spojení zlých se zlými nikdy dlouho netrvá; sam Bůh
rody takových
26) t.. Sichem-kým
. 27) t.. průvé ' čas
28) t. který! není

& usilování zlá rozptyluje & nn né obrscuje.
na pomoc proti Abimelechovi.
lni.

Sichemský. — ") t. ustanovil bídne'ho služebník.: nad Sichemskými. slovutnými to

potomky Emomými. ( ! llqiž. M.)
31) hebr.: bouři.
37) bebr.: s vrchn neb výšin.

)—
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val lid sichemsky'. a bojoval proti Abi— tisíc lidí zahynulo. mužů spolu i žen.

melechovi.
40. kterýž honil ho utlkajlclho. a do
města \'ehnal: i padli : strany jeho vel
mi mnozi. až k bráně města:
41. Abimelech pak zůstal vRuma:

obyvatelů věže sichemské.
50.—
Abimelech pak odtud táhna přišel

k městu Thébes. kteréž obkllčiv oblehl
vojskem.
51. Byla pak věže vysoká u prostřed
města. na kterouž byli utekli muži spolu
i
ženy.
i všecka knlžata města. zavřevěe
. aměsta.
Zebulaniž
vyhnal
trpěl.Gaule
aby &tovaryšetjeho
v něm zůs vali. z
co nejpevněji dveře. & vstoupivše na
42. Druhého pak dne vytáhl lid na vrch
věže za zábradl .
,
52. A přistoupiv Ahimelech až k věži,
dobý valji statečně: a přiblíživse ke dve
řím. chtěl ohen podložiti:
53. a hle jedna žena svrhla úlomek
žernový.' a udeřila Abimelecha v hlavu.
a prorazila mu ji až do mozku.
44. s houfem svým. dobývajoa oble
54. Kterýž rychle zavolal oděnce
hna město.' (druzi) pak dva houfové svého. a řekl k němu: Vytrhni meč svůj
rozbihajice se po poli honili nepřátely. a dobi mne: abv snad neřekli. že od
45. Abimelech pak dobýval města ženy zabit jsem. terýž naplniv rozkaz.
celý ten den: kteréhoži dobyv. pobil zabil jej.
obyvatele jeho, aje zbořil. tak že soll je
55. A když on umřel. navrátili se vši
sypal.'
ckni, kteříž s nim byli z lsraele. domů.
46. Což když uslyšeli. kteříž bydlili
56. a tak odplatil Bůh za zlé. kteréž
na věži' sichemské, vešli do chrámu zpáchal Abimelech proti otci svému. za
boha svého Berith, kdežto smlouvu s biv sedmdesňte bratři svých.
_
nim byli učinili. a od něhož misto jmeno
57. Tolikéž i Sichemským (zato zlé).
malo. kteréž bylo velmi ohrazené.
kteréž učinili, odplaceno jest. a přišlo
47. Uslyšev také Abimelech. že muži
ně zlořečeniJoathama, syna Jerobů
ova.
věže sichemské všichni tam spolu se pa
shromáždili.
Kapitola 10.
48. vstoupil na horu Selmon' se všlm
lidem svým: a vzav sekeru. uťal : stro 0 dvou soudcích isrulukých. 6. Modlůhtvi lidu.
7. Tre-mini pro ne. 10. i pokini ! hřichů.
mu větev. &vloživ ji na rameno nesl ji. a
řekl k tovaryšům: Což mne vidite činiti.
]. Po Abimelechovi povstal vůdce v
spěšné učiňte.
Israeli Thola. syn Fua strýce Abimele
49. Tedy jeden pres druhého nase— chova. muž : pokolení lssachaír. kterýž
kavše z stromů ratolesti. šli za vůdcem bydlil v Samir na hoře Efraim:
2. a soudil lsraele třimecitma let: i
. svým. ] obkličivše pevnost,' zapálili ji.
a tak se stalo, že dýmemaohněm téměř umřel, a pochován jest v Samir.

pole.'
echovi.('ož když oznámeno bylo Abime

43. pojal vojsko své &rozdělil je na
tři houfy. zdělav zálohy v polích. A vida.
an lid vycházi 7.města. vyskočil a udeřil
na ně

42) t. : priciny dila polního, jde po práci. bezpochyby k tomu povzbužen od Zebula. který! jej
chtěl v moc Abimelecbovu dostati.
44) t. aby lid : města nemohl jim na pomoc jíti.
45) t. na enormní, že spuštěné a zkažené na budouci časy zůstati má. 5 Moji.. 29. 23.

48) t. v tmu.
48) která! jest na blízku.
49) t. nnlolivše okolo tvrzi větvi nasekaných. '
53) t. kul lernovu. di mlýnského kamene.
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3. Po něm povstal Jair Galaaditský.
&ten soudil lsraele ža dvamecítmn let.
4. maje třiceti synů. kteříž jezdili na.
třicíti oslůtkáchf & (byli) knížata třicíti
měst, kteráž jeho jmenem nazvána jsou
Havoth Jair. to jest. města Jaírovm až
do dnešního dne, (a. ty jsou) v zemi
alasd.
5. [ umřel Jair. & pochován jest na
místě. jehož jmeno jest Kamon.
6. Synové pak israelšti k starým hří

10. s.— il. &.

žili jste Bohům cizím: protož nevysvo—
hodim vás více:
14. jděte. a.volejte k bohům. kteréž
jste si vyvolili: oni necht vysvobodí vás
v čas ouzkosti.



15. [ řekli synové israelští k Hospo
dinu: Zhřešili jsme, odplat ty nám. jak—
koli se ti líblz' toliko nyní vysvobod'
nas.



16. To pravíce. všecky modly cizích
bohů 2 svých krajin vyvrhli. a sloužili

llospodinu Bohu: kterýžto slitoval se
chůmpřed
nové0přidávajlce.
činili. což zlého& nad je'ich bídou.
jest
ličejem llospodinovým.
sloužili modliím Bálim &Astaroth, a bo—
17. Tedy synové Ammon svolnvše se
hům syrským &sidonským &moabským. rozbili stany v Galand: proti nimž shro—
a (modlám) synů Ammon, a Filistíu máždivše se synové israelští, položili se
ských: a opustili Hospodinu, :! ncslou— v Masfá.
18. l řekli knížata Galaad jedni k
_-žili mu.
'
7. Protož rozhněvav se na ně llospo— druhým: Kdokoli z mís první počne bo—
din, vydal je v ruce Filistínských. a synů jovati proti synům Ammou. bude vúd
cem lidu Galaad.
Ammon.
8. [ byli sužováni. :: velmi potlačo
Knpllolu ll. 
váni za osmnáete let. všíckui, kteříž by
dlili zaJordíunem v zemi Amorrhejskélio,
\'itézstvi Jelle nad Ammonitskými u slib jeho.
kterýž jest v Garland:
]. Toho času byl Jefte Galanditský.
9. tak velmi. že synové Annou,—pře
muž velmi udatný a. bojovný. syn žeuy
Elavivše
se
přes
Jordán.
hubili
Jůdu.
i
enjamina. i Efraima: & soužen jest nevěstk , kterýž narodil se 7.Galasdaf
Israel náramně.
2.
ěl pak Galand ženu, z kteréž
10. Tedy volali k Hospodinu, i-kouce: zplodil syny: kteřížto když byli doro
Zhřešili jsme tobě. že jsníe o ustili rostli, vyhnali Jelle, řkouce: Nebudeš
(tebe) Hospodina Boha. svého. ».sloužili -moci býti dědicem v domu otce našeho.
nebo jsi z cizí' matky narozen.
jsme Bálim.
] l . Kterýmž mluvil llospodin :' Zdaliž
3. ] odešel od nich. & štítě se jich by—
tští, sAmmorrhejští. a synové Ain dlil v zemi Tob: i sbělili se k něniu muži
mon. &Filistínští.
chudí,“ &lotříkové. &jako za knížetem
12. Sidonští také, &Amalekitští &Cha chodili“
nanejští. nesužovali vás. a volali jste ke
4. V těch dnech bojovali synové Am—
mon proti lsraelovi.
mně. &vytrhl jsem vás 1.ruky jejich?
13. A však vy opustili jste mne. a slou
5. Kteřížto když ostře (na něj) dotí—

'
4) t. jakž byl toho času způsob u vlncšenýcll.
11) L skrze nějakého proroka neb velikého kněze prosth-dkeru losů.
15) t. ty sám trest.—inús, jak!

ráčíš.

]) t. : potomka noh : rodu Galandova.
2). t. : postranní.
3) t. muži povaleči. — ") t. k činění útoku na Ammonitské &Filistínske', kteří! toho času bojovali
proti Israeli, takto se živice.

___„___—__...—
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ll. 6—24.

rali. šli starší :: Galaad, aby vzali sobě.
na pomoc Jefte z země Tob:
6. i řekli k němu: Pojď &bud' kníže
tem naším. a bojuj proti synům Am
mon.
7. Jimžto on odpověděl: Zdaliž nejste
vy ti. ješto jste mne měli v nenávisti. a
vyhnali jste (mne) z domu otce mého, a
nyní přišli jste ke mně potřebou jsouce
dohnani?
8. ! řekli knížata Galaad k Jefte: Za
tou příčinou přišli jsme nyní k tobě.
aby šel s námi a bojoval proti synům
Ammon. :: byl za vůdce všechněm, kte
říž bydlí v Galaad.

'9. Odpověděljim Jeftc: Jestliže jste
v pravdě

řišli ke mně. abych bojovní

za vásproti synům Anunon. a dal-li by je
Hospodin \' ruce mé, budu-li jů vaším
knížetem ?“
10. Kteříž odpověděli jemu: Hospo—

din, kterýž tyto věci slyší. ont 'est pro
středník a svědek. že což slibujeme.
splníme.
ll. Tedy odšel Jefte s knížaty Ga—
laad, a udělal ho všecken lid knížetem
svým. lmluvil Jefte všecka slova svá
před Hospodinem v Masfa.'
12. l poslal posly k králi s nů Am
monových. jižby ve jmenu je o řekli:
Co máš iroti mně. že jsi vytáhl na mne.
aby hubil zemi mou?
„
13. Jimž on odpověděl: Ze vzal Israel
zemi mou. kd ' vyšel z Egypta. od mezi
Amon až k obci: a k Jordánu? nyní

376

země moabské, ani země synů Ammo
novýoh:

'

*“

16. ale když vyšli : Egypta, šel řes
»oušt až k moři červenému. 'a přiše _do

ádes.
17. [ poslal posly k králi edomskému.
řka: Dopust mi. abych prošel skne ze
mi tvou. Kterýž nechtěl přivoliti k pros
bz'imjeho. Poslal taky k králi moabské
mu. a on také nechtěl průchodu dáti.
Zůstal tedy v Kádes.
'
18. A obšel po straně zemi edomskou.

i zemi moabskon: a přišed proti vý—
chodní straně země moabské. rozbil sta
ny své zn Amon. aniž chtěl vjíti do mezi
moabských: nebo Amon jest pomezí
země monbské.
19. Poslal tedy Israel posly k Scho
novi králi amorrhejskému. kterýž bydlil
v Hesebon. a řekli jemu: Dopust. at
projdu skrze zemi tvou až k řece.
20. Ale on také polu-dna slový Israe
lovými. nedopustil mu přojíti přes meze
své: ale nesčíslné množství shromáždiv,
vyšel proti němu do Jasa. a silně mu od
poroval.
21. I dal jej Hospodin v ruce lsraele

vším vaoljskem
jeho,
kterýž
porazil ho.
aseopanor
všecku
zemi
Amorrhejského
obyvatele krajiny te,
22. i všecky končiuy jeho od Amon
až k Jabok, a od pouště až k Jordánu.
23. Hospodin tedy Bůh israelský vy
hladil Amorrhea. když bojoval proti ně—
mu lid jeho israelský. a ty nyní chceš
vládnonti zemí jeho?
tedy
mi ji Ěkojně.
24. Zdaliž to. čímž vládne Chamos.
14.vrat
Po kterýc
"to (poslích) zase vzká—
zal Jefte. a řikázal jim. aby řekli králi bůh tvůj. tobě z práva nepřinůleží? Což
Ammouitskemu :
pak Hospodin Bůh náš vítězstvím ob
15. Toto praví Jelte: Nevzalt Israel držel. k našemu přísluší vládnřství:'

9) t. netoliko v této potřebě. ale i potom.
11) t. učinil se stario'mi veřejnou smlouvu. nývqje Hospodina a obnovuje před lidem to. oo! prvé
poslům jejich mluvil.
13) Země ta naposledy v držení byla Amon-hejnkých. kteřílto ji Moabským odňali. Král Ammoniuký
pak ji tuto nazývá svoji, poněvadž byl zároveň i králem Moabských.

24) t. na tom. co! tobě dle domoění tvého bůh tvůj Chamos udělil. máš piestůvati. rovněž jako
my na tom. co.! nim pravý Bůh udílí. přestáváme.
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25. leč snad lepši jsi nezli Balák syn Hospodin soudce dnes, mezi Israelem a
Seforův. král moabský:' aneb mužeš meu s ny Ammonovými.
dovesti. že se kdy vadil s lsraelem. a bo28. ' nechtěl řestnti král synů Am
joval kdy proti němu,"
mono 'cb ns. ovicb Jefte. kteráž byl
,.

.

„;“ť'šizázf':3:35:33.:
.
s
ome::

vzků

skrze posly.
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všech městech odlé Jordánu. za tři sta II:/?
Jšm'kél “3:1“ žalud. da.žen:.sĚ.

leL'Pl—očzataťdlouhýčasownavrá- k “ ůwA“

cení nic jste se
. nepokusili?

27. Protož 'já nejsem vinen tobě, ale
ty proti mně zle činiš, zdvihnje proti
mně boje nespravedlivé. Nechť soudí

“.g

a“ '“ P “1 “

syn
m.. _mmpnovym.
.
30. uaml
shb Hospodmu.
Hm._ Jest._

liže dáš v ruce mé syny Ammonovy.
31. kdožkoli první vyjde ze dveří do—
mu mého. & půjde mi 'vstřic. když se

25) u & mad náš větší privo k zemi ji.! co mu Bdůovýoh dobyté? (Viz 4 m1. 22. 2.)
-— ") L : příčiny krajiny té. aby ji use docílil?
26) 0. od potahy Sebou a! dosu“ bylo 270 let. Ne tak zevrub pilně pocítqo zdůní své

29) quake.: jm DuchemBain: . „nami horlivosti_mníoen. uthi
vidio strachu táhl na zpurnó tyto nepřůtele. — ") &.lbínje mich.

obdnhnjm.. .s, bm

ll. 82.— 12. 5.
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budu navnoovati s pokojem od synů
Ammonovych. tohot obětovati budu Ho
spodinu v obětrzápalnouf
'
32. ] řitáhl Jelle na syny Ammono—
vy. aby ojoval proti nim: a dal je lio
spodin v ruce jeho.
33. [ pobil je od Aroer. až kudy Sejďe
do Mennith. dvaceti měst. a až do Abel.
kteréž jest vinicemi osazené. porážkou
velikou náramně: isníženi jsou synové
Ammon od synů israelských.
34. Když se pak navracoval Jet'te do

užili .

kož byl slíbil: ona pak nepoznala. muže.
Od toho vznikl obyčej v Israeli. &zacho
vává se:

40. že každého roku scházívají se ve
spolek dcery israelské. &oplakávají dcery
Jefte Galandského za čtyry dny.

Kupltolu Iz.
E_fniintti_pout.-vte proti Jem. od něho u Jordánu
premozomjm. 7. Soudenvó v Israeli po smrti Jeko.

]. llle pak v Efraim vzniklo pozdvi
ženi; nebo přešcdšc (Jordán) proti stra
ně půlnoční, řekli (Efraimšti) k Jefte:
Proč táhna k boji proti synům Ammon.
dětí.
“
nepovolal jsi nás. abychom šli s tebou?
35. Kterouž když tizi-el.roztrhl rou Protož zapálíme dům tvůj.
cha svá. &řekl: Běda mně. dccro má.
2. Jimž on odpověděl: Nesnňz měl
oklamals jsi mne. a sama oklamána jsi ;“ jsem já. a lid můj s syny ammonitsky'mi
nebo jsem otevřel ústa svá k Hospodi
velikou: i povolal jsem vás, abyste mi
nu," &jinák nebudu mori učiniti.

Masfa do domu svého, vyšla.jemu vstříc
jednorozená dcera jeho 8 bubny &zá
stupy plesajícich: „nebo neměl jiných

36. Jemuž ona odpověděla: Otče můj.
jestliže jsi otevřel ústa svá k Ilospodinu,
učiň mně. cožkoli jsi slíbil. kdyžjen tobě
dána jest pomsta a vítězství nad nepřá
tely tvými.
37. ] řekla otci: Tohoto mi toliko
propůjč. zač prosím: Nech mne. at za
dva měsíce obcházím hory.' &opláči pa
nenství svého s družkzuni svými ?"
38. Kteréž on odpověděl: Jdi. [ pro
pustil ji na. dva měsíce. A když odešla
s tovaryškami a družičkami svými. pls.
kala panenství svého na. horách.
39. A když se vyplnily dva měsíce.
navrátila se k otci svému. a učinil jí. ja
3l)

přišli na pomoc. &nechtěli jste toho
učiniti.

3. Protož vida to. odvážil jsem se ži
vota svého. & táhl jsem proti synům
Ammon. i dal je Hospodin v ruce mé.
Čímž jsem toho zasloužil. abyste proti
mně povstali k boji?
4. Svolav tedy k sobě všecky muže
Galaadské, bojoval roti Efraimským:
i porazili muži Gal
ští Eůnimské. neb
byli řekli: Poběhlýt- jest Galaad z Efrai—
ma. a. bydlí u prostřed Efraima &Ma

nassesa.'
5. l osadili Galeadští brody Jordán

ské. přes kteréž Efraim měl se navraco

Slib tanto byl nepovázlii-ý s zlý. & Jelte neměl ho ani činiti. a tim méně splnili. (Hier.
Aug.) Ne! povází-li se. ze .lt-fie s dobrým nutny-lem slibuje. . pozorujeme—lijeho hrdinskou
mysl. za kteroužto slibu svému skutečně dostál: musime se diviti sprostému. však šlechetnémn
muži. neodpirnjiee jemu tě chvídy. kterouž dává Mim Duch svatý činům jeho. (Žid. | |. 32.

Simch m.)
35) L zklamala jsi mne. jelikož jsem se těšil tebe opět spatřiti &nyní zkomoucen jsem; u oklamal.
jsi sebe. nebo ty s radostí vycházíš mi vstříc . oběti budeš. — ") t. slib jsemmčinil.
37) t. o samotě. v ") t. ješto mladá & bezdětná zemřiti musim. nejsou:: té cti ůčutnou. matkou
býti Nebo to se za velmi přikmu- s'zsrmouoenou věc na Židů pokládalo unobri n zlořečrmtvi
Bati. kdy! někdo bez plodu livot strávil.

t. bydliti mi. ponévudž jest polovice pokolení Managera; však ale dostal svůj pode v GM.
u odtrhl se od druhé polovineMoncaaa. . proto mu nediv-li Efraimiti. te jest poběhlý
: El'nimu.
„___
—__
_.—

R"-| Jak.
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12. 6. — 13. H).

_vatL' A když přišel k nim někdo z po vydal je v ruce Filistínských za čtyři
čtu Efraimských. utikaje. a řekl: Prosím. ceti let.
dopustte mi přejití: řekli jemu Galand—
'2. B lpak jeden muž z Saraa. z po
štl: Jsi-li Efratejsky'P' A když řekl: kolení an. 'menem Manue. maje man—
Nejsem:

želku ne 1 nou.
3. l u ázal se jí andel Hospodinův. &

_

. 6. řeklijemu: Rci tedy Sibboletll. což
se vykládá, klas. Kterýž odpovídal. Sib
bolcth: nemohu. touž literon vyřknonti
(slova) klas.“ [ hned poch tlce jej zabili
ho tu u brodu jordánského. [ padlo v
ten čas : Efraima čtyřiceti &dva tisíce.
7. [ soudil Jefte Galaadský lsraele
šest let. a umřel, &pochován jest v mě
stě svém Galaad.

8. Po něm soudil lsracle Abesan
z Bethléma:
9. kterýž měl ti-iceti_synů, a. tolikéž
dcer. kteréž rozevdav od sebe dal je za
muže: a v témž počtu synům svým vzal
ženy. uvedu je do domu svého. Ten sedm
let soudil lsraelc.
10. [ umřel a pochován jest v Beth
lémě.

řekl k ní: Neplodm't jsi a bez dětí: ale
však poč-neš.a porodíš syna:
4. protož nyni vystříhej se, aby ne
pila vína. aneb nápoje opojného, “&aby
ncjedla. nic nečisteho.
5. nebo počneš &porodíš syna, jchožto
hlavy břitva se nedotkne :“ nebo bude
Nazarcjský Boží" od dětinství svého. a.
od života matky, a ten počne vysvobo

zovati lsraele z ruky Filistinskýchm
6. Kterážto když přišla k manželu
svému. řekla jemu: Muž Boží přišel ke
mně. maje obličej andělský. hrozný při—
liš. Kteréhož kd 'ž jsem se tz'lzala. kdo—
by byl, & odku by přišel. & kterýmby
jmenem nazván byl. nechtěl mi pově—
díti:
.
7. ale to odpověděl: Aj počneš a. po
rodiš syna: vai-ujse. aby vína nepila.. ani
nápoje opojného. a aby nic nečistého ne
jedla; nebo to pachole bude Nazarejský
Boží, od dětinství svého. od života mat—
ky své až do dne smrti své.
8. Modlil se tedy Manue Hospodinu,
&řekl: Prosím. Pane. necht zase přijde
muž Boží. kteréhož jsi poslal. & naučí
nás. co máme dělati s pacholetem, kte
réž se má naroditi.
9. [ vyslyšel Hospodin prosbu Manuc.
a ukázal se zase anděl Boží manželce
jeho, kdyžto seděla na poli: Manue pak.
manžel její. nebyl s ní. Kterážto když

_

11. Na jehožto místo přišel Ahialou
Zabulonitský: a soudil lsraele deset let:
12. i lunřcl & pochován jest v Za
bulon.
13. Po něm soudil lsraele Abdon syn

lllelův. Farathonský:
14. kterýž měl čtyřiceti synů. &třiceti
z nich vnuků. kteříž jezdili na. sedm
desáti oslátkách. &soudil Israele osm let:
15. i umi-el. &pochován jest v Fara
thon v zemi Efmim. na hoře Amalek.

Kapitola 18.
llmliti

od Filintinskýeh v služebnou podrobeni.
3. .Předpou-dem . narození Sansone.
!

]. A opět synové israelští činili zlé
před obličejem Hospodinovýx'n: kterýž

uzřela. anděla.
10. s chvátáním běžela.k muži svému:

a zvěstovala jemu, řkouc: Aj ukázal

5) t. k pokolení svému. které! za hrdinom" melo sídlo své. — ") z počtu Efraimských.
6) t. neumeje vysloviti Š. prozradil se, že byl skutečně : Efraínukých.
5) t. nema holiti hlavy břitvou. — ") viz svrchu 4 Moji. 6. -— '") Samson počal toliko
vyuobozorati lsraele : rukou Filiatínských. a však : cela jich nevysvobodil. Staloť se to
z části vinou jeho. že následuje toliko rozman'l svých pro žádost oči a tčOIazapomenu! ne
zřídka na důležité_ povolani své a síly své zmařil v rozkoěích. Však i národ jeho jej často
opustil a zůstavíl sobě samému. ovšem! i vydal jej bojácné v ruce nepřátel.

13.11. _ 14. 5.
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22. [ řekl k manželce své: Smrtí ze—
viděla.
mřeme, nebo jsme Boha viděli.
_
11. A on vstav. šel za manželkou svou:
23. Jemuž odpověděla žena: Kdyby
a přišed k muži tomu. řekl jemn: Ty—li nás Hospodin chtěl zabití. neb lby ři
jal : rukou našich obětí za aln . a o ětl
jsi
ten. kterýž jsi5.jsem.
mluvil k ženě má? A mokrých.. anižby nám byl) ukázal čeho
on odpověděl:
12. Jemnž Manue řekl: Když se sta— toho, anižby byl oznámil těch věci, kte
ne to. což jsi řekl. co má činiti pachole: réž přijíti mají.
aneb od čeho se má vystříhati?
24. Tedy porodila syna. a nazvala
13. ] řekl andel Hospodinův k Ma jmeno jeho Samson. [ rostlo pachole a
nue: Ode všeho toho. o čemžjsem po požehnal jemu Hospodin.

se mi muž. kteréhož jsem byla prvé

věděl manželce tvé. at ona se zdržuje:'

14. &ničehož. což pochází z vinice, ať

nejí: vína a nápoje opojného at nepije:
nic nečistého at nejí: cožkoli jsem jí
přikázal, at naplní a ostříhá.
15. [ řekl Manue k andělu Hospodi
novu: Prosím tebe. .vyplň žádost mon,
u připravíme tobě kozlíka ze stáda.
16. Jemuž odpověděl anděl: By mne
inutil. nebudu jisti pokrmů tvých: pakli
chceš oběť zápalnou učiniti. občtnj ji

25. [ počal Duch Hospodinův býti
s ním v stanieh Dan“ mezi Sama &

Esthaol.

Kupllnla Il.
Zeneni Samsonovo . roztrhání ln.

]. Šel pak Samson do 'l'bamnatha. a
nzřev tam ženu z dcer F ilistinskýcb.
2. navrátil se. a oznámil otci svému.
Hos »odiuu. A nevěděl Manue, žeby au— a mateři své. rka: Viděl jsem ženu v
'I'hamnatha : dcer lilistínských: tu pro
děl iospodinův to byl. '
sím vezměte mi za manželku.
17. [ řekl k němu: Které 'est jmeno
3. Jemu-ž, řekli otec a matka 'eho:
tvé. abychom. jestli se nap ní řeč tw'i,
Zdaliž není žen'y mezi dcerami lirati'l
poctili tebe?“
18. Jemužto on odpověděl: Proč se tvých. a ve všem lidu mém. že (sobě)
ptáš na 'meno mé. kteréž jest divné? chceš vzíti manželku z F ilistínských ne
19. vav tedy Mumie kozelce 7.koz. obřezaných? [ řekl Samson k otci své
a mokré oběti. vložil to na skálu. a obě mu: Tuto mi vezmi: neb se mi zalíbila.
4. Rodičové pak jeho nevěděli. žeby
toval Hospodinu, kterýž činí divné věci:
on pak. a manželka jeho dívali se.“
ta věc od Hospodina byla., a (že) hle—
20. A když vstupoval plamen s oltáře dít příčiny proti Filistínským :' nebo
k nebi. anděl Hospodinův spolu v pla toho času Filistínštl panovali nad Isra
meni _sepovznesl. \'idoucc to Manne a elem.
5. bstoupil tedy Samson s otcem s'vým
manželka jeho. padli tváři svou na zem:
21. a ji'/. více se jim neukázal andel a matkou do Thamnatha. A když přišli
HOSpodinúv. A hned poroznmi-l i\lanne. k vinic-ím města. ukázal se lev mladý
že to byl anděl Hospodinův.
lítý a řvonci, a potkal se s ním.“
13) !. co jsem řekl o mutt-ři. pro dítě jsem řekl. proto) i ono podlé té zprávy pilně chováno býti má.
t. nějakým darem na znameni vděčností.

17)
18)
19)
25)
4)

hebr. tajemné.
lépe habr.: Hospodin divnou věc učinil. na na to hledí Blanue &manželka jeho. Sebe atd. v. 20.
kdežto Danitští posud co národ kočovný žili.
t. nevěděli. že Hospodin sám to tak řídí. kterýlto chtěl, aby spravedliva a všechnem patrná
příčina dána byla od l'iliau'nských Sanuonori. skrze nebo! by mstil se nad nimi.
») ktelýi. : neznámé příčiny, pedál rodičů svých se bral.

48'

... o—llo

|
6. [ připadl Duch Hoapodinův' na
9. Kterýžto vybrav na ruce své, jedl '
i Samson. a roztrhl lva, jakoby kozelce jdu cestou: & řišed !: otci svému a ma- 
\, na kusy rozsipal. (ačkoli) nic dokonce teři, dal jim tus. a i oni jedli: a však
! nemaje v ruce své: a nepověděl toho otci nepověděl jim, žeby byl med z těla lva “
f ani mateři.

7. [ řišed mluvil s ženou tou. kteráž
' se mu yla zalíbila.

8. A po několikadnech nemaje

vyňal.

10. Tedy šel otec jeho k ženě té _:uči—

nil synu svému Samsonovi hody,' nebo

se. tak činivalimládenci"

aby ji pojal. uchýlil se. ab pohleděl na
mrtvého lva. a hle roj včeř byl v ústech
lva. &plást medu.'

11. Když tedy měšťané mista toho
viděli jej. dali mu tovaryšů třiceti. aby
byli s nim.“

6) t. nadefounů Dílonaplnila ho.
8) V qujinioh východních mrtvoly livodiohů tak rychle vpýchqjí. to další do bez puchn led;
mohl oo cody vodní roj v mrio ln

lebo. usadili.



10) podlé bobr.: učinil Samson hody. —- ") t. kdy! u tenili. :. hodonli ph ondbé. kteri!
trvala 7 dní.
11) :. třiceti nodebníob mitocncůfdrutbů. buď pro poctivolt : k obveulení jemu, buď to u
obknli. aby u příčinou ondby oqinké nevole jim neudělal.

.

_____________J

u. vz.—15. 7.
12. Jimžto řekl Samson: Dám vám hněvav se přiliš. odšel do domu otce
pohádku? kterouž jestliže mi vyložlte v svého.
sedmi dnech (těchto) bodů, dám vám
20. Ženu pak jeho pojala (jiného
třiceti čechlů. a tolikéž sukni:"
muže. jednoho z přátel a družbů jeho.'
13. jestliže pak nebudete moci uhod
nouti, dáte vy mně třiceti čechlů, a to
Kapitola IB.
likéž sukni. Kteřlž odpověděli jemu: Samson popilll oblll Fili-tlukýcb. I?. Vydán byv Fi—
Dej pohádku svou. at ji slyšíme.
Iisuukým svázaný. rostrbsl prov-ly. . čelisti osmi
tisic mužů pobil.
14. l řekl jim: Z zžlrajiclho vyšel po
krm. a : silnébo_vyšlasladkost. [.uemo
]. Po nedlouhém pak čase. když na
hli uhmlnouti pohádky tě za tři dni.
stával čas žni pšemčné. přišel Sam
15. A když se blížil den sedmý, řekli son. chtě navstiviti manželku svou. &
k ženě Satnsonově: Lolioď muži svému, přinesl ji kozelce ze stáda. A když chtěl
a uamluv “ho.at ti oznámí. co vyzname podlé obyčeje vjlti do jeji komory. ne—
mívá.ta pohádka. Pakli toho neuděláš, dal mu otec jeji, řka:
2. Domníval jsem se. žeby ji měl v
spállme tebe. i dům otce tvého. Zdali
jste proto nás pozvali na svadbu, abyste nenávisti. & proto dal jsem ji příteli
tvému:
ale má sestru. která mladšl &
nás oloupili?
jest. než ona. necht jest tobě
l6. l vylivala (žena ta) slzy_u Sam— pěknějši
sona. &naňkala. řkouc: Nenávidlš mne. manželkou místu oné.
3. Jemuž Samson odpověděl: Ud to—
&nemiluješ mne: proto pohádky. kte
rouž jsi dal synům lidu mého. nechceš hoto dne nebudu vinen (vám) Filistln
mi vyložiti. Ale on odpověděl: Otci své— ským. nebo zlé vám učinim.'
4. [ šel. :: nalapal tři sta lišek.' a
mu & mateři nechtěl jsem to povědlti:
a tobě mám oznámiti?
připojil ocas jedné k ocasu druhé. a po
17. Za sedm tedy dnl' hodů plakala chodně přivázal v prostředku:
před nim: až teprv dne sedmého, když
5. kteréžto zapáliv. pustil (ty lišky).
aby sem i tam běhsly. Kteréžto i hned
jičmu
obtižníi
vyložil
pohádku. běželi do 0le Filistlnsk ch. Kterěž
terážto
i hnedbyla.
oznámila
tojlměšťanům
SVým.
když se zapálilo. shořelo o ili. i sžaté v
18. A oni řekli jemu dne sedmého mandelich, i nesžaté. tak žei vinicei
před západem slunce: (k) sladšlho nad oliVovézahrady oheň spálil.“
med. a co silnějšlho nad lva? Kterýž
6. [ řekli Filistlnšti: Kdo jest to uči
řekl k nim: Byste byli neorali jalovič nil? Jimi povědlno jest: Samson. zet
kou mou,' neuhodlibyste pohádky mé. Thamnathejského: proto že vzal ženu
19. Připadl tedy na něj Duch Hospo— jeho. a dal ji jinému. učinil to. Tedy při
_ dinův, a sstoupil do Askalona. a bil šedše Filistlnštl: spálili i ženu tu. i otce "
tam třiceti mužů: jejichžto šaty pobiiav, 'e'iho.
dal těm, kteříž uhodli pohádku. A roz
17. Jimžto řekl Samson: Ačkoli jste

.

.

|

v
!

I2) Byl to obyčej v těch quiinicb, že když n'upolu mimi shledali. pobůdky na nebo :. přlčiny
vtipu ostření vydivali. — ") Čechlů t.. j. kmentových košil; sukní t. j. svátečních oděvů.

17) Lodětvdéhoddosodmébodnepooelýtenw.
IB)
20)
3)
4)
5)

5

i

t. kdyby-tc byli ženu mou k tomu nenutmjili atd.
t. z oněch svadebuich mládenců, o nichž výb v. II.
Jakoby řekl: Nyni mohu směle Filiuímkým škodu činiti. byt i nebyli nepřátelé hadovi.
vlastně šekelů. druh to lišek. kteří v Palestině u velikých houfecb béllqjl.
'
V zemi zaslíbené. kde velkým vedrem pole mraků jsou, oheň lehce se "nimi.

l!
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15. 8.-—16f 5.

17. A když slova ta zpívaje dokonal.
toto učinili: však ještě více vymstlm se
nad vámi, sk teprv přestanu.
povrhl čelist z ruky své, a nazval jmeno
8. [ zbilpje porážkou velikou. tak že ruleta toho. Ramathleehi. Cožse vykládá.
děsice se lejtku na stehno kladli“ A by zdvihnutl čelistí.“
dlil v jeskyni skalní Etam.
18. A žízně velice. zvolal k Hospodi—
9. Pročež vtrhnuvše Filistlnští do ze— nu, a řekl: Ty jsi dal skrze ruku služeb
mě Jůda. rozbili stany na místě. kteréž níka tvého vysvobození toto veliké. &
potom nazváno 'est Leem, to jest. čelist. vítězství: hle již žízní umu—Zim,
&upadnu
kdež je'ieh vojsko poraženo bylo.
v ruce neobřezaných.
10. řekli k nim : pokolení Jůdova:
19. ;I'edy otevřel Hospodin zub stře
Proč 'ste vytáhli proti nám? Kteříž od— novní v čelisti osličí. a vyšlv z něho vo
dy.'
Kteréžto napiv se. občerstvil du
. ovč ěli: Přišli jsme. abychom svázali
na, a odplatíli jemu (za to). co cha. a síly zase nabyl. Protož nazváno
nám učinil.
jest jmeno místa toho: Studnice vzýva
ll. Tedy vyšlo tři tisíce mužů z Jůda. jíciho z čelisti, až do dnešního dne.
20. ! soudil lsraele za času Filistin—

k jeskyni
skalné že
Etam.
a řekli
Samso
noví:
'evíš-líž.
anují
nad knámi
Fi | ských dvaceti let.
listínští? Proč jsi nam to učinil? Jimžto
on řekl: Jakž mi učinili. takjsem jim

.

učinil. _

Kalsllolu se.

12. Rekli: Přišli jsme, abychom tě Sermon brány města Gazy vynesl. 6. Od Dalily oklu
je:. 23. Potom umrel snepin'
svázali. a vydali v ruce Filistlnským. mán, a od l'iliatinsky'ch
tely. chram jejich podvrativ.
Jimž Samson řekl: Pi-isáhněte &slibte
mi. že mne nezabijete.
l. Odšel pak (Samson) do Gazy, a
13. [ řekli: Nezabi'emc tebe: ale svá uzřev tam ženu nevi—stku.vše] k ni.
2. To když uslyšeli Filistínští , a roz
zaného vydame. [ svdmli ho dvěma pro
vazy novými. &svedli jej s skály Etam. neslo se u nich. žeby Samson všel do
14. Kterýžto když přišel na místo města. obklíčilijej.' postavivše strážné
Čelisti, s. Filistínští křičíce vyběbli n brány města: a celou noc tam s mlče
proti němu. připadl na něj Duch Ho ním nan střízhli. aby. kdyžby ráno vyšel,
spodinův: ;. 'ako len od ohně spálen zabili ho.
3. Spal pak Samson až do půl noci:
bývá. tak roz ítly &rozvázaly se vazby.
a odtud vstav. pochytil oboje vrata brá
kterýmiž svázán byl.
'
15. A nalez čelist. totiž čelist osličí. ny s vei'ejemi jejich. a s zámky, a vloživ
kteráž tu ležela. vzal jia pobil jí tisíc na ramena “sva vnesl je na vrch hory.
mužů..
kteráž jest proti Hebronu.
16. a řekl: Čelisti osliči. čelistí oslátka
4. Potom zamiloval ženu. kteráž by
' oslic zaliladil jsem je. a pobil jsem tisíc dlila v oudoli Sorek. &sloula Dalila.
mužů.“
5. [ přišli k ní knížata filistínskíl a
U) t. náramně se dmilí.
mu notyčíli.

Aneb dle hebr.: Zbil je, tlukn je po hnáticb i po ledvích.. !. jakž se

15) ostatni utekli.
16) hebr. text: Čelisti osliá hromadu jednu (pobil jsem). nýbrž dvě hromady čelisti osliči zbil
.

jsem tisíc mužů.

Takto s veselou myslí díky .. ehvůly činil Bohu : vitezstvi předivného.

17) aneb povrteuí čelisti; t. vrch či výšina čelisti.
19) To se rozuměti rné.. ne o skutečné čelí—tiosličl. nýbrž o výš—iné.ježto sloula Lechi. t. i. čelist.
v ten smysl. ze na výiině té Bůh otevřel důlek. t. pramen. : nebo) vyšly vody.
2) t.. dům, do kterého! vešel.

!
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řekli: ()klamej ho,' & zvěz od něho, v
čem má tak velikou silu, a kterakby
chom ho mohli přemoci, a svázaného

trápiti. Jestliže to uděláš. dáme tobě
jedenkaždý tisic a sto střibrných.
6. Rekla tedy Dalila k Samsonovi:
Pověz mi, prosim, v čem jest tvá tak ve
liká slla. a čimby měl svázán byti, aby
vyváznouti nemohl? .
7. Jlžto odpověděl Samson: Kdyby
mne svázali sedmi provazy žilovými'
ještě nevyschlými aještě syrovými, tedy
mdlý budu, jako jini lidé.
8. [ přinesliji lilistinská knížata sedm

_

14. Což když učinila Dalila, řekla k
němu: Filistinštl na tebe
sone. Kte—
rýž procitnuv ze sna vytrhl hřeb s vlasy
i s vratidlem.
15. ! řekla k němu Dalila: Kterak ty
praviš, že mne miluješ, ješte srdce tvé
není se mnou?" Jiz jsi mne potřikrňt
oklamal. a nechtěl jsi mi pověditi, v čem
jest tak veliká sila tvá.
16. Když mu obtížná byla. a zamno
ho dni ustavičně naň dotirala. nedadouc
mu pokoje, zemdlela duše jeho. a až k
smrti ustala.
17. chd
pověděl ji pravdu i—ka:
Břitva neveš a nikdy na hlavu mou. nebo
Nazarejsk ", to jest, posvěcený Bohu

provazu,
jakžskryté
byl řekl:
a svázala
ho jimi,
9. majic
u-sebe
v zálo
ach
některé. kteříž čekali v komoře. kterak
své: kdyby
se stane konečně s nim. ! zki-ikla na jsem
ena bod'laživota
hlavamatky
má, odešlabv
ode obo
mne
sila mu. a zemdlelbych. a byl bych jako
něj; roztrhl
Filistinšti
na tebe
()n jiní lidé.
pa
vazby,
jako Samsone!
kdyby někdo
18. [ vidouc ona. žeby ji otevřel celé
řetrhl nit z koudele stočenou , přistrče
slala k knížatům lilistin
k ohni: &neni poznůno, v čemby byla srdce své,
skj'm, a, vzk zala (jim): Pojďte ještě je
sila jeho.
10. [ řekla k němu Dalila: Hle okla dnou: nebo nyni mi otevřel srdce své.
Kteřlžto řišli. nesouce penize, kteréž
mal jsi
mne. mi.
a lživé
mluvil]jsi
mi: aspoň
'
nyni
oznam
čimby
mě svázán
býti. ji byli sli ili.
ll. Kteréž on odpověděl: Budu-li
19. Ona 'pak uspala ho na klíně svém.
svázán novými provazy , jimiž ještě nic a položila na lůno hlavu jeho. A povo—
děláno nebylo, tedy zemdlim, a budu lala holiče. a ten oholil sedm kadeřův
vlasů jeho, i očala bo odstrkovati, a od
jiným lidem podobný.
12. Jimiž opět Dalila svázala ho. a sebe odhánétiz nebo hned od něho sila
odešla?
'
zkřikla: Filistinšti _na tebe Samsone,
20. i řekla: Filistinšti na tebe Sam-—
nastrlojivši
v komoře
A on tak sone. Kterýžto procltiv ze sua. řekl v
roztr
vazby
ty. jako zálohy.
nitk prize.
13. l řekla Dalila opět k němu: Do— myšli své: Vyjdu. jako jsem prvé učinil,
kavadž mne budeš sváděti, a lež mlu- _ a v-ytrhnu se. nevěda, že Hospodin od
viti? Pověz, čímby tui-l svázán býti. stoupil od nebo.
21. Tedy javše ho Filistlnštl, hned
Jižto odpověděl Samson: Kdyby sedm
vlasů (kadeřů :) hlavy mě k vratidlu při— vyloupili mu oči. a vedli ho do Gázy
vila, a otočic okolo hřebu do země vra svázaného řetězy, a zavřevisejej v žaláři
rozkázali mu mlitif
zila, zemdlím.

5)
7)
lů)
19)

t. vylud' na nem. '
hebr. text: houžverní syrovými.
t. lit-chováš se ke mně sprostne a uprimne:
Ne žeby byla v ti.-ch dlouhých vlasech náležela sila jeho. ale protože slib Nuuejstvi svého
zrušil. trestán jest. od Buba ztritou síly, které). měl k ochraňovali lidu'Bol-lho užívati, ne
pak v rozkošieh mai-ití. Viz výš 13. 5.
21) t. mlýnem ručním. l'čineno mu to & potopě. poněvadž to byla prace ženatí, otrocků.

__.'_.—_ř
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22. A jiz ylasy jeho poodroatati po- ' 25. A když se rozvesclili při kvasích. 
čady..
a. jiz se najedli. dali povolati Samsona,
23. &knížata ňlistinská sešli se spolu. aby hrál' řed nimi. Kterýž jsa při
aby obětovali nběti nákladné bohu své veden ?.žalaře. hrál před nimi: i postavili
mu Dá anoví.' &bodovali. “rkonce: Dan ho mezi dva sloupy."
jest Bú náš v ruce naše Samsonn. nc-  26. Kterýž řekl pawholeti. kteréž ho
vodilo: Nech mne.“ at se dotknu slou
přítele našeho.
24. Což lid vidu.. také chválil boha pn. na nichž veškeren dům stojí. a po
svého. a též pravil: Dal buh náš-v ruce depru se na ně.. & maličko odpočinu.
27. Dům pak plný byl mužů a žen,
naše nepřítele našeho.—'kterř'. vyhubil a byla tam všecka knížat-a ňlistinskň. &

" temi naši. & pobil velmi mno nó.

22) !. tout můrou. ktomu). Samson \: pnkůni & Bohu u- obrnm—l,rnmh
:

33) lhgon byl. modll Pilislínskýcb. svrchu “kino“

sm na

\r opět níla jeho.

člověčí. dolc- pak rybí mající. odkudli

35) k aby [pivnje |. kejquie. ke kraloclwili n vyražení jim byl. — ") na klon-'. u
chňmoVů podpírá..
36) !. pHťcď mne.

»tl'echl

' '

16. 28.— 17. H.

' _

mamina.

ze střechy“ a síně okolo tři tislc obo'lho
pohlavi, kteři se dlvali na Samsona
..
jiciho.
28. Ale on vzývaje Hospodina. řekl:
Pane Bože. rozpomeň se na mne, a. na
vrat mi zase prvni silu mou. Bože můj.
abych se pomstil nad nepřátely svými,
a za ztrátu dvou oči jednu pomstu vzal:
29. i ujav oba. sloupy. na kterýchž
dům ten stál, s jeden z nich pravou, a

druhý levou rukou drž,
, 30. řekl: Nechťumru sFilistlnskými.'

stí-ibm Hospodinu, aby z ruky mě přijal
.je syn můj, a udělal rytinu a. slitinu: a_

nyni dávámje tobě.

On pak
matce a.své:
kte
ráž4.vzala
dvěnavrátil'je
stě stí-l mých,
dala
je
zlatnlku, aby udělal z nich rytinu &sh
linu, &ta byla v domě Mlchově.
5. Kterýž také schránku' v něm od
dělil Bohu, a udělal Efod. a.Thersňm,
to jest, roucho kněžské, &modly: &nn

plnil ruku jednoho z svých synů. a uči
něnjest jemu knězem."
6. Toho času nebylo krale' v Israeli.
ale jedenksždý, co se mu zadobrě vidělo,

A když zatřásl silně sloupy, padl dům
na všecka knížata, i na ostatní lid. kte
rýž tam byl: a mnohem více jich zahu to činil.
7. Byl také iný mladenec : Bethle'ms
bil umimje, nežli byl prvé. živ jse, pobil.
31. Phšedše pak bratři "eho,! všecko
: příbuzenství
jeho: a ten byl
levlta. a bydlil
tam.
přlbuzenstvo, vzali tělo jeho, a. pocho— Jůdova.
8. [odšed : města Bethléma. chtěl
vali je mezi Sans & Esthaol v hrobě
otce jeho Manue. A on soudil Israele pohostinu býti. kdebykoli nalezl misto
dvaceti let...
pňhodné. A když přišel na.horu Eli-aim,
&jda cestou svou. uchýlil se maličko do
Kapitola 11.
domu Mlchy,
0 Michovi, modls jeho, i knězi.
9. tázán byl od něho, odkudby řišel.
1. Toho času'
] muž jeden s hory Kterýž odpověděl: Jsem Levlts : eth
Efraim,jmenem hčchas.
léms. Jůdovn , a
u , abych bydlil,
2. kterýž řekl matce své: Ten tisíc &
kdeby se mi nshodilo. s. vidělo býti uži
sto stříbrných. kteréž jsi byla sobě od tečné
10. [ řekl Mlchss: Zůstaň u mne . a
dělila, &.o kterýchž jsi byla přisáhlaf a.
já to slyšel, hle já mám,“ a u mne sou. buď mi za otce, a. na kněze: a dám tobě
Jemuž ona. od ověděla: Požehnan jsi, na. každý rok deset stříbrný ch. & dyoje
synu můj, od
roucho,' s.co k vyzivcm třebnéhojest.

3. Tedy navrátil je matce své. kteráž
řekla,jemu: Posvětila. &.slibila jsem to

11.1 přivolil,s.
zůsuso

u něho, a.byl

mu jako jeden z synů jeho.

27) které plochá. byla. a měla u prostřed veliký otvor. skrze který! kouř z obětí vzhůru vstupoval.
Lid nemaje místa .v chrámě. na střechu vstoupil &.dolů hleděl.

so) Jakoby řekl: At nbynou ř'ilistiušu'! poněvadž s.le nemůž se to jinak státi. leč abych spolu
s nimi zemřel. tedy rád s nimi umru. Vědělc zajisté, že i do složení hrdla svého bojmti
mčl proti nepřátelům lidu Božího, & že již nesnndně, jsa slePý. co vino uvésti může jako tu,
made je pospolu; protož dobrovolně vůli svou vůli Boží poddal . k smrti pristoupiL Nebyl

tedy sumvrnliem. abrž jednal podobnéjako vůdce vojska. když život nuadí, aby nad nephtely
svitézil.
t. bezpochyby na casu po smrti Jonne . stu-sich —- než Otboniel se nprůvy nauké ujal.
kdežto lsrnslšti byli bez vlády a k modloslužebnosti se klonili.
')
bobr. text: ktehž vnsti byli tobě. pro něž jsi (zloději) nlol'ačiln. — ") t. nalezl jsem je. -—
'") jakoby řekla: Nevztahuje se již nn tebe zlořečcnství to.
5) t. kaplu. — ") t. dsl mu do ruky první obět. . tím ho jako posvětil ns kněžství.
6) vůbec žádné vrchnosti pořádné.
10) t. letní i zimní.
]

v

V

, libil cost-ú.
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12. ] naplnil Michna ruku jeho.' a a daleko od Sidonu. a ode všech lidí
měl mládence toho za kněze u sebe,
. oddělený.
13. řks: Nyní vím. že mi dobře učiní
8. A navrátivše se k bratřím svým do
Bůh proto. že mám kněze levitského Sana. a Esthaol. když se jich tito vy—
pokolenl._
ptávali. coby pořídili, odpověděli:
' 9. Vstaňte. táhněme na ně: nebo vi
Kapitola 18.
děli jsme zemi velmi bohatou a ou
0 ukladani modly Xiehovy i | bezem.
rodnou : nemeškejtež . nelenujtež se:
] . V těch dnech nebylo krále v lsrseli, pojďme & opanujme ji. nebudet (o to)
s pokolení Dan hledalo sobě místa dě žádné práce. .
'
dičného k bydlení: nebo až do toho dne
10. Vejdeme (k lidu) bezpečnému do
nedostalo se mu losu mezi jinými po
země velmi prostranné. &dá nám Ho
koleními.'
spodin místo, v němž neni žadného ne
2. Tedy poslali synové Dan z kmenu
& z čeledi své
t mužů nejsilnějších dostatku těch věcí. kteréž se rodí na zemi.
11. Slo tedy z řibuznosti Dan. to
z Sansa Esthao . aby vyšpehovalizemi.
: ilně shlédliji: & řeklijim: Jděte & jest. z Sam a. Est l. šest set mužů

shlédněte zemi. Kteřížto jdouce když oděných ve zbroj válečnou.
řišli na horu Efraim. &vešli do domu
12. A vytáhše zůstali u Kzujathjarim
Jůdova:
kteréžto
místo
od
toho
času
Kllchova. odpočinuli' tam:
3. &poznavše hlas mládence levítyf vzalojmeno: Stanové Dan, a jest z zadu
a zůstavše u něho hospodou . řekli k za Kaljathjarim.
němu: Kdo tě sem přivedl? Co tu dě
13. Odtud přešli na horu Eli-sim. A
láš! Pro kterou příčinu jsi sěm přišel? když přišli k domu Michovu. _
14. řeklo pět mužů. kteříž prvé byli
4. KWÉ;
odpověděljim:
toto
učinil
mi
chas,
a ze mzdy Toto
najal amne.
posláni
k spatření
země
ratřím svým:
Vite—liž.
že vLuis.
těchtoostatním
domích
abych byl jeho knězem.
5. Prosili pak ho. aby se poradil s jest Efod. a Therafim. a r tina i slitina:
Hospodinem, aby věděti mohli. zdaří-lise protož nyní vizte. co se v m zdát"
15. A maličko uchýlivše se. vešli do
cesta. 'ejich. & věc bude—li míti oučine_k.
6. terýž odpověděl jim: Jděte v domu mládence levity, kterýž byl v do
pokoji: Hospodin hledí na cestu vaši. & mě Míchy: & pozdravili ho slovy po
na stezku. kterouž jdete.'
kojn' _i.
16. Sest set pak mužů. tak jakž byli
7. Tedy jdouce těch pět mužů přišli
do Leis': :. viděli lid bydlící tam beze v zbroj oděni. stáli přede dveřmi.
17.
Ale ti. kteříž vešli do domu mlá
vší bázně . vedlé obyčeje Sidonských
b edn ' & ko'ný. an se mu dokonce dence.' usilovali vzíti rytinu. &Efod. &
ay
niproptcivilfa,zboží veliká mající. Therafim. &slitina" a kněz stál přede
12) t. prvni obětí. posvětil ho ze kněze.
]) neměj tek rouůhlého. aby celé v něm přebývali mohlo. jelikož obdrženého zcela nedobyli.
. eo ho měli. odhad je Amorrhejšti vtiskli.

2) hebr.: přenooonli tub.

8) t. podléhá. leje Ethimský.
6)
7)
14)
17)

t..
t.
t.
t.

zprevi cestu vaši.
město v mel-ni Palestině. ležící v údolí mezi Lib-nm :. Antilibenem.
co bychom mai &n'li.
těch pet mužů. kteří! prvé byli posláni k shlednuti zelné . do domu vešli. —- ") t. ten
mi obnz. který! stlibfným plechem byl obložený. jakoby ze stříbra ulitý. tudíž ne dn ale
"jen jeden.

i
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dveřmi , an šest set oděnců nedaleko ženo v krajině Rohob: kteréžto zase vy
. očekávalo.
stavěvše bydlili v něm,
29. nazvavše jmeno města Dan. vedlé
18. Vzali tedy. kteříž byli vešli. ry—

tinu. Efod. a modly. a slitinu. Jimžto
řekl kněz: Což to děláte?
'
19. Jemuž odpověděli: Mlč. & vlož

jmena
otce svého,
kteréhož
srael. 'ešto
prvé sloulo
Lais. byl zplodil
30.
postavili sobě rytinu, &.(usta
novili) Jonathana syna Gersama syna

prst na ústa. svá: &pojď s námi, aby
chom měli tebe za otce a za kněze. Což Mojžíšova. &.syny jeho kněžími v po
jest lépe tobě, knězem-li býti v domě kolení Dan, až do dne zajetí svého.'
31. ! zůstala. u nich modla Míchova
jednoho člověka. čili v celém pokolení
&.čeledi v Israeli?
po všechen čas. v kterémž byl dům Boží“
20. Což když uslyšel.'pi-ivolil řečem v Silo. V těch dnech nebylo krále v
.
jejich, &.vzav Efod. a modly. a rytinu. lsraeli.
šel s nimi.
Kapitola
ID.
21. Když oni táhli. pustivše napřed
děti & hovada, & všecko, což drahého Cem levity : Efntn. %. . hanehný skutek obyvatelů
Gahan.
bylo,
22. a již opodál byli od domu Mí
1. Byl jeden muž levita bydleje při
chova, tedy muži. kteříž bydlili v domu straně hory Efmim, kterýž pojal sobě
ženu“ z Bethléma Jůdova:
Míchovu. svolavše se šli za nimi.
23. s z zadu křičeti počali. Kteřížto
2. kteráž Opustila ho. a navrátila se
ohlědše se řekli k Michovi: Co chceš? do domu otce svého, do Bethléma. _a
Proč křičíš?
zůstala u něho čtyri měsíce.
3.1 šel za ni muž její, chtě se sni
24. Kterýž od ověděl: Boby mé. kte
réž jsem sobě udělal, vzali jste. i kněze. smířiti. a jí lahoditi. aby ji s sebou zase
i všecko, což mám. a ještě se ptáte: Co přivedl, maje s sebou pacholka a dva
tobě jest?
osly: kterážto přijala ho. & uvedla do
25. [ řekli mu synové Dan: Varuj se. domu otce svého. Což když uslyšel test
aby více nemluvil k nám, aby nepřišli jeho. &jej uzřel, vyšel proti němu s ra
na tebe muži rozzlobení. a ty sšmse vším dosti,
domem svým nezahynul.
4. & objal ho. I zůstal zet v domě
26. A tak cestou. kterouž očali jíti, testě tři dni, jede ».pije s ním přátelsky.
5. Dne ak čtvrtého v noci vstav,
šli. Vida pak Míchas, žeby silliější byli,
nežli on. navrátil se do domu svého.
chtěl odejitu kteréhož zdn'el test, a.řekl
27. Seat set pak mužů vzali kněze. a k němu: Pojez prvé maličko chleba, &
věci svrchu pověděné: &přitáhli do Lais posilu žaludku, a pak pů'deš.
6. [ seděli spolu. &jedli, i ili. Iřekl
k lidu v pokoji a.bezpečně tu bydlícímu.
a pobili je ostrosti meče: aměsto vypálili otec děvky k zeti svému:
osím tě.
ohněm,
'
pobud' ještě dnes zde. & buďme spolu
28. ješto žádný dokonce nedal 'impo veselí.
moci. roto že daleko b dlili od 'idonu.
7. Ale on vstsv. chtěl pí'edce jíti. A
&s žá ným 2 lidi nemě ' žádného tova— však mocí ho zdržel test, a donutil. že
u
něho
zůstal.
ryšství a jednání. Bylo pak město polo—
se) a. mezi. které! se stalo ss anu na.
“latinských zajata byla

Heli. kdylto m.

m

i . mnohýmlidemod "

Odkud! patrno. že událost tato po tón! sq, etl nmmenšnabyle.

81) t. archa umluvy.
1) v hebr: leninu, ježto pojímntí dovoleno bylo úkonem Mojzišovým.

+

49.

sss
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8. Když pak bylo ráno, strojil se le
v'lta na cestu. Jemuž zas'e test řekl:
Prosim tebe, aby maličko pojedl, : po
silně se, když bude dobře na den, potom

19. 8—27.

misto své. kteréž "est na straně hory
Efraim. odkudž byli jsme šli do Beth
léma: a nyni jdeme k domu Božímu!
& žádný nás nechce pod svou střechu

půjdeš. Jedli tedy spolu.
19. "ešte máme (s sebou) slámu i
9. l vstal mládenec, aby šel s ženou
svou, a s pacholkem. Ale opět mluvil seno o rok oslům. a chléb i vino pro
jemu test: Považ, že den k západu se sebe &děvku tvou. a pacholka. kterýž
schyluje. a bllži se k večerou: zůstaň u se mnou jest: nic jiného nepotřebujeme.
mne ještě dnes, &dokonej den v veselí, jediné hospody.
20. Jemuž odpověděl stařec: Pokoj s
& zejtra půjdeš. abysi přišel do domu
svého.
tebou bud'. ját opatřim všecko, čehož
10. Nechtěl zet povoliti řečem 'eho: potřebí jest; toliko prosim. aby nezů
ale i hned odešel, a přišel proti .Hebus. stával na ulici.
21. I uvedl ho do domu svého. &
jenž jiným jmenem slove Jerusalém,
veda s sebou dva. 0st s břemeny. &
ženinu svou.
11. A když byli již blizkoJebus,aden
měnil se v noc: řekl pacholek k pánu
svému: Pojd', prosim. uchylme se do
města Jebusejských, &zůstaňme v něm.
12. Jemuž odpověděl pán jeho: Ne
vejdu do města. národu ciziho. kterýž
není z synů ismclských, ale půjdu až do
Gahan:
13. a. když tam dojdu, zůstaneme v
něm. aneb jistě v městě Ráma.
14. Pominuli tedy Jebus. a šli svou
cestou, & zapadlo jim slunce u Gahan,
kteréž 'est v pokolení Ben'aminovu:
15. ! obrátili se do něho. aby tam
zůstali. A když tam vešli, zůstali na
ulici městafneb žádný jich nechtěl při
jlti do hospody.
* 16. A hle. tu přišel muž stm'ý, nas
vraeuje se s pole. a. z dila svého večer,
kterýž sám také byl s hory Efmim. &.

obrok dal oslům: & když umyli nohy
své, po'al je k jídlu.

22. &nápo'em
dyž oni jedli.
a po
cestě
po
krmem
těl posi
ňovnli
, přišli
muži města to o, synové Belial,' &ob
kličivše dům starce. počali na dveře
tlouci. křičlce na hospodáře domu. &
řkouce: Vyved' muže toho, kterýž všel
do domu tvého. si ho zle poživáme.
23. [ vyšed k nim stařec, řekl: Nikoli
bratři moji, nečiňte toho zlého: nebt
jest přišel on ke mně na hospodu. &
nechtež toho bláznovství:
24. mám dceru pannu, &tento člověk
má ženinu, ty vám vyvedu. i ponižte
jich. &.svou vůli naplňte; toliko prosim.
ohavnosti té proti přirozenl s mužem
nečiňte.

_

25. I nechtěli uposlechnouti slov jeho.
Což vida muž ten, vyvedl k nim ženinu
svou. a dal jim ji k zlému požívání: &
oni celou noc zle ji poživavše. propustili
pohostinu bydlil v Gaba: lidé pak kra 'ji ráno.
26. Ale žena. když se rozcdnlvalo.
jiny té byli synové Jeminy.
17. A pozdvih stařec oči, uzřel muže přišla. ke dveřím domu, kde zůstával
toho. an sedl s břemlnky svými na ulici pán jeji. &tam upadla.
města, a'řekl k němu: Odkud přichůzlš?
27. Když bylo ráno, vstal muž. &ete-_
&kam 'deš?
vřel dveře, ab se bral dále cestou svou:
18. te ž odpověděl jemu: Vyšli
ženins jerukama
o ležela
ro oženýma
na před
prahu.dveřmi, s
jsme z Bet éma Jůdova. & jdeme na &Žj

18) LdoSílmkddnrehnumluvyhyh
22) vn 5 Moji. 13. 13.

— A

19. zs. _ 2.0. m.
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28. Jížto on řekl, domnívaje se. žeby
odpočívala: Vstsň. a pojďme. A kd '
ona nic neódpověděla., srozuměv. žeš;
byla mrtvá. vzalji. &vložil na osla. a
navrátil se do domu svého.
29. Do kteréhož když vešel, vzal meč.
rozsekal mrtvé tělo ženy své i s kostmi
na dvanácte kusů a rozeslal je po všech
končinách israclských.
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[.všech končinách vladařství vašeho; nebo
nikdy tak veliká nešlechetnost, & tak
veliká mrzkost nestala se v Israeli.
7. Jste tu všickni synové israelští,
ustanovte. co máte činiti.

8. I stoje všecken lid. jako jednoho
člověka. řeči“ odpověděl: Nenavráti se
žádný do stanů svých, aniž kdo odejde
do domu svého:
9. alatoto učiníme všickni společně

30. I zvolal každý , kdož to uzí'el:
Nikdy se nestalo podobného cosi v Isra proti Gabala..
10. Deset mužů at se vyběře ze sta
eli. od toho času . jakž vyšli otcové naši
z Egypta., až do tohoto dne: vydejte
po všech
pokoleních
ismlskšch
&sto :
úsudek. a vůbec ustanovte, co máme tisíce.
a tisíc
z desíti tisíců,
a y dodávali
činiti.
potravy vo'sku, a abychom mohli bojo—
vati proti aban Bcnjaminovu, a odpla
Kapitola 20.
titi jemu za nešlechetnost, jakž toho za
Tílka synů lsnelských prod pokolení Benjnmlnovu,
43. . poražen: jeho.

1. Vyšli tedy všickni synové israel
ští, a spolu se shromáždili, 'ako muž je

sloužilo.
11. I sebral se všecken Israel k mě—

stu, jako člověkjeden, jednostejnou my
slí, a.jednou radou.

den. od Dan až do Bersabéf a země
12. A poslali posly ke všemu poko
lcni Bcnjaminovu, kteřížby řekli: Proč
Gslasd," k Hospodinudo Masfsz'“
2. & všecka knížata lidu, i všecka p_o— tak veliké nešlechetnost nalezena jest

mezi vámi?
13. Vydejte ty muže : Gabaa, kteříž
tu hanebnost zpáchali, aby zemřeli, &
odjato bylo zlé z lsraele. Ale oni ne
chtěli bratři svých synů israelských roz
kázmú poslechnouti:
14. nýbrž ze všech měst,“ kteráž byla
losu jejich,' sešli se do Gabas., aby jim
zpácha'ma byla.
4. od věděl: Přišel jsem do Gahan dali pomoc, a. proti všemu lidu israel—
Benjammova, s manželkou svóu, a tam skému bojovali.
15. [ nalezeno jest z Benjamina pět
jsem noclehoval;
5. a hle lidé města toho obklíčili v mecítma' tisíců mužů bojovných. kromě
noci dům, v kterémž jsem zůstával, obyvatelů Gahan.
chtíce mne zabiti. a ženu mou k víře
16. kterýchž bylo sedm set mužů
nepodobné vzteklou chlipností trápili, velmi udatných, tak levou rukou jako
pravombojujícich: a tak jistě háze' cich
až n
sledy umřela.
6. teroužto ucho iv na kusy jsem : prnků kamením, že k vlasu u diti
rozsekal, a rozeslal jsem ty kusy po uměli! a nikoli se nechybovali.

kolení israelská sešli se do shromáždění
lidu Božího, čtyrykrát sto tisíc pěších
bojovníků.
3. [Aniž bylo tajno synů Benjamino—
vých, že synové israelští vstoupili do
Masfa.] lotázňn jsa levíta, manžel ženy
zabité. kterak tak veliké. nešlechetnost

1) t. od severního konce země zaslíbené .! k jižnímu u Jordůnem, & j. se vší země hradské.
— ") t. plod Jordison. — '") t. město ' pokolení Benjaminovu, které! příhodně bylo
k sněmům, kde! se nqjednou shromáždili synové 'nnelití.
—
8) t.. jednomyslně. jako jedněmi ústy.
'

“)

t. k pokoleníjejich pri-luku

16) I:. tak uměle : praku k dlí házeli, že nejako říkqje o vlas nechybili.
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27. A o stavu svém tézali se. Toho
času byla tam' archa umluvy Boží. ,
nů Benjaminových.
našlo se čtyry
sta
28. a Fmees syn Eleazara.. syna Aro
tisíců
mužů k boji schopných
& oto—
nova. byl zprévce domu. Tážali se tedy
vých. 
18. Kteřížto vstavše brali se do domu Hospodina.. a řekli: Máme—liještě vyjití
Božího. to jest do Sílo: a tézali se Boha., k boji proti synům Benjamin bratřím
a řekli: Kdo bude naším vůdcem v boji našim. čili tak nechali? Jimžto řekl Ho
proti synům Benjaminov m1" Jimžto Spodin: Jděte, nebo zejtra dém je v
odpověděl Hospodin : ůdas at jest ruce vase.
vůdcem vaším. .
>
29. [ položili synové israelští zálohy
19. A hned synové israelští vstavše okolo města Gabaa:
30.
a potřetí. jako poprvé & odruhé,
ráno. položili se podlé Gabaa.
20. A odtud táhnouce k boji proti proti Benjaminovi vo'sko vyve '.
31. Ale i synové lécnjaminovi směle
Benjaminovi. města dobývati počali.
21. lvyšedše synové Ben'aminovi z vypadli : města. & honili utíkající ne—
Gabaa. pobili z synů israe ských ten přátely podél. tak že (něco) z nich jako
den dvamecítma tisíc mužů.'
prvního i druhého dne ranili. abili utíka—
22. Opět synové israelští i v sílu. i v 'icí dvěma stezkama. : nichžjedna šla do
množství doufajíce, na témž místě. na
cthel, & druhé do Gabaa, & porazili _
kterémž prvé byli bojovali. vojsko zpo okolo třiceti mužů:
_řédali.
32. i domnívali se. že jako prvé je
23. Však tak. že prvé šli, & plakali
Kteřížto
'a.
oby utíkali.
vešlichytře
v radu.dělajice
aby je se.
odtrhli
před Hospodinem až do noci: a tázali pobili.
se ho, řkouce: Máme-li ještě jíti k boji od města. a jako utíkajice na stezky
proti synům Benjaminovým . bratřím svrchu ověděné přivedli.
svým.'čili nic? Kterýmž on odpověděl:
33.
cdy všickni synové israelští
vstavše z míst svých ,' zšikovali se na
Táhnětc na ně. &bojujte!
24. A když synové israelští druhého místě.. kteréž slove Bálthamar. Zálohy
dne šli k boji proti synům Benjamino— také. kteréž byly okolo města.. počaly se
m.
pomalu ukazovnti,
vy25. vypadli synové Benjaminovi z
34. a od-západní strany města vychá.
bran Gabaa. &potkavše se s nimi. tak zeti. Ale i jiných deset tisíc mužů ze
velikým bitím na ně se rozlítili. že osm— všeho lsraale vybízeli obyvatele města
nácte tisíc mužů bojovných porazili.“
.k boji.“ [ obtížil se boj proti synům
26. Pročež přišli všichni 6 'nové isra Benjaminovým: a. neporozuměli. žeby
elští do domu Božího. & se íce plakali ze všech stran jim nastávalo zahynutí.
před Hospodinem: a stili se ten den
35. [ porazil je Hospodin před obli
až do večera. obětov i též jemu oběti čejem synů israelských, a zbili z nich v
íépalné i pokojné.
ten den pětmecítma tisíc a sto mužů.

17. Mužů pak israelských. kromě sy-l

18) Nic se totiž o to neindiee s Bohem, maji-li & boji táhl-pouti, sni! hohe u vitčutví žůdnli, ale
jakoby vítězstvím jisti byli. toliko na to se ptali. kdo napřed potáhne.
21) lsnelití, od měli dobrou . spravedlivou při. přede ponžmi jsou : dopuštění Božího. který!
je trest-l u modloslužsbnost.již mezi Danitskými trpěli.
yiliť jsou potrestat hříchů jiných.

u své viní-ní naplníme.

A tak Bůh dopustiljedny na druhé.

25) t. za trest-. le douťali příliž ' mnohtvi . silu svou a ne v Ile-podium.

27) t. ' Silo.
38) t. kun byli před Beqiaminem utekli.
34) t. aby ostetek obyntelů : mist-s vyloudili.

20. 36. ——21. 7.
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vše mužů bojovných a dobývajicich
m
36. Synové pak Benjaminovi. když
uzí'eli. že jsou přemožení. počali utíkati.
Což vidouce synové israelští nechali jich
utíkati. aby k připraveným zálohám
přišli. kteréž byli podlé města ložili.'
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chodících obilí pět tisíc mužů. A když
dále utíkali, honili je, a pobili opět jiné
dva tisíce.
46. A tak se stalo. že všech. kteříž

padli
z Benjamin. tisíc
na rozličných
místech.
ylo pětmecítma
bojovnlků
k boji
nejhotovějších.
37. Kteřlžto nenadále z zůloliwvysko—
47. Zůstalo tedy ze všeho počtu Ben—
čili. a an Benjamin před těmi. jenž ho jamina, kteříž vyvámouti a uteci mohli
bili. utíkal. vešli do města. a zbili je na poušť, šest set mužů: i zůstali v skále
ostrosti meče.
Remmon po čtyry měsíce.
38. Znamení pak dali' s ové israel—
Navrátivše se pak synové israel—
ští těm. kteréž byli v zálohach postavili. ští.48.všecko,
což zůstalo v městě od lidí
aby. kdyžby město vzali. oheň zapálili:
až
do
hovad.
mečem pobili. &všecka mě
a kdyžby se dým vzhůru vznášel, uká
sta. s městečka Benjaminova. ohněm
zali. že jest vzato město.
vypálili.
39. Což když uzřeli synové israelšti.

v bitvě jsouce
postaveni.
synové
Benjamin
domnívali
se. žegeboutíkali.
a
(tím) statečněji je honili, pobivše : voj
ska jejich třiceti mužů.]
40. a. viděli 'ako sloup dýmu z města
vystupovati: enjaminští také ohlédše
se zpět. když uzřeli. že jest vzato město._
a plamen vzhůru sc vznáší:
41. (tedy ti). kteříž prvé dělali se.
jakob utíkali. obrůtivše se silněji odpí—
rali. řo vidouce synové Benjamin. obrá
tili se na utíkání.
.
42. &počali jíti cestou k poušti. a tam
je také nepřátelé postíhali; ale iti. kte
říž byli město zapálili, potkali se s nimi.
43. A tak se stalo. že zobojí strany
od nepřátel biti byli. aniž bylo jaké od
počinutí umírajících. ] padli a oraženi
jsou na východní straně města (grabu

Kapitolu zi.
Osutkevě pokolení Benjaminova manželkami opečení.

]. Byli se také zapřísáhli synové isra
elští v Masta. &řekli: Zádný z nás neda
dcery s_vésynům Benjaminovým zaman
želku.
2. [ přišli všickni do domu Božího v
Sílo. a sedíce před obličejem jeho až do
večera.. pozdvihli hlasu svého s velikým
kvílením plakali, řkonce:
3. Proč Hospodine Bože israelský
stalo se toto zlé v lidu tvém. aby dnes
jedno okolení ubylo :: nás?
4. ruhého pak dne na usvítč po
vstavše vzdělali oltář-:. &obětovali tam
oběti zápalné. a pokojné oběti. a řekli:
5. Kdo nevstoupil v vojště Hospodi
nově ze všech pokolení israelsk ' ch?
Nebo se byli těžkou přísahou zavazali.
44. po
Bylo
pak těch.
kteřížtisíc
na mužů.
témž když byli v Mesta., že zabiti budou.
místě
iti jsou.
osmnáctc
všecko nejsilnějších bojovníků.
kdožby (tam) nebyli.
'
6. [ litujíce synové israelští bratra
45. Což když viděli ti. jenž byli z po
kolení Benjamin zůstali. utekli na poušt: svého Benjamina. počali praviti: Odjato
a šli k skále. kteráž slove Remmon. V jest jedno pokolení z Israele.
tom také utíkání bloudících. &semi tam . 7. odkud vezmou manželky? Nebo
36) v hebr. textu lépe: Vidouce (domnívqjíee se) synové Benjamin. žeby (bnelití) potažení byli.
(poučná před nimi utíkali) ustupovali jim (hl-adicí). nebo muži iai-adicí uheapdílí se na
zálohy. jel zdelali proti _Gabaa.
38) t. měli umluvené.
4) t. mimo_ten. který! tam již prvé byl: a to pro množství obětí. ]: nimno onen aim nepodaůoval.

m
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všickni vůbec jsme přitáhli. že jim ne— ilnosti o řiti máme. ab 'edno ko
reni : Isralrli: zahlazeno neybllof' po
dáme dcer svých.
18. My pak nemůžeme 'im dáti dcer
8. Protož řekli: Kdo jest ze všech
svých. jsouce zavázáni p sahou a zlo
koleni israelských. ješte nevstoupil k řečením. s kterýmž 'sme řekli: Zlořcče—
ospodinu do Masta. A hle nalezeno
jest. že ob atelé Jébes Galaad v tom ný bud'. kdožby dai z dcer svých man
želku Benjaminovi.
.
vojště neby '.
.
19. [ uradili se. a řekli: llle 'roční
9. oho také času. když byli v Silo.
slavnost Hospodinova jest v Silo. kte
žádn z nich tam nebyl nalezen.]
réž (misto) leží k ůlnočni straně města
10. Poslali tedy deset tisíc mužů nej
silnějších. &přikázalijim: Jděte. a po Bethel. a k výcho ni straně cesty. kte
réž vede z Bethel do Sichimy, a k po
bíte obyvatele Jábes Galaad ostrosti ledni
straně městečka Lebona.
meče. i ženy. i dítky jejích.
20. I přikázali synům Benjamin.
11. A toto 'est, čehož šetřiti máte: řkouce: Jděte. a skrejte se v vinicích.
Všecky pohlavi mužského. a ženy. kte
21. A když uzříte dcery Silo jlti k
též poznaly muže, poblte: panny pak tancování podlé obyčeje. vyskočte nena—
zachovejte.
dále z vinic, a polaptc sobě každý ženu,
12. ! nalezeno jest panen v Jáhes Ga a odejděte do země Benjamin. '
laad čtyry sta. kteréž byly muže nepo
22. A když přijdou otcové jejich, aneb
maly. a přivedlije do stanů v Silo. do bratři. a počnou na vás žalovati a se va
země chananejské.
diti. dímc jim: Slitujte se nad nimi. nebo
13. Iposlali posly k synům Benja jich neuchvátili. právem bojovníků aneb
min, kteříž byli v skale Remmonýa při vítězů, ale že 'sou prosili vás za ně. a vy
kázali jim. aby je přijali v pokoji.
jste jich nedali jim, sami tedy jste tím
vinni.'
.
14. [ přišli synové Benjamin v ten
23. I učinili synové Benjamin tak.
čas. a dany jsOu jim manželky z dcer
Jůbes Galaad: jiných pak nenalezli, kte jakž jim b '10 rozkézáno: a co jich bylo.
réžby jim' byli podobným způsobem tolik uchvatili sobě z těch; kteréž tan
dali.
covaly, každý jednu ženu: a odešli k
15. A všecken Israel velice litoval a vladařství svému, a vzdělavše zase města
hořekoval ro zahlazení jednoho poko svá bydlili v nich.
lení z Israe e.
24. Synové pak israelštl navrátili se
16. [ řekli starši: Co učiníme s ostat
o pokolenlch a čeledeeh do stanů svých.
ními. kteříž nedostali žen? Všecky ženy 'i' těch dnech nebylo krále v Israeli: ale
jedenkaždý , co se mu za dobré vidělo,
z pokolení Benjamin padly,
17. a my s velikou péči, a s velikou to činil.'

'

u) a těm „unum 300.
17) hebr. text zni: Řekli také: Dědictví Benjaminem pozůstalým náleží. aby nezehynulo pokolení
“: Izraele.

19) totiž zvléštni slavnost. které! bývala každého roku v Silo. pti kteréžto dcery města toho
vyěedše na níže udané místo plesůvaly tančice. při čem.! velmi rozdílný způsob od nynějších
tanečníků uchovévnly. totiž bez mužského pohlaví v svých řadách poskakujice : uctivě se
proehíuejice. zpěvy | radosti Boba cbvúlily.
22) v bobr. textu: Slitujte se nad námi misto nich: nebo v té vilce nevzali jsme pro každého
z nich manželky. také jste vy jim nedali jich. tak abyste nyni vinni byli. ale není eíje vuli.
24) Chcel opisovatel toho ddoliti: let kdyby bylo tehdáž pořadně vrchnosti, průvě Boba ctici,
nibh by ee těch nel—addnestalo.

'. 1—9.

Kniha Ruth;
Kniha. Ruth má :jmeno své od Ruth. kterážto se ůvegruši svou : krajiny Moabnké do země Inu
elské u. wu soudců přišedůi.Boomvi Bethlěmskému právem příbuzenství u. manželku u domin.
jemu! porodila Oběd.. deda Davidova. A tak dovodi ponloupnost rodu v pokolení Jůdovč. : nůol
Emilii pojiti měl. .: nl. Davida krále. Knížku tu. zajisté jednu :. nejutešenejiích v Pínné ov.,
sepsal. jak le vůbec domnirqji, prorok Samuel.

Elirnelech . manželkou Noemi. | I lyny : nedali-mo
do zeme moabské priňel. & um : týmiž syny umřel.

O. Noemi pak | nevestou nou RuthdodoBetblc'me se
nevrátil..

&dnů jednoho soudce.“
když soudcové vládli.
stal se hlad v zemi. [
. !

odšel člověk jeden

Í

z

4. Kteřižto pojali sobě manželky mo- '
abské.' : nichž jedna sloula Orla. druhá.
pak Ruth. ! zůstali tam deset let.
5.1umřeli obadva, totiž. Mahalon 1
(.helion: a zustala žena ta osiřalů po
dvou synech, a manželu.
6. [ \stala. aby se navrátila do vlasti
své. s oběma nevěstama sv)'ma. : kra
jiny moabské: nebo byla slyšela, že
vzhlédl Hospodin na lifl svůj. dav jim

BetlilémaJůdova.aby po

7. Vyšla tedy z místa, kdežto byillila
hostinu byl v krajině
oabské ! manželkou pohostinu, a obě nevěst jeji s ni. A
kd)ž byla již na cestě,aaby se navrátila
svou. a s dvěma syny svými.
'
2. ()n sloul Elimelech. a žena. jeho do země judské.
8. řekla k nim: Navratte se do domu
Noemi: &dva synové. jeden Mahalon. &
matky
své:
uč'iniž
Hospodin
&vámi
mi
druhý Phenom“ Efratejštl z Bethléma
- Jůdova. A přišedše do krajiny moab losnlenstvl, jako jste vy, učinily s mrt
vými' i se mnou.
ské. bydlili tam.
3.1 umřel Elimelecb manžel Noemi:
9. De"z vám. abyste nalezly odpočinutí
v domic mužů. ktoiiž se vám dostanou.
&pozůstala ona 8 syny svými.
'

____—
__.__—__———___

]) Pravdě podobno. že u casu Gedeonovl.. když totiž Amulekitští : Mudianiti popknivše umi
hlad způoobili.
2) dolol: včiekni vesměs byli.
4) Co! nebylo npovbdíno. toliko mu!-ké pohlaví nemělo býti ptipouitino ' upolečnon lamela do
deutébo pokolení. Viz svrchu 5 Moji *.'.l, It)—13.1 srov. 4 Moji. B!. 17. 18.
8) &. syny mými.
___—__;—
.
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l polibila.jich. Kteréžto pozdvihše hlasu ' prosim, nei-„intotoho, dcery mé: nebo
vaše ouzkost vice mne trápí. a ruka llo
svého. počaly plakati.
10. &řekly jl: Půjdemet raději s te— spodinovu vyšla proti mně.'
bou k lidu tvému.
14. Ony puk pozdvihše hlasu svého.

ll. Jimi. ona odpověděla: Namtte
se. dcery mě. proč chcete jíti se mnou?
Zdaliž mám vice syny v životě svém,

abyste se nadály miti muže ze ma'?
12. Navmttc se. dcery mě. a odejděte:

nebo již
starostimanželskému.
sešlá. aniž jsem
způso
mijsem
k svazku
A
bych pak mohla _této noci počlti :. po
i-oditi syny.
.
13. „kdybyste chtěly na ně čekati. ažby
dorostli. &léta mladosti na lnili. budete
prvé babami. nežli se vd tc. Nečiňte.
*

opět plakati
svegruši
svou. počaly:
vráti &se:& ()rfa
Ruth polibivši
pak při
drzela se svegruše své. .
15. Kteréžto řekla. Noemi: H]e pří
buzná tvá navrátila“ se k lidu svému.
&k bohum svýmf jdi s ni.
16. Kteráž odpověděla: Neprotiv se

mi, (chth) abych tě opustila. a odešla:
nebo kamžkoli pů'de'š, půjdu (s tebou):
a kdekoli bydlitibudeš, i ji také bydliti
budu. Lid tvůj (jest.) lid můj, & Bůh
tvůj Buh můj. "

11) t. jelto by byli aviární. pojmoutije u mantdky. Viz 5 Mojt 25. 5.
18) t. Most má. to vás mim cpu-niti. větší jat nem vaše: de nc : mé nýbrž : vůle Bolí le
Mo dqje. abych vin opmtiti .. jako! vy manželů. tak iji 11qu zbaveno býti musila.

.

15) Orh buď ani k iii-lehkému nóbolenstvi nepřistoupil- : neb pozdeji & modlonluzebnosti se
obrátila
'
.
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17. Kterůž země tebe mrtvou přijme, _b 1 (muž) 'menem Booz, k
y
v té! (ijá) umru: & tam přijmu misto zypřlbuzenstjvlElimelechova. m
4. A v tom přišel on : Bethléma. ařekl
pohřbu. Toto mi učiň Hospodin. a toto
přidej." jestliže ne smrt toliko mne s
žencům:
Hospodin
s vámi.
Kteřiž
tebou mzděli.
věděli
jemu:
Požehnejž
tobě
Hosp030
in.
5. [ řekl Booz mládenci. kterýž posta—
18. Vidouc tedy Noemi. že Ruth ulo
žila s ni jíti. nechtěla odpirati. ani vice ven byl nad ženci: Cl jesttato mladice?
raditi. ab ' se k svým navrátila:
6. Jemužto odpověděl: Tot jest ts
Moabská.. kter-bi přišla s Noemi, z země
19. i šlly spolu, &přišly do Bethléma.
A když vešly do města. rychlá pověst u moabskě,
7. a.prosila. aby zbirala klasy. kteréž
všech se roznesla; i pravily ženy: Tato
zůstávají po ženclch: a trvá tu na poli
jest ta Noemi!
20. Kterýmž řekla: Nenuývejte mne od rána ai dosavůde. &ani na okamženi
Noemi [to jest pěknou].' ale raději na domů se nenavrátila.
zývejte mne Mara [to jest. hořkou"|:
8. l řekl 13001k Ruth: Slyš dcero má:
nebo hořkosti mne velmi naplnil Vše nechod zbirat na jiné pole. aniž odchá—
mohouci.
zej odsud: ale přidrž se děvek mých.
9. a kde ony budou žití. 'di za nimi.
21. Vyšla jsem odsud plná! a rá
zdnou mne zase přivedl Hospodin.
Nebo jsem rozkázal služební ům svým.
tedy nazýváte mne Noemi. kterouž Ilo aby tobě žádný nebyl obtlžný': ale také
spodin nižil. a ssoužil Všemohouci?
bude-lit se chtlt piti, jdi k nádobám. a
22. řišla tedy Noemi s Ruth mo napl se vody. kterouž [služebnici piji."
abskou nevěstou svou. z země pohostin
10. Kterážto padši na tvář svou, &
stvi svého: a navrátila se do Bethlěma, poklonivši se k zemi. řekla k němu:
()dkudž mi to. že jsem nalezla milost
když počinah zm“ječmenyf

Kapitolu :.
Ruth tbirsjiei klasy milost n Boone nslesla. 18. Na—
sbírané klasy. » pozůstalé jidlo přinesla \ své svegmtl
Noemi.

]. Mel puk muž (Noemi) Elimelech
krevního přítele. muže mocného. a velmi
bohatého 'menem Booz.
2. l řelila Ruth moabská k sve "
své: Rozkážeš—li. půjdu na pole. &Eiidii

zbirati klasy, kteřlžby zůstali po žencich.
kdekoli mi laskavý hospodář toho po—
přeje._Jižona odpověděla: Jdi. doero má.
3. Sla tedy, a zbirala klas za ženci.
Přihodilo se pak. že pole to o pánem

před
očima
tvýma.
a aby se ráčil známiti
e mně,
k ženě
cizozemce?
ll. Již on odpověděl: Oznámeno jest“
mi všecko. co jsi učinila svcgruši svér
po smrti muže svého: a že jsi opustila
rodiče své. i zemi, v kteréž jsi se na.
rodila„ a šla jsi mezi lid. kteréhos prvé
neznala.
12. Odplatiž tobě Hospodin za.skutek
tvů'. a plnou mzdu vezmiž od Hospodina
Bo & israelského. k němuž jsi přišla. a.
pod jehož křídla jsi se utekla..
13. Kterážto řekla: Nalezla jsem
milost před očima tvýma. pane můj. '
kterýž jsi mne potěšil. &mluvils' k srdci

17) t. kde! tebe mrtvou pochovqji. tut i ji také umronc pochována budu. — ") t. st mne Bůh
trestů. Způsob. jeho! staří při potvrzování řeči svých užívali. mlčenim však toho Nha. kte
rélby pro klan na ně přicbizeti mělo. pomíiejícs. ježto soudu Božímu poroučeli.
20) sneb rsdei utáhnou. veselou. — ") t. smutnou. truehlivou.
21) t. bolidů. syny n\jici.
. 22) t. : jara. o velikonooi.
9) t. aby ti žádný nebránil. — ") Jinak: kteroužby nevážili služebpiei moji.
18) t.. věci potéšitedlné a přijme.

2. 14—19.
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děvky své. ,ješbo nejsem rovna. jedné z ' směle zbirá. &at ji žádný nedomlouvá4
děvek tvých.
když zbira.
.
17. Zbirala tedy na poli tom až do
14. [ řekl k ní Booz: Když bude čas
k jídlu. přijď sem. &pojez chleba, &omoč večera: a co sebrala, kyjem vydukouc.
skyvu svou v octěf' Posadila se tedy a vymlátic, dostala ječmene jako za miru
to 'est. se tři měl-ice.
'
při žencich. &nabrala sobě pražmy." Efy.
18. 'teréž mvši navrátila. se do
&jedla. &nasycona jest, a zbytky vzala
města.
&ukázala
svegruši
své:
]:
tomu
(s sebou).
vyúavši dala ji také z ostatků pokrmu
15. [ vstala odtud. aby podlé obyčeje svého. kterými se nasytila.
klasy zbirala.. Příloha! pak Booz alu
19. [ řekla ji svegruše jeji: Kdes
žebníkům svým. řka: Byt chtěla : vámi zbirala dnes. & kdes pracovala? Budiž
žití.“ nezbmňujte ji:
ožohnán, kterýž se nad tebou slitoval.
16. nýbrž : vašich také snopů utru fomámila ji. u koho pracovala: &po
šujte'naschvál. a ležeti nechávejte, at věděla jí jmeno muže. že slovo Booz.
ll) & & ochlazení se ' Gu žni. — ") !. pnhniny,
pnloníny.
15) Jinak: Byt chtela i mí mopy zbil-ou.

pražené pšenice !: jídlu. alu.-b koše : té

o—m
___—___..-„
_
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20. Jižto odpověděla Noemi: Pože
lmaný budiž od Hospodina.. že touž mi
lost.. kterouž prokázal živým. zachoval i
mrtvým.' A opět řekla: Příbuzný náš

4. Když pak půjde spat. znamenej
místo. na kterémž spi: i přijdoue pood
kryješ'pláště. kterými se přikryl, u noh
jeho. a položlš se. a tam ležeti budeš;
on pak povl tobě. coby měla činiti.'
jest muž ten.
21. A Ruth řekla: [ to mi přikázal,
5. Kteráz' odpovědělo: Cožkoli rozká
sb cb dotud přidržovala se jeho ženoů. žeš. učinlm.
6. [ šla. na to humno. &učinila vše
do udžby všecko obilí sežoto nebylo.
22. Jlžto řekla svegmše: Lépe! jest. cko. což jí byla přikázala sveg'ruše.
cicero má. aby s děvečkami jeho vychá—
7. A když pojedl Booz &na il se. s
zela na žen. atby na cizím poli někdo „ rozveselil se. a šel spat ved é stoliu.
tobě neodplral.
přišla ona potají. a poodkryvši pláště u

23. Přidržela se tedy deveček Boo— noh jeho. položilo, se." 
zových: &tak dlouho &nimi žala,' dokud
8. A ble (když Bylo) již o půl noci,
ječmene & pšenice do stodol nesklidili. vzohopil se muž ten a ulekl se: vida

Ruth podle l'ndy Noemi ležel-1 u noh Boom. lU.,od
něhož ion. mer ječmene k :vegrnsi své přineslo.

1. Když p'ak se navrátila k sv
ši
své. uslyšelá od ní: Dcem má. polile ámt
tobě. odpočinutí. a cpali-im (tě), aby tobě
dobře bylo.
'
,
2. Booz ten. jehožto děveček na poli
přidrželas se, nás jest příbuzný, &této

noci vějeječmenm humně.'
3. Umej se tedy. apomsž se, a oblec se
v pěknějšl roucha. &jdi na llumno: (ale)
at tebe neuzřl muž ten. až se nají &napije.

ženu. wa leži'u noh jeho.
9. a řeklji: Kdo jsi ty? A ona odpo
věděla: Já jsem Ruth. děvka tvá; roz
prostřipřiplášt
svůj na služebníci svou.
nebo
“III)"jsi.'
10. A on řekl: Požebnaná jsi ty od
Hospodina. dcero má., & předešlé milo—

srdenství následním jsi převýšils:' ne
bot nehleděla jsi mládenců chudých
aneb bohatých."
11. Neboj se tedy, ale cožkoli mi řek
neš . učiuim tobě. Nebo vl všeeken lid. '
kterýž bydli v hranách město mého. že

jsi ty žena ctnostná.

20) t. jako! miloval manžely naše. dokud! zivi byli. tak i po smrti jejich. vida nás. i na ně
mrtvé se rozpomíná, a nám pro ne dobře činí.
'
23) Jinak: Tak dlouho při nich klasy zbirsln.
2) Při této příležitosti se tencůtn hody strojily. Toho oknmzeni chtěla použíti Noemi. aby Booaa

roueseleného tím sníte Ruth ziskala. . !: sňatku pohnul.. jeho: po zákonu od něho

zčásti mohla.
4) t. domnívala se totiž. že Boot. uslyše spřavedlivou žůdoot Ruth. hned k sňatku příVoli.
7) Považuje-li se vec tn povrchně s tělesným okem. zdát se mda tato. již Noemi Ruth dnln.
jako! Ljeduáni Ruth neslušné anobrž i hříšné býti. Než povňziti sluší . že po zákonu Isra
elském mela Ruth právo. Boom. jeho: zs jediného & nejbližšího příbuzného svého měla. za
manžele Ládnti. jelikot munte! jeji budi-tek umřel. (5 Moji. 25. S.) Že pak takovým způ
soben žádost svou nm pronesla. stnlot se : opatrnosti. poněvadž se domnívala. leby zámolný
a už letitý Boo: ne tak lehce přivolil k sňatku s chudobnou dívkou. leč by nevinným způ—
sobem překvnpeu a k tomu pohnut byl. Ostatně nelze Noemi vytýkati. žeby Ruth a Boo:
v nebezpečenstvi hříchu uvodila. ježto dobře znalo cudnost, nevěsty své. jako! i povážlivou .
zdrželivost Boozovu. jůovými skutečně se býti projevili.
9) Pí'ijmi mne v lože své. t. vezmi mne sobě za manželku. podlé prům příbuzenství.
10) t. větši lásky a věrnosti k manželu svému po jeho smrti jsi dokázalo. nežli na živobytí jeho. .

— ") dolce: ale hledala jsi povinného mania—Ishi.aby uchovala. památku manžela muldho
a mmnožíln plémě jeho.

*
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3. A když sedli, mluvil k tomu příbuz
12. Aniž odpirám. žebych nebyl při
buzný. ale jestit ještě jiný bližší při nému: Dil pole bratra našeho Elimele—
buzný. nežli ja.
' cha' prodá Noemi, kteráž se navrátila
13. Odpočiniž zde této noci: a když z krajiny moabské.
bude ráno. bude—lion chtlti tebe podr—
4. To jsem umlnil tobě oznámiti. a
žeti pravem přibuznosti. dobřet se sta— pověditi. řede všemi tu sedicimi, a
ne: jestliže pak nebude chtiti. tedy já staršimi z idu mého. Chceš—lijim vla
tebe beze vši nesnáze pojmu. živt jest dnouti právem přibuznosti.' kup &vlá—
Hospodinfspiž tu až do rána.
dni: pakli se ti nelibi. oznam mi. at vím.
14. A tak spala u noh jeho až do jitra. co mám činiti; nebo není žádný při
Pak vstala rvé. než se lidé vespolek buzný. kromě tebe, jenž jsi první. a mne,
poznávali ,' [ řekl Booz: Hlediž . aby jcuž jsem druhý. [ odpověděl: Já to
pole koupim.
žádný nezvěděl. že 'si sem i'išla.
5. Jemuž řekl Booz: Když koupíš.
15. A opět řekl:
zesti-lž plášt svůj.
kterými se přiodlváš. a drž jej oběma pole to od ženy.' tedy i Ruth moabskou,
rukama. A když jej rozestřela a držela žen. zemřelého. máš (za manželku) po—
naměřil ji šest měřic ječmene. & vložil jiti."'aby vzbudil jmeno zemřelého v
na ni. Kteráž nesouc to vešla do města. dědictví jeho.
6. Kterýž odpověděl: Jňt postupuji
16. a přišla k svegruši své. Tato pak
řekla ji: Co jsi dělala. dcero ma? [ vy práva příbuznosti: neb nesmim zahladiti
pravovala ji všecko. co ji učinil muž ten. dědictvi rodiny své;' ty užive' mého

17. A řekla: Hle šest měl-icječmene
dal mi. a řekl: Nechcit. aby prázdná
navrátila se k svegruši své;
18. ! řekla Noemi: Počkej dcero. až
užřime.jak to dopadne; nebot neustane
muž ten1 ažt i naplni. což mluvil.

Kapitola 4.
Boaz koupil pole Elimelechovo. IO. Foja! sobe Ruth

za manželku. : která :plodil Obi-ds.

]. Tedy Booz všed do brány. posadil
se tam. A když viděl přibuznébo tudy
jiti. o němž prvé řeč b la. ze jmena ho
zavolav řekl k němu: [;ojď sem maličko.
a posed' tuto. Kterýž zastavil se. a sedl.
2. Vzav pak Booz deset mužů 2 star.
šich města. řekl jim: Posaďte se tu'to.

práva. kteréhož že rád se vidávam. vy—
znávám.
7. Byl pak tcn obyčej od starodávna
v Israeli mezi příbuznými, když jeden
druhému svého práva postupoval. aby

postoupení bylo pevné, že Lden' szul
obuv svou. a dal ji druhému.
To bylo
na svědectvi postupovánl (něčeho) v
Israeli.
8. Rekl tedy Booz příbuznému své
mu: Szuj obuv svou. Kterouž ten hned
szul s nohy své.
9. On pak řekl starším. a všemu lidu:
Vy svědkové jste dnes. že jsem ujal vše
cko. což bylo Elimelechovo, a Chelio—
novo, &Mahalonovo. od Noemi:
10. a Ruth moabskou. ženu Mahalo
novu. vzal jsem sobě za manželku. abych

H) t. o svítání. než se průvé rozsvětlilo . nebylo ještě dobře viděti.
3) t. kteréžto na ni po smrti syna jejího Mabnlonn připadlo. jelikož dědic toho. syn jeji. na.
na! přeneseno jest. zemřel.
4) t. jakožto nejbližší přítel mii právo jej koupiti . jim vládnouti.
5) t. Noemi. — ") m“ také povinnost statek ten dědičný rodině té zachovati. což se stane.
když Ruth za manželku pojmů a syna s ni zplodíi. který ponese jmeno zesnulého manžela jejiho.
6) t.. ji bych sňatkem timto svého vlastního dědictví zanedbnl . rodině své ke škodě . qimě byl.
7) &. právo odotupujid. -— ") t. na znameni. ze prha svého. na něm! stojí, se ndúvó., . ho
jinému postupirje.

4. 10—22.
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vzbudil jmeno mrtvého v dědictví jeho. ! 15. a aby měla. kdoby těšil duši tvou,
aby jmeno jeho z čeledi jeho a bratři a a choval v starosti tebe; nebo narodil
lidu sblazeno nebylo: v_v.pnvim. všeho se z nevěsty tvé, kteráž tě miluje, a
toho svědkovéjste!
| mnohem lepši jest tobě. nežli kdyby
ll. Odpověděl všecken lid. kterýž byl měla sedm synů.
v bráně. i starší: My svědkové jsme!
16. l vzavši Noemi pachole položila.
Učiniř.Hospodin tuto ženu. kteráž vchází (je) na klín svůj. a. byla mu pěstounkou
do domu tvého, jako Ráchel a Liu, kte—ťichovačkou.
réžto vzdělaly dům israclský, aby byla
17. Sousedy pak jeji radujioe se s ni.
příkladem ctnosti v Efratě. &aby měla ' a řkouce: Narodil se syn Noemi: nazval
slavné jmeno v Betblémě;
ho jmenem Oběd; ten: jest otec Isa,
12. a buď dům tvůj jako dům Fáresa. otce Davidova.
'
kteréhož porodila 'I'llámar Jůdovi. z se18. Titot jsou rodové Fáresovi: Fá
mene, kteréž. dá tobě Hospodin 7.této \ res zplodil Esman..
děvečkv.
* 19. Esron zplodil Aroma. Aram Zplo
13. Vzal tedy Booz Ruth. & pojal ji .m Aminadaba.
sobě za manželku: a včel k ní. a dal ji L 20. Amiuadab zplodil Nabassona: Na
Hospodin. že počala &porodila syna.
hussou 1. lodil Salmona.
14. I řekly ženy k Noemi: Požehnaný
21. Sa non zplodil Booza, Booz zplo—
Hospodin. kterýž nedopustil. aby nebylo ' dil ()béda.
dědlce v čeledi tvé. i (učinil), aby jme- | 22. Obed zplodil lsai. lsai zplodil
nováno bylo jmeno jeho \: lsraeli'.
Davida.
.— . _
14) t. nedopustil. aby r_rmh—Irod tvůj. ale učinil. aby trval.

...—-—.—.-.__—
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První kniha Královská.

]. 1—8.

Prvni kniha Královská,
která také slove

Prvni Samuelova.
Čtvery knihy Královské.

aneb jinak dvě knihySamuelovy

&dvě knihyKrňlovske'. uňrqjí

v sobě dějiny lrraelitů zit—času králů. Připomenuvše drive některé události a ipravovúní posle
dnich soudců Heli . Samuele. vypravují dilo o ustanovení vlády královské za Sauli. a Davida;
pnl pribehy Šalomounovy. . o rozděleni království na dvě. t.jůdske' a israelske'. : události v obou
so sběhle'. až do pádu jejich. totiž až do 'mu ujetí babylonského. Znhmujice v sobě dobu více
než 550 let.“ představuji věrný obru tvrdošíjnosti lidské : show.-íváníBožího. zvláště pak učí knížata
a krále tomu. že všeliké království. nestoji-li na pevném úkladu Božského náboženství. dříve neb
'
pozdeji padnoucí musí.

Kapitolu I.
0 narozeni Samuele. 24. o jeho Pinu obětováni.

mathaimsofim, s hory
<yl jeden muž :. Ra
'Efraim, a jmeno jeho

llospodinu zástupu v Silo." B li pak
tam dva synové Heli: Ufni a řinees,

kněží Hos odinovi.
4. Přiše tedy den. kdež obětoval El—
Rana. & dal Fenenně manželce své. i

všem synům jejími dcerám díly:“
5. Anně pak dal díl jeden“ smutný

\“Flkana, syn Jeroha

ťa.
nebo Annu
miloval. Ale Hospodin
yl zavřel
životjeji."
6. Přes to trápila ji protivnice jeji. &
ma. syna' Eliu. sšna
Tbohu , syna “uf náramně sužovala. tak že vytýkala jl. že
Efratejský: '
Hospodin zavřel život jeji:

2. a ten měl dvě ženy. jme—

no jedné Anna. a jmeno druhé
Fenenna. l měla Fenenna
děti: Anna pak neměla děti.
3. ! cbodlval muž ten z města svého
v určité dni.' aby se klaněl a obětoval

7. a tak "ičinivala na každý rok. když
navracujici o se času vstupovali do chrá—

mu Hospodinova: a tak popouzivala ji.
()na8 plak
a nic nejldala.
edyplakůvala.
rekl jl Elkana
muž jeji: An
no. proč pláčeš? a proč nejlš? a proč

!) t. ten byl syn Eliův. Ellu byl syn Thohu ud. — “) tak nuvůn, že předkové jeho vedlé
obyčeje Levítů od starodávna v Etnu bydleli : on sim tu narozen i vychován byl.
3) t. každoročně o slavnostech Páně. —- ") kdežto stánek Boží byl.
4) t. : hodů obětních. Viz 3 Moji.. 16. ll.
5) V bobr.: dil dvojnásobný. — ") oož ji rmoutilo. neb bezdětnost u Židů ze. veliké neštěstí .

za tmel Boží se „klid-.la.

1. 9—27.
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piv—m„mamma

tra i se srdce tvé? Zdaliž já nejsem žena ta cestou svou. a jedla, a tvářjeji
více se neprom' ' '
lepsí' tobě. nežli deset synů?
9. Vstala ak Anna. když pojedli &
napili se v Sí 0. A Heli kněz seděl na
stolici před veřejemi chrámu“ Hospo
dinova.
10. Anna pak jsouc hořké mysli. mo
dlila se llospodinu. plačíc velmi.
' 11. a slib učinila. řkouc: Hospodine

19. l vstali ráno. a poklonu učinivše
řed Hos odinem: navrátili se a " '
so domu Svého do Ramatha. Poznali—zhi:

Elkana Annu manželku svou: a rozpo
menul se na ni Hospodin.
20. [ stalo se po vyplnění dnů. že po—

čala Anna a porodila syna.. a nazvala
zástu ů. jestliže \'zbledneš na trápení jmeno jeho Samuel :' proto že ho na
služe nice své. a rozpomeneš se na mne. Hospodinu vyprosila.
& nezapomeneš na děvku svou. a
21. Vstoupil pak muž její Elkana.i
služebníci své (plod) pohlaví mužského: všecken dům jeho. aby obětoval Hospo
dám jej Hospodinu po všecky dny ži dinu obět slavnou. a slib svůj (vyplnil):
vota jeho. & břitva nevejde na hlavu
22. ale Anna nešla: nebo řekla muži
jehoi'
.
12. Stalo se pak. když ona rozmno svému: Nepůjdu, až odstavím dítě.' a
žovala prosb ' před Hospodinem. že povedu je, aby se ukázalo před obliče
jem Hospodinovy'm. a tam na vždycky
Heli pozovdaval na ústa její."
*zůstalo.
13. Anna pak mluvila v srdci svém, a
23. ! řekl ji Elkana muž její: Učili,
toliko rtové její se hýbali, &hlasu žá
což se ti dobrého vidí. a Zůstaň. dokudž
dného nebylo slyšeti.
neodstavíš
ho: a ja prositi budu. aby
14. Domníval se tedy Heli. žeby opi
lá byla; i řekljí: Dlouholiž budeš opilá? naplnil Hospodin slovo své.“ Zůstala
tedy žena. a kojila syna svého. až jej i
Zažij maličko vino.' kterýms se o ila.
15. ()dpověděvši Anna řekla: "ikoli odstavila.
24. A když ho byla odstavila. vedla jej
pane můj; nebo 'á 'sem žena příliš ne
šťastná, &vína am nípoje opojného jsem s sebou se třmi telaty. a se třmi měři—
cemi
mouky. a s dčbánem vína. a ři
ne ila. ale vylila jsem duši svou před
vedla jej do domu Hospodinova v 110.
ob ičcjem llospodinovy'm.
16. Nemějž děvky tvé za jednu z dcer Pachole pak bylo ještě děcko.
25. ! obětovali tele a přivedli pachole
Belialovýchz' nebo z mnohé bolesti a
k Heli.
žalosti své mluvila jsem až dosavád.
26. [ řekla Anna: Prosím. můj pane,
17. Tehdy Heli řekl jl: Jdiž v okoji.
a Bůh israelský dejž tobě k pros tvé, (jakož) živatjest duše tvá pane: já jsem
ta žena. kteráž jsem stála před tebou
zač jsi ho prosila.
,
18. A ona řekla: () by nalezla děvka zde. modlic se Hospodinu.
tvá milost před očima tvýma! A odešla
27. Za toto pacholc modlila jsem se.—
8)
9)
ll)
12)
14)

15)
18)
20)

22)
23)

t. liilgiií.
t. u dveří stánku.
t. bude Sensei-kým.
4 Moji. 6. 2—-5.
t. když se dlouho modlila. — ") t.. zdali co promluví.
t. vystHžlivěj.
t . neměj mne & ženu babotnou. neilědietnou.
t. nebyla již smutno.
t.. tolik co vylůdaný od Boha.
t. po několika letech. neb ženy hebrejské dvě si i třísla.
t. jej přijal ' službu svou.

Biblíholt
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a dal mi Hospodin !: prosbě mě to. zač mi :" nebo jsem se rozveselila v spase—
ni tvémf'"
jsem ho žádala.
28. Protož i já také oddůvám jej Ho—
2. Nenit (žádný bůh tak) svatý. jako
'
spodinu, po všecky dny. v nichž bude jest Hospo
din: nebo neni jiného kromě
oddán Hospodina“ ] klaněli se tam
n . &není (žádný tak) si ný jako Bůh
" Hospodiuu. A modlila se Anna. a řekla: tego,
3. Nemnožte mluvení vysokých věcif
chlublce se: ať odstoupl staré věci z úst
Kapitola :.
vašich: nebo Hospodin jest Bůh umění,
Picea

Anny. l2. "Helmově ny:-hůřHeli. 27. . tre-uni
ho od proroka.

a' jemu
připrav?
se myšlonl."
4. Lučiště
s' ných
přemoženo jest.. &
1. Zplésalo srdce mě v Hospodinu, & mdli opásáni jsou silou.
ovýšeu jest roh můj“ \- Bohu mém.
5. Nasyceui prvé. za chléb se'prona
zšll-ila se ústa má nad nepřátely mý jimali, & hladoviti nasycení jsou. až i
28) t. oddán-úlujej nn vzdy k sluzbč ' stánku tio-Minoru. _

1) t.. povýšena jest silo neb slin má. Roh moci).bále se tu za slim . sílu. jelikot ' ném all..
|. ozdoba dobytka zůlezi. -- ") &.otevřlna jsou; :. j. min.-cobyoh odpověděla nepřátelům

ným. zvláště své protivníci.Mpné
jsem .lnlčdi lnu-ilo..— *") t. le joi mi pomohl. . .
3) t. nemluvte jit víoo hrdé. — ") t_ Bůh viento ví. a jemu jsou ujeme i tqinít myšleni mio.

408

2. 6—23.

neplodná porodila mnohých: a. která přicházel služebník kněžský. & říkal to
mu, kdož obětoval: Dej mi masa. at uva—
měla mnoho synů. zemdlena jest.
6. Hospodin umrtvuje i obživuje. řím knězi: nebo nevezmu od tebe masa

vařeného. ale s tové.
'
16. A řekl-ii jemu obětující: Nechť
jest podle obyčeje zapálen prvé tuk, a
POS. li'uzn'éťioypdzdvihuje z prachu. a z potom vezmi sobě. 'ak mnoho židé duše
) o povídaje řikal jemu:
bláta povyšuje chudého: aby seděl s tvá; on (
knížaty. &stolici slávy držel. Nebo Ho Nikoli. ale ned dej. sice vezmu mocí.
17. Byl tedy hřích ten služebníkův
spodinovy jsou swžeje zemé. na nichžto
naložil svět-.
.
velmi veliký před Hospodinem: nebo
9. Ostřihíi nohy svatých svých (od odvracovali lidi od oběti Hospodinovy.'
18. Samuel pak pí'isluhoval před tváří
půdu). a bezbožní ve tmě umlknou:'
nebo ne v síle své zmocní se člověk."
Hos odinovou. co pachole. jsa. opésén
'
lO. Hospodina budouse béti rotiv Efodbm lněn 'm.'
19. A mat &jeho dělávala mu sukni
nlci jeho: a na ně s nebe hřímatl bude:
Hospodin souditi bude končiny země, a čku malou,“ kterouž přinášela v určitém
dá panování králi Svému, &.vyvýší mh čase. vstupujíc s mužem svým. aby obě
tovala obět slavnou.
pomazaného svého.“
11. l odšel Elkana do Rsmatlia. do
20. | požehnal Heli Elkanovi a. mam—
domu svého: pachole pak posluhovalo želce jeho. a řekl jemu: Nahradiž tobě
před obličejem Hospodinovy'm před Hospodin silně z ženy této, co zisk (za.
knězem Heli.
toho syna). kteréhož jsi oddal Hospodi
12. Synové puk Heli. (byli) synové nu. l odešli na místo své.
21. Tedy navštívil Hospodin Annu.
Belisl.' nemající Hospodinu,"
_13.ani oui-adu kněžského' k lidu: ale i počala &porodila tři syny a dvě dcery:
obětoval-li kdo obět. přicházel služebník &zveleben jest'pacholik Samuel u lio
kněze. když se vařilo maso. maje v ru spodina.
22. Heli pak byl starý velmi. a. slyšel
ce své vidličky třízubé.
14. a. vstrčil je do kotlíku, neb do všecky věci. kteréž činili synové jeho
pánve. neb do hrnce. neb do kotle: a všemu Israeli: &kterak spávali s ženami.
cožkoliv vytáhl vidličkami. bral sobě které pozor dával u dveří stánku:“
kněz; tak činívali všemu lidu israelské- . 23. 1 řekl 'im: roč činíte takové věci.
mu. kteříž přicházeli do Sílo.
věci nejhoršll, kteréž já slyším ode vše—
15. Také prvé než zapalovali tuk.“ ho lidu ?

uvodí do pekel“ a zase vyvodí.
7. Hospodin ochuzuje i obohacuje,
nižu'e i v 'šu'e.

6) tolik co do hrobu. co: se klade u veliký zirmutek neb bídu.
9) t. nábozné opatrovnti bude. aby nebieiili & v neštěstí neupodli; ole bezhožni v ntemneloeti
duchu svého strachem . hanbou nebudou si věděti pomoci. —- ") t. ne ' zile záleží moc človeka.
10) Veští tu Anna 0 králi. který! obilní ponovini své po soudu nad veškerými koočinami země.
co! ne David. pak i Kristu. jehož onen byl předobruenin. u slyůí.
_
12) t. svévolní. bez kázně. bezboioí. — ") t. nic nechteli vodni o Hospodinu. oby vůli jeho
plnili, ole svými zlými skutky bo upính'.
13) t. nic nedbali na úkony týkqjíoí se dávek koní.
l5) !. ještě než obětovali. před obed.

17) bobr. pohrdsli lidi osami prdinovými;

t. j. příčinoujejich dobili „se lidé služby sou . oběti.

18) t. pi'iódín mnohem levitským, konal službu levitůou.
19) t. krátkou sukni pod Efod.
22) Lnúbolnénpocdvéieuy.kufélsemtoodeoddnly.lby
phby'valy. (2 Moji. 38. s.)

Bohushutilyuudveiioténku
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24. Nikoli. synové moji (nečlnte toho):

2. 24 -—36.

čejem mym až na věky. Nyni pak pravi

nebot neni dobra pověst. ktoroužja sly Hospodin: Odstup to ode mne: ale

ilm.'že přiváditek hříchulid Hospodinův. kdožkoli oslaví mne. oslavimt ho: kdo
25. Zhřešl-li člověk preti člověku, pak mnou pohrdaji. v pohrdání přijdou.
můžet jemu ukrocen býti Bůh: ' pakli
31. Aj přicházejl dnové. a pi-etnu "ra
zhřešl člověk proti Hospodinu, kdož se meno tve, i rameno domu otce tvého. :
bude nů modhti? Ale neuposlechli hla aby nebylo starce v domu tvém.'
32. A uzřiš soka svého v chráměf
su otce svého: nebt chtěl je Hospodin
zabiti.“
když se Israeli všecko šťastně povede:
26. Pacholik pak Samuel prOspivsl a. nebude starce v domě tvém po vše—
a rostl. libil se Hospodinu, též [ lidem. cky dny.
33. Ale však neodejmu zcela muže z
Přišel pak muž Božl k Heli. &.
řekzlk němu: pTotot'. pravi Hospodin: tebe od oltáře méhoz' ale (dopustim. )
Zdaliž jsem se patrně nezjcvildomu otce ab mdlely oči tvé, a,chřadla duše tvá :"
tvého, když byli v Egpr v domě Fa. & il veliký domu tvého zemře. když k
raonově?
věku mužskému přijde.
34. Toto pak bude tobě za znameni,
28. A vyvoliljsem ho ze všech poko
lení israelských sobě zakněze. aby vstu což přijde na dva syny tvé. Ofni a F|
val k oltáři mému. &zapaloval mi za n'eesa: oba ednoho dne umrou.“
35. A vzbudim sobě kněze věmého.'
pul. a nosil Efod' řede mnou: a dal
jsem domu otce tveho všecko“ : oběti kte vedlé srdce mého a duše má či—
niti ude: &vzdělamjemu dům věrný."
synů israelských.
29. Proč patou odvrhlijste' obětmou, achoditi budepřed pomazanýmmým'"
i dary mé. kteréž sem prikázal. aby obě— po všecky dny.
36. Stane pak se. že kdožkoli pozů
továni byli v 0
u: a vice jsi ctil sy
n své nežli mne. že jste jedli prvotiny stane z domu tvého. přijde. aby modle
vseliké oběti lidu mého 1sraelského.“
no bylo zaň, a obětovati bude peníz sti-i
30. Protož pravi Hos din Bůh isra bmý. a skyvu chleba. a řekne: Připust
elaky': lekl jsem zajiste. aby dům tvůj. mne. resim, k jednomu dllu' kněžské
a dům otce tvého přisluhoval před obli mu. abych jedl aspoň skyvu chleba."
25) hebr.: souditi ho bude Hospodin.t. j. již a tuto menil vinu trestán bude. čím! více atd'
") t. dopustil Bůh na. ně takové zet-neni. chtě jich sám potrestati, když jich otec nak—Lite
netrestal, leč jen vlažně slovy je pokňreje. na která! oni nedbeli.
28) t. aby chodil v rouie kněžském. — ") t. podlé vyměření a nařízení.
29) t. odkopli jste; totiž nevalné a lehkomyslne & obětmi mými se ebimiice. i jiné k slehůovaní
oběti mých svůdíte. — ") t. dopouitQje jim bráti sobe pokrmy. prvá než Bohu oběti obětovali.
' 31) t. ie synové tvoji brzy umrou s. vnukové tvqji vůbec dlouhého věku ned
32) &. potomci tvoji uzh v chromé velikého kněze. který!
od tebe. To se take vy
plnilo. když hodnost velikého kněze ne sice od rodu Elenwen
. Fineesovn. ale na jiný
kmen z téhož rodu pfenešens jest. Viz 3 m.
?.. 27.
_ ss) t. “nechám vymi-lu' cely' rod tvůj. eby nebylo žádného. kdoby phsluhovel oltáři memu. Zů
stanou po tobe potomci. do hodnosti velikého kněze nedojdou. kteri! nn jiný kmen prejde.
eby atd. -— ") t. aby ty v potomdch svých se soolil pro ztrecene' kněžství.
34) t. zune se to na. lynech tvých. : smrt jejich budil tobě důkazem. zet ijíne' pokuty tobe
předpovedenó se naplní.

35) tt SIMD. v jehozte rodine pak kněžství ustavičně zůstalo. -— ") t. stslý; t. j. učinilo.aby
hodnut. kněžské při potomcích jeho stale zůstala. — “') t. krilem.
Heli tolik schudne.
36) t. k jedné třídě. — ") Smysl toho jest. že rod bujný nejvyššího na.
.: i některý r. toho rodu přijde pohled se onomu výie dotčenému novému knězi, prece o '
službu . zaopatření u chi-imo.
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Kapitola 8.
Ph povolal Samuela. : zjevil mu mn.-iní Hell . do
mu jeho. 18. Snmuol to oznámil kotli Heli.

l. Pachollk

ak Samuel přisluhoval

zbašeno.' spal Samuel v chrámě Hospo—
dinově. kdež b la archa Boží.
4. [ zavolal ' los din Samuele. Kte
rýž od

5.[

věděv. ře ' : Tu jsem.

.

_

žel ]: Heli. &řekl: Tu jsem: ne

Hospodinu při 1 eli. &řeč Hos odinova bo jsi mne volal. Kterýž řekl: Nevolal
byla vzácná. v těch dnech, nebyvalot vi-_ jsem: 'di zase. &spi. [ odšel a spol.

děnl zjevného?
.
2. Stalo se pak jednoho dne. (když)
Heli ležel na místě svém.“ a oči jemu
byly pošly. aniž mohl viděti:
3. & prvé

nežli bylo

světlo. Božl

6. opět podruhé Hospodin zavolal
Samuele. A vstav Samuel, šel k Heli. a
řekl: Tu jsem: nebo 'si mne volal. Kté—
rýž odpověděl: Novo jsem tobe. synu
můj: jdi zase. &spi.

]) :. nebylo proroku.. kuréhoiby Bůh "budicí . chu

něj vůli svou zjevně chlebu“

r&il.

2) !. v předsíni pi-i stánku.

3) c. v noci. kdyz jem lupy

hokly. prvé nel uuu! deo. Nebo _muo v “šoku Mlíko v noci

hořelo. ráno pel: zhůimo bylo.

' coo
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7. Samuel pak ještě neznal Hospodi
na.. snil mu zjevena byla řeč Hospodi
nova.

3. 7. —4. 3.

rouž mluvil Hospodin k tobě? Prosím
tebe. netaj toho přede mnou. Toto učiň
tobě Bůh. a toto přidej. jestliže co zata—

8. Tedy o t Hospodin zavolal Sa

jjšě mluvens
přede mnou,
jsou.ze všech slov.. kteráž m
18. Oznámil tedy jemu Samuel vše
9. a řekl: Tu jsem: nebo jsi mne vo cka slova. & nezatajil jich před ním. A
lal. Tedy porozuměl Heli, žeby Hospo on odpověděl: Hospodint jest: což do
din volsl
holíka: i řekl k Samuelovi: brého jest před očimajeho.' necht učiní.
Jdi. a spi: a jestliže tebe ještě potom
19. Rostl pak Samuel. a Hospodin
* zavolá, řekneš: Mluv Hospodine, nebot byl s nim. a neupadlo žádné slovo jeho
na
zem.'
slyší služebník tvůj. Odšel tedy Samuel.
a spal na místě svem.
20. [ poznal veškeren lsrael od Dan
10. [ přišel Hospodin. a stůl? a za až do Bcrsabee.' že Samuel jest prorok
'
volal. ' ' byl zavolal prvé: Samueli, Hospodinův.
21. A Hos odin se mu i potom uka
Samue '! [ řekl Samuel: Mluv. Hospo
dine, nebot slyší' služebník tvůj.
zoval v Silo. jakož se b 1 prve' z'evilHo—
ll. [ řekl Hospodin k Samuelovi: Hle s odin Samuelovi v Silo. ve lé slova
já. učinim věc (takovou) v Israeli. lite l ospodinova. ! stala se řečSamuelova
rouž kdožkoli uslyší. míti jemu bude v všemu lsraelovi.'
muele „potěetl.DéKterýžto
Heli.
'

vstav, šel k

obou uších jeho.'
_

12.. V ten den vzbudím' proti Heli
Kapitola 4.
všecko. což jsem mluvil proti domu je
Isnelštf
ponieoi
od Palatin-kých. ll. Archa nan. a
ho: počnut a dokonám to.
pom Beil na dům Heli přišla.
13. Nebo jsem předpověděl jemu, že
l. l stalo se v těch dnech, že sešli se
soudit? budu dům jeho na věky. pro ne
pravost. protože věděl. že nešlechetně Filistínští k bo'i: a Israel vytáhl proti
Filistínsky'm k itvě. a položil se podle
činí synové jeho. a netrestal jich.
14. Protož zapřisaíhljsem domu Heli, Kamene pomoci.' Filistínští pak přišli
že nebude vyčištěna nepravost domu je do Afek.
ho obětmi a dary. až na věky.
2. a zšikovali se proti lsraelovi. Když
15. Spal pak Samuel až do jitra. a pak již počalo potýkání. utlkal Israel
otevřel dveře domu Hospodinova. A Sa— řed Filistínskými: i zbito jest jich v té
muel bál se oznámiti Heli to vidění.
bitvě po různo na polích takméř čtyři
' 16. Povolal tedy Heli Samuele. a řekl: tisíce mužů.
3. [ navrátil se lid do stanů: a řekli
Samueli synu můj! Kterýž odpověděv.
řekl: To jsem.
inesme
starší
: lsraele:
Proč nás Hosjipřdinpo
17. ] ptal se ho: Jaká jest to řeč.lite _razil dnes
před Filistlnsky'mi?
7) t. nepoznal hlasu Hotpodinova. jakým mu slovem sluhy své u vidění volů.
10) před Samuelem v způsobu nějakémyiditedhiém.
H) t. ulasne se velmi nad tim.

12) t. v statek uvodllp..

13) t. mtltl.
18) t.. eo: se mu libí. co! rači.

19) t. viselo. cokoli mluvívnl. toho Bůh skutkem potvrzoval. a naplnilo se.

20) t. od jihu a! na sever. po celé ml.
21) t. netoliko clanu Beli hrozné věci předpovídal. ais i všemu lidu is:-lehkému. a naplnilo se.
|) w.
Ebeneeer. Jmeno to dino nlstu tomu teprv poquji. Vis ulic 7. 12.

4. 4—2l.

manganu

sem archu omluvy Hospodinovy z Silo,
a at přijde mezi nás. abv nás vysvobodil
z ruky nepřátel našich.
4. Poslal tedy lid do Silo, a vzali od
tud archu omluvy Hospodina zástupů
sedlclho na cherubinech: &byli dva sy—
nové Heli s archou umluvy Božl, Ofm a
Finees.
5. A když přinesena byla archa umlu
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ho lekalo se za archu Božl. A když přišel
muž ten. zvěstoval to městu: i kvllilo
všecko město.
'
14. [ uslyšev Heli zvuk křiku toho.
řekl: Jaký jest to zvuk lil-motutohotol
Ale muž ten pospichaje přišel, a ozna
mil

Heli.

-—

15. Heli pak byl v devadesáti a osmi
letech. a oči jeho byly pošly, a nemohl
viděti.



vz
Hospodina
do velikým,
stanů, zkřikl
vše
c en
Israel kři em
a zavzněla

16. [ řekl k Heli: Já jsem ten, kterýž
země.
jsem přišel z bitvy, a já jsem, ješto jsem
6. ] uslyševše Filistinšti hlas křiku. dnes utekl : vojska. Jemužto on řekl:
řekli: Jaký jest to hlas křiku velikého v Co se stalo s_vnumůj?
17. ()dpovidaje pak ten sel. řekl:
vojště hebrejském? [ poznali. žeby archa
Hospodinova přišla do stanů.
Utekl israel před Filistlns ými. apo
rážka
veliká stala se v lidu: nad to idva
7. l báli se Filistinšti. řkouce: Přišel
synové tvoji umřeli, Ofni a Finees: a
Bůh do stanů. l vzdychali. i-kouce:
8. Běda nám: nebo nebvlo prvé ta archa Boží vzata jest.
18. A když on jmenoval archu Božl,
kového veselí: běda nám.'
do nás v_v
svobodi z ruky těchto bohů vysokých? spadl (Heli) s stolice nazpět podlé dve
Tot jsou bohové. kteříž zbili Egypt vše ři. a zlomiv šíji umřel: nebo b muž
starý a mnohověký: a on soudil raele
likou ranou. na poušti.
9. Posilůte se. a buďte muži, () Fili čtyřiceti let.
19. Nevěsta k jeho. manželka Fi
stinšti. abyste nesloužili llebrejským,
neesova. těhotnfabyla, a blízká porodu:
jako
i
oni
sloužili
vám:
posilnte
se,
a
&
uslyševši
poselstvi. žeby vzata byla
ojujtc.
_
10. Bojovali tedy F ilistiušti. a pora— archa'Boži, a že umi-el tchán jeji, i muž _
žen jest Israel. a utíkali jedenkaždý do jeji. sklonila se a porodila: nebo napadly
\
stanu svého: i byla porážka ta veliká ji náhlé bolesti. :
přiliš, a padlo : lsraele třiceti tisic
20. Když pak umlrala. řekliji. kteréž
"icb:
staly při ni: Neboj se, nebo jsi porodila
11. s archa Boží vzata jest: dva také syna. Kterážto mc 'im neodpověděla.
ani co na to se obrátí
synové Heli umi-eli. Ofni & F inees.
21. ] nazvala pachole. Ichabod.'
12. Běže pak muž benjaminský z bi—
tvy. přišel do Silo téhož dne. maje roz— i-kouc: Přenesena jest sláva z lsraele.
tržené roucho, a hlavu prachem posy proto že vzata jest archa Boží, i pro
tchána svého. i muže svého; a řekla:
panou.'
.
13. A když on přišel, seděl Heli na Přenesena jest sláva od lsraele. proto
stolici“ bledě proti ceste. Nebo srdce je— že vzata jest archa Boží.

1..
3) tak pověfečue od pouhé přitomnosti archy očekávali pomoci. k čemuž zřízena nebyla . dehtů oni
hodni byli.
&) Nebo nyni jiste zl. '. mimi. když m'áme pmi Bohu válčiti.
12) t. na unum-ni zármutku
!

13) t. při stánku.
_
21) tolik eo: idt-te sláva?

mmm-Mom
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me s archou Boha israelského? [ odpo
věděliGethejští: Obvezena budiž vůkol'

. mh Páněnad nimi archa Boha israelského. [ obvezli vůkol

archu Boha israelského.
1. Filistínštl pak vzali archu Boží. a
9. Když
k oni ji vůllol vozili. do
odnesli ji od Kamene pomoci do Azotu.' pustila ruka lillospodinova na každé mě—
2. [ vzali Filistínětí archu Boží. a vne sto' ránu velikou příliš: &.ranila muže
sli ji do chrámu (modly) Dágon. &po jednohokaždého města od malého až do

staviliji podlé Dágona'
3. A když Azotští druhého dne na
usvltě vstali. aj Dagon tváří svou pova
lený ležel na zemi řed archou Hos
dinovou:' i vzali'D ona, a postavili jej
zase na místo jeho.
4. A opět ráno druhého dne vstavše.
nalezlíDágona ležícího tváří svou na ze
mi řcd archou Hospodinovou: hlava
pak %ňgonova. &obě dlaně rukou jeho
odražené byly na prahu:
5. : Dagona pak (toliko) špalek zů
stal na místě svém. Za tou ' činou kněží
D' onovi. i všiclmi. kte' ž vcházejí do
chi-amu jeho. nešlapají na práh Dago—
nův v Azotu až do dnešního dne.“

6. Ztíiena pak jest ruka Hospodino
va nad Awtskými, a pohubil je: a ranil
Azot i _končiny jeho v tejnější stmně
zadku.“ A zduly se vesnice. i pole u
. prostřed krajiny tě." a zrodily se myši.
i stal se unatek v městě pro veliký mor.
7. Vidouce pak mu'zi azotští takovou
ranu řekli: Necht nezůstává. archa Boha

velikého, tak že hnila střeva jejich vy—
cházejíce z nich." [ uradili se“" Ge—
thejští. a udělali sobě stolice kožené.
IO. Poslali tedy archu Boží do Akku
ron. A když přišla archa Boží do Akka
ron, zkřikli Akkaronští. řkouoe: Zpro
vodili k nám archu Boha israelskeho.
aby pobil nás. i lid náš.
ll. Tedy poslavše. shromáždili vše—
cka knížata filistínská. kteříž řekli: Ode—
šlete archu Boha ísraelského. a necht se
navrátí na místo své, a at neusmrtí nás
s lidem naším.
12. Nebo byl strach smrti po všech
městech. a přetěžká velmi byla ruka Bo
ží: muži také. kteříž nezemřeli, raněni
byli na tejué straně zadku: i vstupovalo
kvílení jednohokaždého města k nebi.

Kapitola 6.
Nsvnícení archy Panu lidu lsrulshmn,
Bet-humiuhy'ch.

19. a ianění

]. Byla tedy archa Hospodinova v
krajině fílistínské za sedm měsíců.

israelského u nás: nebo tvrdá jest ruka
2. | povolali Filistínští kněží &hada—
jeho nad námi, i nad Dágonem bohem čů. řkouce: Co učiníme s archou Ho- 
naším.
8. lobeslali a shromáždili všecka kní spodinovou? Oznamte nám, kterakby—
c olmji
i: odeslali na místo její? Kteřížto
žata Hlistínská k sobě a řekli: Co učiní řek

]) t.. město Fílistinslč. letící při moří suedozemním.
,
2) !. bolts ryb; tato mdlo měla prý hlavu s hořejší díl těla podobný zese. spodek pak po

dobný abs.

3) Tím nudne níěemnost a malomocnost madly té.
5) t. a.! do toho dne, kdy! toto poho bylo.
6) bobr. text: mil je afolim, W
vředy a boulemi na zadnici. —- ") t.. vyprýitíly se vody

povseohípolíoh vhqjinětč. Těohpakslovsldokonee varietohotovllehr.avevý
ohodnloh výkladech ..

8) Dlo habr.: Odpověděli:Nechťjat dopmmm

do Git..

9) V hebr.: na město Git.. —- ") hebr.—texs: nastalo
se jim v tajných místech plno vředů.
— '“) Těchto slov a! do lones vel-is toho není ' hebr. výkladu..

m

mmixruom

3. Jestliže odešlete archu Boha isra kráčely. jdouce a řičice, a neuchylovaly
se ani na pravo. ani nalevo: ale i kni
elského.
neodsšlejte
což žata ňlistínská. šla za nimi až ku pomezí
jste povinni.
ejte jjí a.prázdné.“
hřich", ale
a teh
dáž uzdraveni budete: a zvite, proč ruka Bethsarnes.
13. Bethsamitští pak žali pšenici v
jeho neodcházíod vás!"
4. Kteříž řekli: Co jest. cobychom za oudoll: : ozdvihěe oči svých, uzřeliar
chu. i zradlovali se. vidouce 'i.
hřích měli ji dáti? I od ověděli oni:
14. A vůz přijel na pole floaue beth—
5. Vedle počtu kra in filistinsky'ch,
samitského.
a tam se zastavil. Byl pak
pět zadků zlatých udě 'te, & ět myši
zlatých: nebo rána jednostejn byla na tam kámen veliký. i zsekali dříví vozu,
vás na všechněch. i na knížatech vašich. a krávy ty vložily na ně v zápalnou oběť
] uděláte podobenství zadků vašich. & Hospodinu.
15. Levítové pak složili archu Hospo
podobenství myší. kteréž pokazily zemi.
a dáte slávu Bohu israelskému: zdaliby dinovu. i skříňku. kteráž byla při ní, v
snad pozlehčil ruky své nad vámi. &mid níž byly nádoby zlaté, a postavili to na
ten kámen veliký. Muži pak bethsamit—
bohy vašimi, i nad zemi vaší.
6. Proč obtěžujete' srdce svá, jako ští obětovali oběti zápalné. a obětovali
jsou obtižili Egyptští a Farao srdce své? oběti (jiné) v ten den Hospodinu.
16. A viděvše to pět knížat lilistín
Zdali. když byl raněn. tehdáž nepropu
stil jich. a odešli?

ských, navrátili se do Akkaron téhož dne.
17. TitO'pak jsou zadkové zlatí. kte
7. Nyní tedy udělejte vůz nový jeden:
&vezměte dvě krávy otelené. na kteréž réž dali Filistinšti za své provinění Ho
jha nebylo ukládáno, zapřáhněteje do spodinu: Azotjeden. Gaza 'eden. Aska
lon jeden. Geth jeden. A anonjeden:
vozu. a zavřete telata jejich doma.
8. l vezměte archu lIos odinovu, a
18. a myši zlaté vedlé počtu všech
vložte ji na vůz. a nádoby z até. kteréž měst lilistinqkých. za patero krajin od
jste jí vy'platili za hřích. položte v skříň města hrazeného až do vsi. kteráž byla
oe po boku jejím: & propustte ji, at beze zdi. a až k Abel (kameni) tomu veli
odejde.
kému. na němž položili archu Hospodi
9. A četl-te: jestliže ů'de přímou ce novu. kteráž byla až do toho dne na poli
stou k cílisvému roti t mes.' ont" Josue bethsamitského.
19. Pobil ak (Hospodin) z mužů
jest způsobil nam to zlé přenůramné:
pakli nic. poznáme. že ne ruka jeho do bethsamitsky'c proto že viděli archu
tkla se nás, ale nahodou to přišlo.
Hospodinovu:' a pobil z lidu sedmde
10. Učinili tedy oni tak: &vzavše dvě sáte mužů. &psdesáte tisíc lidu obecné
ho.
[ kvílil lid. protože Hospodin pobil
krávy. kteréž kojily telata. zapřahli je
lid ranou velikou.
do vozu. a telata jejich zavřelidom
20. [ řekli muži bethsamitští: Kdo
11. ] vložili archu Hospodinovu na
vůz. i skříňku. v kteréž byly myši zlaté. bude moci ostáti před obličejem Hospo
dina
Boha svatého tohoto? A k komu
a podobenství zadků.
12. Krávy pak přímo šly cestou, kte vstoupi od nás?
ráž vede do Bethsames. &cestou jednou
21. I poslali posly k obyvatelům Ka
3) t. bez darů. —- ") t.. přineste povinnonnou obě! se své provinční. —. “') t. prod jste byli
nemocní . proč mnozí : vis zemřeli.

6) t. utvmijete.
9) město na pomezí israelslčm v pokolení JM.. ' něm! kněží bydh'li. — ") t. Bůh isnehký.
19) t. nehledali do archy bez uctimti s nevuně.
_
20) t. ku kann mů archa přenelena býti?

IUI ML
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' . řkouoe: Přivezlit jsou zase

7. 1—17.

volati za nás k Hospodinu Bohu naše

přijďtež mu.dalbynás
vysvobodil z ruky Filistin .
s
aFilistinňtl
doveztejiarchu
zase Hospgdinovu.
k se .
9. Vzav pak Samuel beránka jednoho.
kterýž (ještě) ssal. obětoval ho celého v
oběť zápalnou Hospodinu: a volal Sa
Přenesení uchy do Kanadu-I'll
3. Obrácení se ku
Pánu synů hnal-kých. 7. a vah proti Pilistlnským. muel k Hospodina za lsraele. avyslyšel
jej Hos odin.
10. telo se pak. když Samuel obě
1. Přišli
muži Kariathjarim.
odvezli
archuted'; ospodinovu,
a vnesli jia toval oběť zápalnou, Filistinšti vešli v
do domu Aminadabova v Gabaa: Elea boj proti lsraelovi: ale Hospodin za
zara pak syna jeho posvětili, aby ostři hřměl hřlmánlm náramným v ten den
nad Filistinskými. a zstrasil je. a pora
hal archy Hospodinovy.
2. [ stalo se. že od toho dne. jakž zů ženi jsou před tváři lsraele.
stala archa Hospodinova v Karisthjarim.
11. [ vytáhše muži israelšti z Masfath.
přeběhlo mnoho dni, [nebo byl již mk honili Filistinské. a bili je, až na misto.
dvacátýJ a odpočinu! všecken dům isra kteréž bylo pod Betchar.
elský po Hospodinu.'
12. Vzal pak Samuel kámen jeden. a
3. Mluvil pak Samuel“ ke všemu do položil jej mezi Masfath. a mezi Sen: a
mu israelskemu. řka: Jestliže celým nazval jmeno mista toho: Kamen pomo
srdcem svým obraclte se k'Hospodinu. ci.' A řekl: Až potud pomáhal nám Ho—
tedy odejměte bohy cizi z prosti-ed se spodin.
be. Bálim a Astarotb: a připravte srdce
13. A snižení jsou Filistinšti. a netá
sva Hospodinu, a služte jemu samému, hli vice do končin israelských. Byla tedy
a. vytrhne vás z ruky Filistinských
ruka HOSpodinova proti Filistinským.
4. Zavrhli tedy synové ismelšti Bálim po všecky dny Samuelovy.
a Astaroth. a sloužili Hospodinu sa
14. A navrácena jsou města lsraelovi.
mému:
'
kteráž byli Filistlnšti odtrhli od lsraele.
5. Rekl pak Samuel: Shromažďte lid od Akkaron. až do Geth. a končin je—
všecken israelský do Masfath. at se mo
jich: a vysvobodil lsraele z ruky Fili—
dllm za vás Hospodina.

6. [ sešli se do Masfath: a vážlce vo— stlnských. i byl pokoj mezi Israelem a
Amorrhejským.
du. vyllvali ji před obličejem Hospodi—
15. Soudil také Samuel lsraele po
na.' alpostili se v ten den. a řekli tam: všecky dny života svého:
Zhřeš' ' jsme Hospodinu. [ soudil Sa
16. a chodě každého roku'. obcházpl
muel syny israelske v Masfath.
7. A když uslyšeli Filistlnšti. že sy— Bethel. a Galgaja, a Masl'ath. a soudil
nové israelštl shromáždili se v Masfath. lsraele v předlečených místech.
17. A navracoval se do Ramatha:
vstoupili knižata lilistinská, k lsraelovi.
Což uslyševše synové israelštl. báli se nebo tam byl dům 'eho, a tam soudil
lsraele: vzdělal taká tam oltář Hospo
Filistlnských.
.
8. [ řekli k Samuelovi: Nepřestavejž dinu.

Kapitola ?.

.
2) t. novou umluvou připojil se : oddal se : cela Hospodinu . jemu sloužil a v nem odpočinutí
. pokoje došel. Dojista ne bez přičinění Samuelova.
3) !. byv na misto Heli za soudce zvolen. Co následuje. nepřihodilo se teprv po onech zmíněných
dndti letech. ale již na podíl-ku jich v prvním roce vládními Samuelova.
6) 0.. na znamení pol-ní a kqjicnosti.

12) po bebnjsku Ebeneser.
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quiltoln 8.

10. Mluvil tedy Samuel všecka slova
Hospodinova k lidu. kterýž byl žádal
krale od něho.
nstupný byv. na. obdržel. 
11. a řekl: Toto bude pravo krale.
l. Stalo se pak. když se zstaral Samuel. kterýž kralovati bude nad vámi: Bráti
ustanovil syny své za soudce“ nad Isra bude syny vaše, & postavi 'e při vo
elem.
zich svých. a udělá sobě (z mch) jezdce
2. l bylo jmeno syna jeho'prvoroze— a předběhouny vozů svých.
ného Joel. a jmeno druhého Abia. ti byli
12. a ustanoví je sobě za tisícniky. a
soudcové v Bersabé.
setníky. za oráče roli svých. a žence
3. A nechodili synové jeho po cestách obilí. a za kováře zbro'e a vozů svých.
jeho :* ale uchýlili se po lakomstvi a be
13. Z deer také vašic udělá sobě ty,
rouce dary. převracovali soud.
ješto masti dělají. a kuchařky. a pe
_ 4. Shromáždivše se tedy všickni starší kařky.
israelšti. přišli k Samuelovi do Ramatha.
14. Též i pole vaše. &.vinice. a oli
5. a řekli jemu: Aj. tys se iž zstaral. vove' zahrady nejlepši pobéře. a dá slu
a synové tvoji nechodi po cestach tvých: žebnikům svym.
protož nyni ustanov nám krále, ab
15. Ale i obili vaše. ipožitky : vi
soudil nás. jako i všickni národové mají: nic pod desátky' přivede. aby dal dvo
6. [ nelíbilo. se řeč ta Samuelovi. že řanům a služebníkům svým.
řekli: Dej nám krále. aby nás soudil. [
16. Také služebníky vaše, i děvky. i
modlil_se Samuel Hospodinu.
mládence nejzpůsobnější, i 0st vaše
7. Rekl pak Hospodin ]: Samuelovi: pobéře. a postavi je k dilu svému.
Uposlechni hlasu lidu ve všem. což ) 17. Z stád také vašich desátky bráti
mluvi k tobě.: nebo ne tebet jsou za bude a vy budete jemu za služebníky.
18. A volati budete k Bohu v ten den
vrhli, ale mne. abych nekraloval nad
nimi.“
od krále vašeho. kteréhož jste sobě vy
8. Podlé všech skutků svých. kteréž volili: & nevyslyší vás Hospodin v ten
činili od dne (onoho), v němž jsem je den. nebo jste žádali sobě krále.
,
19. [ nechtěl lid uposlechnouti řeči
vyvedl z Egypta až do dne tohoto: jako
opustili mne. a sloužili bohům cizím. tak Samuelovy. ale řekli? Nikoli. ale král
činí také tobě.
bude nad námi,
9. N ni tedy up0slechni hlasu 'ejich:
20. a budeme my také jako všiekni
ale však osvědč před nimi. a předpověz jini národové: a souditi bude nás'král
jim právo krále, kterýž kralovati bude náš. a vycházeti bude před námi. a bo
nad nimi.
jovati bude boje naše na nás.
Synovl—Samuelovi sondeovó lidu. 4. Lid proti 0 bílo.
10. Samuel královský obyčej lidu omimil. 19. Lid ns

]) rozuměj za pomocníky své při správě lidu israelskčho.
3) »t. nenásledovsli prikladu otcova : strany spravedlnosti.
7) Jakoby řekl: Pound jsem byl jů u'un králem jejich. dada jim zákony a zpravuje je; nyní pak
chtějí jako! jiní pohanůti národové moo tuto na jiného vzněsti. tedy mnou vlastně pohrdqjí.
— Již Mojžíš nhledem na. krále dal zákony (5 quž. 17. Mr.). dle kterýcblto král izraelský
byl toliko náměstkem a místodržitelem Botinl. Israeli-ti ale údaji míti krále jako jiní národové.
u nichtto král byl neobmezeny' samovládce & libovůle jeho zákonem. a tudíž se 08045ther
'
lúdost jejich. Poněvadž ale dle zaslíbení dřevních ze semena Abrahamova vyjití meli králové
(l Moji. 36. ŽL) a královská důstojnost Messiůšova i v starém úkonů předobrazem býti
mela. povolil Bůh žádosti jejich.
9) 0..které! král dovoleným í nedovoleným způsobem dla obyčeje pohanských králů vykonán-ti bude.
15) t.. mimo první a druhé desitky. které! beim. levitům a chudým pI-inalelely.

52.

41s

'

Miniuni-novou.

a.2l.—9.18.

21. [ vyslyšev Samuel všecka slova
8. Opět služebník odpověděl Saulovi.
lidu oznámil je v uši Hospodinovy.
a řekl: Hle nalezl jsem u sebe čtvrt lotu
22. Řekl ak Hospodin k Samuelovi: stříbra.. dejme to muži Božímu. aby nám
Uposlechni hlasu jejich. a ustanov nad oznámil cestu naši.
nimi krále. I řekl Samuel k mužům isra
9. |Za starodávns v Israeli tak říkával
elským: Jdětež jedenkaždý do města jedenkaždý. 'da raditi se s Bohem:
svého.
Pojďte a půj eme k vidoucímu. Nebo
kterýž nyní slove prorok. za staro—
_Kapltola ».
_ ten.
dávna sloul vidouci.]
Soul hled-je ollie přišel k Samuelovi. za Samuel
10. [ řekl Saul k služebniku svému:
"istav-v jemu. že má krllem býti, 22. vzácně ]q
přii-L
Velmi dobrá jest řečtvá. Po'd. jděmež.
l. l byl muž z (pokolení) Benjamin I šli do města. v kterémž by muž Boží.
11. A když vcházeli na horu města.
jmenem Cís. syn Abiele. syna Seror.
syna Bechorath. syna Aňa. syna muže potkali se s děvečkami vycházejícími
Jemini. muž udatný.
vážit vody. a řekli jim: Jest zde vidoucí?
2. A ten měl syna jmenem Saule.
12. Kteréžto odpověděvše. řekly jim:
výborného a dobrého: a nebylo muže Zdet jest: hle (jde) před tebou, pospěš
nyní:
nebo dnes přišel do města, proto
: synů israelsky'ch lepšího nad něho; od
ramene svého vzhůru převyšoval veške— že dnes obět jest lidu na té hoře.
ren lid.
13. Hned 'ak vejdete do města. nalez
3. Byly se pak ztratily oslice Cís. otce nete ho. prvi než vstoupí na horu kjídlu.
Saulova: i řekl Cis Saulovi synu svému: Lid zajisté nebude jisti. dokudž on ne
Vezmi s sebou jednoho z služebníků. a přijde: nebo on požehnávě oběti. a po—
vstane jd-i.a hledej oslic. Kteřížto když! tom jedí. kteříž pozváni jsou. Nyní tedy
jděte. nebo dnes naleznete ho.
šli přes horu Efraim,
4. a skrze zemi Salisa. a nic nenalezli.
14. [ šli do města.. A když vcházeli
rošli také zemi Salim. aani tu “ich ne— do prostřed města. ukázal se Samuel
, bylo: ale i skrze zemi Jemini (šli) a ne— vycházeje' jim v cestu. aby vstoupil na
am.
nalezli jich.
'15. Hospodin pak byl zjevil Samu
5. Když pak řišli do země Suf, řekl
Saul k služební u. kterýž b l s ním: elovi den před tím. než přišel Saul, řka:
16. Právě v tuto hodinu zejtra pošlu
Pojď a navratme se. aby snadyotec můj
nec 'e oslic. ne ečoval o nás.
k tobě muže z země Benjamin. & oma—
6. terýž řekl)jemu: llle muž Boží žeš ho za vůdce nad lidem mým israel
'est v městě tomto. muž znamenitý: což ským: a on vysvobodí lid můj z ruky
koli praví. všecko bez pochybení při Filistínských: vzhlédlt jsem zajisté na
chází. Nyní tedy pojďme tam. zdaliby lid svůj: nebo přišel jejich křik ke mně.
snad oznámil nám cestu naši. pro kte
17. A když pohledčl Samuel na Saule.
řekl jemu Hospodin: Hle muž. 0 kte-.
rouž 'sme přišli."'
7. řekl Saul k služebníku svému: Aj rémžto pravil jsem tobě. tent panovati
půjdeme: co pak přineseme muži Boží bude nad lidem mým.
18. Přistoupil pak Saul k Samuelovi
mu? Chleba se nedostává v pytlících
našich: a daru nemame. kterýžbychom u prostřed brány.' a řekl: Ukaž mi. pro
sím. kde jest tuto dům vidoucího.
dali muži Božímu. ani co jiného.
6) t. kteroužbycbom jíti měli. abychom nailí alice.
14) t. : brány ven.
.

18) t. náměstí phd hrnou. které! jako hlinek držení soudů: trhu bylo určeno. tudíž branou slave.

__í

9. 19. — 10. 6.
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19. [ odpověděl Samuel Saulovi. řka! , sta. Samuel řekl k Saulovi: Rei služeb—
Já. jsem vidoucí. Vstupiž přede mnou na niku. at jde na řed před námi: ty pak
horu, abyste jedli se mnou dnes. a po poustav se málo. st oznšmím tobě slo
tom ráno propustím tebe: a cožkoli je v vo Hospodinovo.
srdci tvémf oznámim tobě.
Kapitola 10.
20. A o oslice. kteréž jsi řed včerej
škem ztratil. nestarej se. nebo nalezeny Pomulni Souls u krnonhl. 17. . vyklileni jeho.
'sou. A či bude. což nejlepšího jest v
raeli? Zdali ne tvé, a všeho domu otce
]. Tedy vzav Samuel nádobku oleje.
tvého?
vylil jej na hlavu jeho. a políbil ho.i '
21. Odpovldsje pak Saul. řekl: Zda— řekl : Aj pomazal tebe Hospodin nad dé
liž jů nejsem s n Jemini.' z nejmenšího dictvím svým za kníže. a vysvobodíš lid
pokolení israe ského." &rod můj nej jeho z rukou nepřátel jeho. kteříž vůkol
osledně'ší mezi všemi čeledmi z poko něho jsou. A toto bude tobě za znamení.
lbni Benjaminem? Proč jsi tedy ke mně že pomazal tebe Bůh za kníže :“
mluvil řeč takovou?
,
2. když půjdeš dnes ode mne. nalez
22. Pojav tedy Samuel Seule. i slu než dva. muže u hrobu Ráchel v konči—
žebníka jeho, uvedl 'e do večeřadla, a nách Benjamin. o poledni, &řeknou to
dal jim místo nejpře ější mezi pozva— bě: Nalezeny jsou oslice. kterýchžto jsi
šel hledat: :: nechav otec tvůj oslic. sta
nými; bylot jich okolo třiceti mužů.
23. [ řekl Samuel kuchaři: Dej sem rá se o vás. a praví: Co učiním o syna
ten dll, kterýž jsem dal tobě. &o kte—' svého?
3. A když odejdeš odtud, a dále ů;
rémž jsem přikázal. abys jej obzvláštně
schoval u sebe.
jdeš, &přijdeš k dubu Thůbor. pot ají
24. 'l'edy kuchař přinesl plece. &po se s tebou tam tři muži vstu ující k
ložil před Saule. [ řekl Samuel: Hle což Bohu do Bethel. jeden nese tři ozelce,
pozůstalo. polož před sebe. a jez: nebo a. druhý tři pecníky chleba. a třetí nesa
'
naschvál zachováno jest to pro tebe. lůhvici vlna.
když jsem pozval lidu. [ jedl Saul s Sa
4. A když tebe pozdraví. dají tobě dva
muelem v ten den. 
chleby. a přijmeš 'e z rukou je'ich.
25. Když sešli s hory do města. mlu
5. Potom přij eš na.
ek Boží,
vil s Saulem na vrchni podlaze! a ustlal kdežto jest stanoviště Filistínských: &
také Saulovi na vrchní podlaze. &spal.
když tam vejdeš do města. potká se s
26. A když ráno vstali. a již svítalo. tebou zástup proroků sstupujících s ho
zavolal Samuel Saule na vrchu podlaze. ry. a před mmi žaltář-,' a buben. a pí
řka: Vstaň. & propustím tebe. [ vstal šťalka. a citam.. & oni prorokovati bu
Saul: &vyšli oba ven. totiž on &.Samuel.

27. A když přicházeli na konec mě
l9)
'Jl)
25)
])

dan."

6. I rychle sstoupí na té duch Ho

t. co tobe na srdci leží : coby rl'id vedel.
lépe Beqjaminský. — ") t. po vyhlazení jeho.
t. na střeše ploché. kdežto ve východních krajiúch přátelé se prochůzeji. vyrážejí. snobrž i spí.
Králové bývali pomazání jeko kněží : proroci. na rameni. že bude nekdy Messi“ králem.
knězem . prorokem. (August.)
5) bebr. Nebel. nástroj hudebný o dvanácti stranách k har-I'dnápodobný. — ") Prorokovoti
znamená tu tolik eo; zpívati nábožne' písně. Viz 4 Moji. „. 25. Byli! jsou tito proroci
zbožní mládenci .neb muzi. ješte se ve zvláštních molech nabízeli. . tam se u umění Bolí
oddávali. tak že nspotorn o věcech těch lil-site mluvili neb prozpěvouli. buď DMG.
neb
Vnitřním popuzenírn ducha Hudba napomilmls k VOC-ilin nadšeni jich : k prodlení zpěvu.
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nm mh. Krnovska.

spodinův, a prorokovati budeš :; nimi. a
proměněn budeš v muže jiného.

10. 7—26.

' 17. I svolal Samuel lid k Hospodinu

do Masfaf

—7. Když tedy zběhnou se při tobě
18. a řekl k synům israelským: Totot
všecka tato znameni. učiň. cožkoli najde pravi Hospodin Bůh israelský: Já jsem
ruka ni.“ nebo Hospodin s tebou jest. vyvedl Israele z Egypta. & vytrhl jsem
8. Potom sstoupiš přede mnou do vás z ruky Egyptských. a z ruky všech
Galgala.' [nebo já sstou lm k tobě,] aby králů. kteříž sužovali vás.

obětoval
zabil oaž tipřijdu
pokojné:
za
tobě.
. _ sedm
dní obět.
čekati&budeš.
- &ukáží tobě. coby činiti měl.

19. Vy pak dnes zavrhli jste Boha
svého. kterýžto sám vyprostil vás ze
všech zly'ch věci, a z ouzkosti vašich: &

9. Když tedy se obrátil. aby šel od řekli jste: Nikoli: ale krále ustanov nad
Samuele. změnil Bůh srdce jeho v jiné. námi. Nyni tedy postavte se před Ho—
spodinem po pokolenich &po čeledcch
a přišla všecka ta znameni vten den.
10. ! přišli k napředpověděnému pa. svých.
hrbku. &hle zástup proroků potkal se s
20. ! kázal Samuel přistupovati všem
nim. a rychle sstoupil na něj Duch Ho
pokolenlm
israelským. &padl los na po
oleni Benjaminovo.
spodinův. a prorokoval u prostřed nich.
11. Vidouce pak všickni. kteříž ho
21. I kázal přistoupiti pokolení Ben
znali prvé, že jest s proroky a že roro jaminovu, a rodinám jeho. &padl los na
rodinu Metri. &přišlo až na Saulc syna
kuje.Cis?
řekli Zvše:-polek:Což
se tomezi
stSo pro
sy Cis. Hledali tedy ho. a není nalezen.
nu
iž také Saul
rok ?
22. A potom tázali se Hospodina.
12. [ odpověděl jeden k druhému, přijde-li tam. [ odpověděl Hospodin: Aj
řka: A kdo jest otec“ 'e'ich?Protož při— skryl se doma.
23. Tedy běželi. &vzali bo odtud: a
šlo to v přísloví:" Zdali také Saul mezi
postavili se u rosti'ed lidu. a převyšo
proroky?
13. Přestav pak (Saul) prorokovati. val veškeren lid)od ramene svého vzhůru.
24. ] řekl Samuel ke všemu lidu: Ji—
přišel na horu. .
stě vidite, koho vyvolil Hospodin. žet
14. ] řekl strejc čaulův
k němu.Kte
a k' mu není podobného ve všem lidu. [
služebnikujeho:
jste odešli?
řlžto odpověděli: Hledat oslic: kterýcbž zkřikl veškeren lid. a řekl: Ziv bud' král.
když jsme nenalezli, přišli jsme k Sa
25. Vypravoval pak Samuel lidu prá—
muelovi.
vo království! & vepsal to do knihy a
15. [ řekljemu strejc jeho: Pověz mi. položil ji před Hos odinemzi pro ustil
co tobě řekl Samuel.
Samuel všecken lišjednohokaždé 0 do
'
16. l řekl Saul k strejci svému: Ozna domu jeho.
26. Též i Saul odšel do domu svého
mil nám. žeby nalezeny byly oslice. Ale
: strany království nic mu neoznámil. co do Gabaa: &odšel s nim dll vojska. kte—
rýchžto srdci Bůh se dotekl.'
byl mluvil jemu Samuel.
7) :. podlé povoláni lvi-ho ty věci. k nimž příčiny sobě dané míti budeš. statečně před sebe
beř. a co ku prospěchu Izraele podnikneň. zdaří se.
8) t. kdy! to vykouúi. co náležitého bude proti Ammoniukýrn . Filiatinským. 
-12) t. mistr neb učitel proroků? Jakoby řekl: Zda! není Bůh „sim takovým učitelem proroků?
. mohl tudil i Scolari tých! darů. aby prorokem byl. děti. Preju: mu toho! _ ") t..
jeho! užíváno bylo o těch. kteří! lycble : niakěho místa na vysoké se dostávají: aneb když
nehodni se do nějaké společnosti vetrou.
17) t. které! _misto příhodné bylo k shromáldčni, viz svrchu Soud. 20, l.
. 25) t. připomínal : četl o povinnostech králových 5 Moji. 17. 14. atd.

26) t. kterí: jej u. krále uznali.

IO. 27. -— 12. |.

První knlhaEršlovoků.

27. Synové pak Belial řekli: Zdaliž
nás bude moci vysvoboditi tento? [ po
hrdali jim. &nepřinesli mu darůz' on
pak dělal se. jakoby neslyšel.

liapllolu ".
Vilka .Saulovn prod ATtonitským'

ll. i vitezstvi

_ 1. [ stalo se jako po měsíci, přitáhl
Naas Ammonitský. a počal bojovati proti
Jabes v Galaad. [ řekli všiekni muži
Jábes k Naasovi: Učin s níuni smlouvu.
&sloužiti budeme tobě.
2. lodpověděl jim Naas Ammonit—
ský: V ten způsob učinim s vámi smlou—
vu. že vyloupím všechněm z vas oči pra
vé. a uvedu vás v pohanení ve všem

lsraeli.'

3. ] řekli jemu starši z Jábes: Pro
půjč. mim sedm dní. abychom rozeslali

post po všech končinách israelských; a
nebude-li žádného, kdožby nás bránil,
vyjdeme k tobě.“
4. Přišli tedy poslové do Gahan Sau—
lova: a mluvili slova tato. před lidem to
slyšieím: i pozdvihl všecken lid hlasu
svého. &plakal.
5. A hle Saul přicházel jde za voly s

pole. a. řekl:
Cosjeova
lidu,
že pláče?
pravovali
jemu
mužů
Jábes. [ vy
6. Tedy rychle sstoupil duch Hospo
dinuv ua baule. když slyšel slova. tato.
a rozhněvala se prchlivost jeho náramně.
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8. lzčetl je v Bezech: a bylo synů
izraelských třikrat sto tisíc: mužů pak
Jůda třiceti tisíců.
9. [ řekli (těm) poslům. kteříž byli
přišli: Takto povlte mužům. kteříž jsou
v Jábes v Galaad: Zejtra budete svo
bozeni. když se zahřeje slunce.'
řišli
tedy poslové. a zvěstovali to mužům
Jábes, kteřlžto zradovali se,
10. i řekli (Ammonitským): Ráno
vyjdeme k vám: a učiníte nám. cožkoli
se vám libiti bude.
11. l stalo se, na ze'tří postavil Saul
lid na tři strany. a vše do rostřed le—
žení (nepřátelského) v čas jítřního bdě—
nl. a bil Ammonitské až se den zahřel:
ostatni pak rozprchli se. tak že nezůstalo
z nich ani dvou pos lu.
12. [ řekl lid k Samuelovi: Kdo jest
ten. jenž pravil: Zdali Saul bude kralo
vati nad námi? Vydejte muže ty. at je
zbijeme.
13. lřekl Saul: Nebudet dnes zabit
žádný . nebo dnes učinil Haapodin vy
svobození v Israeli.
14. Rekl pak Samuel k lidu: Pojďte.
a 'děme do Galgala. a obnovme tam
kralovstvi (Saulovo).'

l5. lšel veškeren lid do G

a, a

učinili tam Saule králem před ospo—
dinem v Galgala. &obětovali tam oběti
pokojné před Hospodinem. [ veselil se
tam Saul. a všickni muži israelští velmi
velice.

7. A vzav obadva. voly. rozsekal je na
kusy, a rozeslal po všech končinách
Kapitola 12.
israelskych po těch poslích. i-ka: Kdo—
bykoli nevyuihl. &nešel za Saulem a Sa Samuel svou nevinu před Bohem a lidem ouédčujo.
7. Obríňujo Iíd. H. napominá k bližní Boži. 19. a uši jej.'
muelem. tak se stane s voly jeho. Při
padl tedy strach HOSpodinuv na lid. a
1. Mluvil pak Samuel ke všemu Isra
vyšli jako muž jeden.
elovi: Hle uposlechl jsem hlasu vašeho,

2.7) jako: byl obyčej při holduvšní. tudíž neuznali ho za krále.
2) uto
by se atolí nezpůsohnýmik boji. orient ale k otroctví. Toki ďibel odnímůnám pravě

duchovní oko k rozjímání nebeských věd. aby nim zůstalo toliko pozemků k mostem
světským obrácené.
3) t. a podobne se tobe
9) t. o poledních.
u) t. Stole : jednomyslné vůle všechu krále přijmou utvrdime. aby na potomniho vioohnůn
příčinám opomítiní Saule vstříc se tím vešlo.
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ve všem. cožjste mluvili ke mně. &usta listinsky'ch. a v ruku krale moabského,
kteřižto bojovali proti nim.
novil jsem nad vámi krále.
10. Potom pak volali k Hospodinu, a
2. A nyni král jde' před vámi: já pak
zs'taml jsem se. a ošedivel jsem: synové řekli: Zhi-ešili jsme. nebo 'sme Opustili
pak moji jsou mezi nimi:" protož'" Hospodina. a sloužili jsme slim &Asta.
hni nás : rukv ne—
obeovav před vámi od mladosti své až roth: nyni tedy
přátel našich. &sloužiti budeme to
do tohoto dne, hle tu jsem.
11. [ poslal Hos odin Jerobále, &
3. Mluvte o mně“ před Hospodinem.
uele, a vytrhl
a.před masným" jeho. vzal-li jsem Badenu! ». Jette. a
čiho volí.)neb osla: učinil-li jsem komu vás z ruky nepřátel vašich vúkol. &by
násilí , utiskl—lijsem koho. vzal-li jsem dlili jste bezpečně.
jaký dar od koho:" a povrhnujím dnes.
12. Vidouce pak. že Naas král synů
& navi-itím vám.
. Ammon přitáhl proti vám. řeklijste mu:
_ 4. ! řekli: Neučinil 'si nám násilí. aniž Nikoli,' ale král bude anovati nad ná
jsi nás utiskl. aniz jsi co vzal : ruky mi: ješto Hospodin Suh váš kraloval
některého (z nás).
'
nadvámi.“
_
5. ] i-ekl k nim: Svědek jest Hospo
13. Nyní tedy tu jest král váš. kte—
din proti vám. &svědek jest i pomazaný réhož jste vyvolili. &sobě žádali. Hle
jeho v tento den, že jste nenalezli při dal vám Hospodin krále.
mně ničehož.' lřekli: Svědekjest.
14. Budete-li se báti Hospodina.. &
6. l_řekl Samuel k lidu: Hospodin
sloužiti jemu. a'poslouchati hlasu 'eho.
(jest svědek), kterýž učinil Mojžíše
&nebudete-li popouzeti úst Hosp 'no—
i Arona. a vyvedl otce naše z země vých? budete i vy. i král. kterýž kra
také.
lujc nad vámi, následovníci Hospodina
7. Nyni tedy postavte se, at v soud Boha vašeho."
'
- vejdu proti vám před Hospodinem' o
15. Pakli nebudete poslouchati hlasu
všecka. milosrdenství Hospodinova, kte
ráž učinil s vámi. &s otci vašimi:
' Hospodinova, ale popouzeti budete řeči
8. kterak Jakob vše] do Egypta. a vo jeho. budet ruka Hospodinova proti vám
lali otcové vaši k Hpspodinu: i paslal jako i proti otcům vašim.
16. A nyní pozastavte se. a vizte věc
Hospodin Mojžíše a Arona. a vyvedl otce
vaše z Egypta. & osadil je na tomto tuto velikou. kterouž učiní Hospodin
miste.
před očima vašima.
17. Zdaliž neni nyni žen pšenice? A
9. Ktei-ížto mpomenuli se na Hospo—
dina Boba svého, a v dal je v ruku Si— však vzývati budu Hospodinan & vydá
snry. knížete vojska. asor. &v ruku Fi hlasy“ & deště: & poznate & uzřite, že
2) t. panuje oad vámi. zpravuje vás. — ") t. jsou vám rovni, nemáte ničeho: od nich k ohávini.

_ “') lépe hebr.: Ji také ohoonv atd.
3) t. vydejte svědectví proti mně, máte-li eo. — ") t. králem Ssulem. — “') hehe.: abych na
něm
něco. — úplatek.
5) t. nepravého. ne čem! byste se spravedlivé urůtetí mohli.
?) t. Abych hlovnl na vis před Holpodioem . na místě Božím vit obviňoval : zpoury 1. ne
poslušenstvi.
11) Toto jmeno se neodezi v počtu soudců: toeky' překlad staví na místo jeho Butik. Jiní vyklad—!|
rozumějí to slovo jako ono hebrejské Bedna. : mini jim salutant. jenž byl : pokolení Dan..
12) dolni: neposlechneme rady tvé. ale atd. — ") dolet: &vy jste na jeho knlovini prodati měli.
14) t. zpěčoveti se řeči jeho — ") t. půjdete iustnč u. Hotpodinem. který! vůl bude ochraňovali

.

. “sm

17) t.. htimini.

se vám povede.

.
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sobě—veliké zlé učinili před obli—
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Kapitolu IS.

čejem llospodinovým . žádavše sobě
PorážkaFilistinsky'ch.s. Smím vm
krále.

obětováni.

IC. . ssouieni Israel. od Hlistinúýcb.

18. ] volal Samuel k Hospodinu, &dal

Hospodin hlasy a deště v ten den!
19. l lbál se veškeren lid náramně
Hospodina a Samuele, a řekl veškeren
lid k Samuelovi: Modl se za služebníky
své Hospodinu Bohu svému, abychom
nezemřeli: nebot jsme přidali ke všem
hřichům našim i toto zlé. že jsme sobě
žádali krále.

20. ] řekl Samuel k lidu: Nebojte se,
vy jste učinili všecko zlé toto: ale však

(proto) neodstupujte zpět od Hospodi
na. ale služte llospodinu celým srdcem
svým:

.

21. &neuchylujte
kteréž
nic neprospějlsevali;.marnostechf
aniž vysvo
bodl vás. nebo marné jsou:
22. & neopustí Hospodin lidu svého
pro jmeno své veliké: nebo za řisáhl
Hospodin. že (z) vás učiní sobě id.

23. Odstupiž pak ode mne ten thh
proti Hospodinu, abych přestal modliti
se za vás. i budu učiti vás cestě dobré a
přímé.
24. Protož bojte se Hospodina, a
služte jemu v pravdě, a z celého srdce
svého: nebo viděli jste veliké věci. kte
réž učinil mezi vámi.

]. Syn jednoho roku „bylSaul, když
kmlovati počal. dvě létě pak kraloval

nad lsraelemf

2. [ vybral sobě Saul tři tisice mužů
z lsraele: &bylo jich s Saulem dva tisiw
ce v Machmas, s na hoře Bethel: tisic

pak bylo s Jonathou v Gahan Benjami
nově. Ostatni pak lid rozpustil jednoho—
každého do přlb ů 'ejich.

3. ]. porazil onat as stráž Filistln
ských, kteráž byla v Gahan. Což kd ž
uslyšeli Filistinšti. troubil Saul v troušu
po vši zemi. řka: At to slyši Hebrejšti.'
4. A veškeren Israel slyšel takovou
pověst: Pobil Saul stráž Filistlnských:
&pozdvihl se Israel proti Filistinským.'
Svolán. tedy lid za Saulem do Galgala.
5. A Filistinštl sebrali se k boji proti
lsraelovi, třiceti tisic vozů, a šest tisic
'ezdců, &ostatni lid obecný. 'ako pisek.
terýž jest na břehu moi-s ém velmi
mnohý. A v tšhše položili se v Mach
mas k východní straně Bethaven.
6. Což když viděli muži israelštl, že—

by byli postaveni v ouzkosti (nebo byl
ssoužen lid). skryli se jeskyních, & v
doupatech i v cistemách.

7. Hebrejštl pak přešli Jordán do
země Gád & Galaad.' A když Saul
25. Jestliže pak trvati budete v zlo ještě byl v Galgala, přestrašen jest vše
cken lid. kterýž šel za.nlm.
sti: i vy. i král váš spolu zahynete.
8. ! čekal tu za sedm dni podle vůle
_ Samuela, ale Saínuel nepřicházel-do Gal
gala. i rozešel se lid od něho.
18 V Žeň pieničnš v Palestině padá na konec červnu a na počátek července. kdežto dle svědectví
sv. Jeronyma. který: v té zemi po dlouhý co: se zdržoval. nepn'sivů. Byl to tedy div vieohném

patrný. to k slovu Samuelova toho duu břimalo a pršelo; čim! Bůh slova jeho stvrditi ráčil,
21) s po modlůch.
]) L Saul byl jeden rok králem: a kdy! dvě lete lunloval nad hradem. stalo se to, co! se nl!

e vypnnúe.

3) t. o tom "edí . mají se na péči před nepřůtely. ti pak. jen). k boji způsobni jsou. aby_as
shromáždili.
4) dle hebr.: Israel upodl ' nenůvilt Filistlnlkýcb.
7) !. kteří přišli z druhé strany řeky Jordšnu, odešli opět za Jordán. ,

ll'bllč..“
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s. Řekl ted Saul: Přinestež mi obět

16. A Saul 1Jonathas syn jeho. ! lid.
kterýž zůstal s nimi. byli v Gabaa Ben
oběť zapalnouf
achmss. Filistínští pak položili se v
10. A když dokonal obětování zápal ůmmově.
17. ! vyšli na lou ž ž stanů tílistín—
nó oběti.' hle Samuel přicházel: a.Saul
ských tl'i houfové. eden houf pustil se
vyšel mu naproti. aby ho pozdmvil.
ll. [mluvi] k němu Samuel: Co jsi
cestou
gott EFí-a.
.
paksedozemě
bral poSual:
cestě Beth
učinil? OdpovědělSaul: Když'jsem vi ho:-osn;třetíypak
obrátil se na cestu kra—
děl. že se hd rozchází ode mne. a ty jsi
jiny. kteraž leží nad oudolím Seboim
ne řišel
k uloženšm
Filistínští proti poušti.
pak
shromážděni
yíi dnům.
v Machmas.
19. Nenalezalo se pak kováře ve vší
12. řekljsem: Nyní sstou Fllistínští zemi israelské; neb to byli způsobili F|
zápalnou. a oběti pokojné. [ obětoval

ke mně do Galgala. a.tváři

ospodinovy

listínští, aby Hebrejětí sobě snad nena—
dělali mečů neb kopí.
20. Protož chodívali všickm lsraelští
13.1 řekl Samuel k Saulovi: Bláznivé
k Filistínským. když měli zostritj sobě
jsi učinil &nezachovaljsi přikázaní Ho radlici. i motyku. i sekeru, i kratci.
spodina Boha svého. kteráž přikázal
21. Byla tedy tupá ostří radlic. imo
tobě. Cehož kdyby nebyl učinil. 7:nyní tyk. ividl tí-írohycb.i seker. až do estnu'

jsem neukrotil. Potřebou(tedy) dohnán
jsa, obětoval'jsem obět zápalnou.

bylby připravil' Hos odin království
tvé nad Israelem na vě y.
14. ale („zn ní) královstvítvé nikoli
vice neostojí. i'yhledalt jest Hospodin
sobě muže vedlé srdce svého:' a přika
zaljemu Hospodin.aby byl vůdce nad
lidem'je.ho roto zes nezachoval toho.
což přikázalťiospodinf'
15. Vstal pak Samuel a vstoupil z
Galgala do Gabaa Benjaminova. A
ostatní z lidu táhli za Saulem proti lidu.
kteříž táhli

roti nim přicházejícím z

Galgala do

baa. na pahrbku Benja

minovu.' I zčetl Saul lipd.který nalezal
se při něm. okolo šesti set mužů.

(potřebovala)opravení:"
22. A když prisel den bitvy. nenale

zalo se meče ani kopív rukou všeho lidu

toho.' kterýžb

spSaulem. a s Jona

thou. kromě u glide, a u Jonathy syna
jeho.
23. Vytahla pak stráž tilistínská, aby
přešla do Machmas.'

Kapitola 14.
Jonathan atrií Filiatiusky'ch pobil. 2_4.. půst od

Baulonložmý uved.-uuu.

]. [ stalo se jednoho dne. že řekl Jo
nathas syn Saulův k služebníku. který

9) Vida mu. že na ee rozchází od něho, poapí'iil. obétovúnín- aby tak co merim na „prsteny
udeřil: jednqje tak podle hlavy své. ne pak podle mkazu Hospodinova.
10) t.. ještě dne ledmčho.
18) t. utvrdil. na potomky tve' dědičné přeneslby atd
14) t. Davida. jeho! ještě neznal a však duchem prorockým o nem tuto mluvi. — ") PHsny to
'byl best za neposlušnost Saulovu. Však ale povkziti sluší. že on byl prvním kr'alem v Israeli.
a 'tu bylo třeba prvnímu libovolnému jednůrd jeho přílně v cestu vkroáti. na výstrahu: le

kril intel-ký není jako pohanití králové. eamovlšdee. ale že jest místodržitel Boží a že jen
co takový mů! obetůti.
15) A „ostatní lid — Benjaminem" ; slov těch v původním hebrejském textu není.
Zl) t. osten. jim! se bodal . pohindl potah. i včelího nidohí potřebovalo býti zostřeno. — ") t.
zostření: rozumí le při těch. kdo! v tom nechtěli hledati a užívati Filistínakých.
22) t.. u lidného : tech.
28) v hebr.: k Mim. !. j. k průnhodům Machina-. aby je opanovali . zalehli.

14. 2—20.
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nosil zbroj jeho': Pojď. &přejdeme k listínských: i řekli Filistínštíi Hle He
stráži Filistínských, kteráž jest za oním brejští vylizají : jeskyň, v nichž se byli
místem. Otci pak svému toho nepo s I'|.
12. [ mluvili někteří z stráže k Jons
věděl.
2. Saul pak zůstával na konci (města) thovi, a k oděnci jeho, a řekli: Vstu te
Gahan., od jabloní
tovou. kteráž k nám, a ukážeme vám něco. ! řekl o
byla v agron: a by o lidu s ním okolo nathas k oděnci svému: vstu me. a po
šesti set mužu.
_
jdiž za mnou: nebo dal je llbspodin v
ruce lsraele.
3. A Achias
Achitoba..
bratra
13. [ vstoupil Jonathas leza na rukou
Ichabodova.
syna slyp
meesova.
kterýž
po
sel ! Heli kněze Hos
inova v Sílo.' i na nohách. a oděnec jeho za ním. Tedy
nosil Efod." Ale ani 'd nevěděl. kam
někteří
odšel Jonathas.
nec jehopadali
zabíjepřed
jde Jonathou.
za ním. jiné odě
4. Byly pak mezi těmi průchody, 'i— - 14. [ stala se tu porážka první. v
miž pokoušel se Jonathas pře'iti k st ži nížto zbil Jonathas & odénec jeho okolo
Filistínských. vzhůru strmící s úly z obojí dvacíti mužů na polovici rolí. kterouž
strany, a jako ku podobenství zubů
volůse
za div'
den obyčejně
úskalí z této i : oné stran příkrá, jme spřežení
15. ! stal
v ežení. zorává.
a po
líchz" ale i všecken lid stráže itéch.
no jedné Boses, a "meno druhé Sene:
5. jedna skála. yla na půlnoci proti kteříž byli vyšli na loupež. děsil se. &.
Machmas. & druhá na poledne proti zbouřila se země: a stal se jako div od
Boha.
Gabaa.
16. [ ohlédli se strážní Saulovi, kte
6. [ řekl Jonathas služebníku. kterýž
nosil zbroj jeho: Pojď, pře'děme k stráži říž byli v Gabaa Benjaminově. & ble
neobřezaných těchto, snn působiti bu množství poraženo, &sem i tamprchající.
de Hospodin za nás:' nebot není ne—
17. [ řekl Saul lidu, kterýž byls ním:
snadné llospodinu vysvoboditi ve mno Pohledejte. a zvězte. kdo z našich ode
ze, aneb v můle.
šel. A když vyhledávali. nalezeno jest.
7. [ řekl jemu oděnec jeho: Učiň. že tu není Jonathy &oděnce jeho.
18. l řekl Saul k Achiasovi: Přinss
cožkoli se líbí tobě: jdi. kamžkoli chceš,
a budu s tebou. kdežkoli chtíti budeš. sem archu Boži' [nebo b la tam archa.
8.1 řekl Jonathas: lDe my přechází Boží v ten den ssyny israe skými].
19. A když ještě mluvil Saul k kněli.
me k mužům těmto. A když se jim uká
zeme.
hřmot veliký ošel v ležení Filistín
9. jestliže takto mluviti budou k nám: ských: a rozmá al se omalu. a zvučněji
Počkejte až přijdeme k vám: stůjme na vzněl. [ řekl Saul k nězi: Spust ruku
svou.'
místě svém. a nepřistu ujme k nim.
10. Paklib řekli: %stupte k nám:
'20. Zvolal tedy Saul, i veškeren lid.
jděme, nebo
je Hospodin v ruce na— kterýž byl s ním. a přišli až k bojišti: a
še: tot nám bude za znamení.
hle obrácen byl meč 'ednoho proti dru
ll. Ukázali se tedy obadva stráži Fi— hému, a (byla) poráž a příliš veliká.
]) t. pant-ši "činu.
3) t. po mněporážce. když archa vzata. otec jeho ubit jest . děd hlavu zlomil. Viz svrchu
4. 19. _ u) :. byl nejvyšším knězem. va. z Moji. ze. s. Efod. :. roucho hebké.
6) t. nad ním způsoli vítězství. Nepohybuje o nosnosti Boží. ale o své hodnosti.
15) v hebr. textu: stitch. — ") t. ve vojsku “listinsky'eb.
:
18) t. aby se poradil . Bobem. coby učí činiti.
19) !. ustan k Bohu se modliti. neb již mně oznimil vůli svou okne Jonotlín.
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21. Ale i Hebrejští. kteříž prvé byli s
F'ilistínskýmL' &.táhli s nimi v vojště,
obrátili se. aby stáli ři Israelských.

14. 21—39.

30. čím více kdyby byl jedl lid z
loupeže nepřátel svých. kterouž nalezl?
Nebyla-ližby se stala větší porážka F i

listinsk 'ch?
kteříž b li s Ssulem s onathou.
22. šickni také Israelští. kteříž se
31. ili tedy Filistinskě v ten den
byli skryli na hoře Eli-nim. uslyševše. od Mschmss až do Ajalon. [ ustsl lid
žeby utíkali F ilistínští. připojili se k nmmne.
svým v té bitvě. Ibylo s Saulem okolo
32. _s obrůtiv se k loupeži nabral
desíti tisíců mužů.
-ovcí. a volů. & telat. & zbili je na že—
23. I vysvobodil lios odin v ten den mi: ijedl lid se krvi.'
33. [ pověděli to Seulovi. 'í'kouco. že
[si-sele. boj pak proti
se až do Be
thaven.
lid zhřešil Hospodinu, jede. se krvi. Kte
24. [ spojili se muži israelšti vespo ry'žto řekl: Zhřešili jste: přivalte již nyní

lek v ten den:' zavázal pak Saul lid p'n-'  ke mně kámen veliký.'
sshou. řka: Zlořeaný muž. kterýžbyjedl
34. A řekl Saul: Rozejděte se mezi
chléb," prvé než bude večer. dokud:: se lid a roste jim. aby přivedl ke mně
ne mstím nad he řátel s ' '. 1 ne jedenkaždý vola svého. &skopce. &zbíte
je na tomto (kameni) ajezte. a nehíeěte
jedloveškeren lid clileba:y \'me
25. &veškeren lid té krajiny přišel do ílospodinu jedouce s krví. Přivedl tedy
lesa, kdežto byla hojnost medu po veškeren lid jedenkaždy' vola.rukou svou
cm:.
až do noci: &zabíjeli tu.
35. Vzdělsl pak Saul oltář Hospodi—
26. Když tedy včel lid do lesa. uzřel
med tekoucí. ažádný ne řičinil ruky k nu :' &tehdáž ponejprvé počal dělati ol
tář Hos odium"
ústům svým: neb se bál id přísahy.
36.
řekl Saul: Udeřme na Fili
27. Jonsthas pak neslyšev. když ří
sahou zavazoval otec jeho lid. vztáhl ůl. stinské v noci. a. hubme je až do 'itra. &
kterouž měl v ruce, & omočil konec v nezůstavme z nich ani muže. ] řekl lid:
plástu medu: & obrátil ruku svou k Cožkoli se vidí tobě za dobré. učin. [
řekl kněz: Přistupmc sem k Bohu.
ústům svým. a osvítily oči jeho.'
28. [ odpovídsje' jeden z lidu. řekl: . 37. Itázal se Saul Boha: Mám se pu—
Velikou přísahou zavázal otec tvůj lid, stiti za Filistínskými? Dáš-li je v ruce
řka: Zlořečeny' muž, kterýžby jedl chléb lsraele? A neodpověděl mu v ten den.
38. [ řekl Saul: Přistupujte sem vši
dnes [lid pak byl zemdlel].'
29. I řekl Jonathas: Zkormoutil otec ckni uhlové lidu z' & vyzvězte i vizte.
můj zemi :' viděli jste sami, že osvítily skrze koho přihodil se dnes hříchtento.
39. Zivt jest Hospodin vysvoboditel
se oči mé. proto že jsem okusil maličko
medu toho:
lsrsele. že jestliže skrze Jonsthu syna
21) z. byvie mai od Filistinských.
24) habr. text: muži isnt.-lití umdleli se toho dne. — ") t. něčeho požíval. hledqje občerstvení.
25) Včely divoké kledou med do dutých stromů. v štěrbiny skal . msedliny.
27)
28)
29)
32)

t.
t.
t.
t.

okhili všickni smyslové, kteří! byli hladem zemdleni.
pozdvihla: hlenu svého.
otec můj lid ztrípíl. umdlil.
hladoví byvie pospíeheli . nevoli.-till dobře krve. nenechsvňe ji na zem vytéci. jak zákon

přikaovnl.
33) ne lLčl'Iltbyzabíjeli hands.

35) t. ne pominu dosaženého vitezstvi. dle příkladu uciotců. — ") t. první (lilku vděčnostijeho.
38) t. předni. kníllte lidu.

14, 40. — 15. 5.
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mého spáchán jest. bez milosti umí-e. [
neodpiral tomu žádný ze všeho lidu.
40. ] řekl ke všemu lsraelovi: Roz
dělte se vy na jednu stranu. a já s Jo
nathou synem mým budu na druhé stra
ně. I odpověděl lid ]: Saulovi: Což se
zdá dobreho předočima tvýma. učiň.
41. I řekl Saul k Hospodinu Bohu
israelskému: llospodine Bože israelský
dej znamení: co jest. že jsi neodpověděl
služebnlku svému dnes? Jestli na mně.
neb na Jonathovi synu mém ta nepra—

vost.na
dej idu
znameni:
aneb
jestli taI nepra
vost
tvém. dej
svatost!
posti
ženjest J onathas a Saul. lid pak vyšel."
42.1 řekl Saul: Vrzte los mezi mnou.
a mezi Jonathou synem mým. [ posti
žen jest Jonathas.
43. Rekl tedy Saul k Jonathovi: Po
věž mi. cos učinil. [ po\ ěděl jemu Jo
nathas, a řekl: Toliko sem okusil ma
ličko medu koncem ho'. kterouž jsem
měl v ruce své, a hle, protoliž mám

48 [

48. A sebrav vojsko porazil Amale
cha. a vysvobodil lsraele z ruky zhonbců _

jeho.
49. B li pak synové Saulovi. Jona
thas. a essui. a Melchiusa: a jmena
dvou deer jeho (tato), jmeno prvorozené
Merob. a jmeno mladší Mlehol.
60. A jmeno manželky Saulovy. Achi
noam, dcera Achimasova: a jmeno kni
žete vojska jeho Abner. syn Nera, strej
eeSaulova.
51. Cis pak byl otec Saulův. a Nér
otec Abnerův, syn Abielův.
52. Byla pak válka silná proti Fili—
stlnským po všecky dny Saulovy. Nebo
kteréhožkoli Saul viděl muže silného a
způsobného ]: boji. bral ho k sobě.

Kapitola Io.
Válka Soulovn proti Amuleehitshým. 9. Nepodušenstvi

jeho.16.i m

1. [ řekl Samuel k Saulovi: Mne po
slal Haapodin, abych pomazal tebe za

umí-ití?
44. [ řekl Saul: Toto učili mi Bůh. a. krále nad lidem jeho israelským: nyni

toto přidej.' že smrti umřeš Jonatho.
45.1 řekl lid k Saulovi: Což tedy
umřiti má. Jonathas, kterýž učinil vy
svobození toto veliké v Israeli? Tot jest
neslušné: živt jest Hospodin, že nespa—
dne vlas s hlavy jeho na zemi. nebo s
s Bohem“ vykonal to dnes. Vyprostil
tedy lid Jonathu. tak že neumřel.
46. [ odtáhl Saul. a nehonil více Fili
stlnských: Filistlnšti pak odešli na mi
sta svá,
47. A Saul upevniv se v královstvl
nad lsraelem. bojoval vůkol proti všem
nepřátelům svým. proti Moab. a synům
Ammon. a Edom. a proti králům Soha.
a proti Fihstmskym a kamžkoli se
obratil. přemahal.

tedy slyš hlas Hospodinův.
2. Totot pravi Hospodin zastupů:
Rozpomenul jsem se na to. co jest
učinil' Amalech lsraelovi. kterak od
iral jemu na cestě. když vstupoval :
ypta.
3. Nyní tedy jdL a pobl Amalecha. a
zkaz vsecky věcijeho: nešanuj ho, a ne
požádej ničeho z věcí jeho: ale pobl od
muže až do ženy. i maličkého. 1who.

da!
kteryžosa
prsi

požívá1vola, | ovci, velblou

4. Sebral
tedy Saul
&zčetl
je jako
beranky:
' dvakrát
stolid.tisic
pěšic
deset tisic mužů jůdských.
5. -A když přitáhl Saul až k městu
Amalechovu. osadil zálohy v oudoll.

41) t. vyjev svatost svou. ukaž svaté a pravé. — ") t. : toho podezření a domněni očištěnjut—
44) Způsob phsahy. tolik oo: Bůh mne treetej jestliže neumřeě.
45) t. s pomocí Boli.
4) hehr.. zčetl je v Telain — městečku v pokolení Jůdn.

4ss '
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15. 6—22.

6. ] řekl Saul k Cinejskému:' Ode— bečeni stád, kteréž mi v uších mých. a
.jděte. odstu te. a odlučte se od Amale— (řvani) skotů. kteréž já slysim?
chitských: a .ych snad nezahrnul tebe s
15. [ řekl Saul: Od Amalechitských
nimi:" nebo ty učiniljsi milosrdenství přihnali je: nebo zachoval lid což le ši
se všemi syny israelskými. když vstu ho jest z ovci a skotů. aby obětovgny

povali : Egypta. I odstoupil Cinejský z
prostředku Amalecha.
7. [ porazil Saul Amalecha od Hevily.
až kud se chodi do Sur. kteréž jest na
proti
tu.
8. 'A jal Agsga krále Amalechitského
živého: veškeren pak lid pobil ostrosti

Hospodinu Bohu tvemu. ostatni
zbyly
ili jsme.
16. Sunuel pak řekl k Soulovi: Do
pust mi. at oznámim tobě. co jest mlu
vil Hospodin ke-mně v noci této. [ řekl
jemu: Mluv.
17. [ rekl Samuel: Když jsi byl ma—
meče.
ličký před očima svýma! zdaliž jsi ne—
9. ] zachoval Saul. a lid jeho. Agaga. byl učiněn hlavou"
okoleni israel
i nejlepši stáda ovec &skotů. &roucha ských? A pomazal tebe Hospodin za
&skopce. i všecko, což pěkného bylo, & krále nad lsraelem.
nechtěli vyhubiti jich: což pak kolibylo
18. a oslal tebe Hospodin na cestu.
špatného &zavrženého. to pohubili.
a řekl: Edi &. pobi hřišniky ty Ama—
10. Stalo se pak slovo Hospodinovo lech a bojuj proti nim až do vyhlazeni
k Samuelovi. rkoucl:
jich.
19. Proč jsi tedy neu slechl hlasu
ll.
Lito
mijest.
že
jsem
Saule
usta
novil za krále: nebo o ustil mne, a slov Hospodinova: ale obráti jsi se k lou
mých skutkem nevyplnil. l zarmoutil
a. učinil jsi zlou věc před očima
ospodinovýma?
se Samuel, s volal k HoSpodínu celou pleži,
noc.
20. [ řekl Saul k Samuel0vi: Však
—
12. A když v noci vstal Samuel. aby jsem uposlechl hlasu Hospodinova, a
šel k Saulovi ráno. zvěstováno jest Sa chodil jsem cestou. kteroužto poslal mne
muelovi. žeby Saul přišel do Karmelu,“ Hos din. a přivedl jsem Agaga krále
&vyzdvihl sobě bránu vítěznou. a (od sm echitského, a Amalechitské pobil
tud) navrátiv se přešel. & sstoupil do jsem.
Galgala" Přišel ted Samuel k Saulovi,
21. Ale lid vzal : loupeže ovce &voly.
&Saul obětoval ui nou obět Hospodi— prvotiny těch věci. kteréž zbity jsou. aby
nii z prvotin loupeži. kterýž byl přinesl je obětoval Hospodinu Bohu svému v
: Amalecha.
Galgala.
22. I řekl Samuel: Zdaliž chce Ho
13. A když řišel Samuel k Saulovi,
řekl jemu Ssu : Požehnany' ty Hospo s odin zůpalům &obětem. a ne raději
dinu, vyplnil jsem slovo Hospodinovo.
aby bylo posloucháno hlasu Hospodino
14. [ řekl Samuel: A jaké jest toto va? Lepšlt jest zajisté poslušenstvi. nežli
6) t. potankům Jethrovým, kteří! na pornon' Jůdovu . Amdecbovu bydlili. — ") t. aby stejný
osud vb noze-tíhl. jako je — abyste s nimi nebyli vyhlueni.
Bůh nelituje činů svých ve věčné & neproměnné radě jeho uložených. ale lituje človek: omi
s nim ůtrpnost. jelikož proti němu spnvednwt svou obrátili musí, na milosrdenstvíjeho stal
se nehodným.
] 2) to bylo mbto Jůůké. rozdílné od hory Karmel. . bylo Soulov-iod porůlky té se nsvracujicímu
na cestě. — ") t. aby i tun a jinde viwntvi sve' slavil; nepřičitqje ho Bohu ale sobů.
17) t. sám u sebe. t.. j. podle vhstoiho' soudu : zdání svého. Srov. svrchu hp. 9. v. 21. -—
") t. vůdcem neb správcem.

ll)

15, 23—35.
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30. Ale on řekl: Zhřešilt jsem: ale
vati tuk skopeů.'
nyni cti mne před staršími lidu mého,
23. Nebo odpirati (Bohu jest tak ve a před Israelem,' &navrat se se mnou.
liký hřích) jako hřlch věštby, a neehtlti abych se klaněl Hospodinu Bohu tvému.
poslouchati (jest) jako nešleehetnost
31. Navrátiv se tedy Samuel šel za
modlářstvi.' Proto tedy. že jsi zavrhl řeč Saulem: a poklonu učinil Saul Hospo
'
Hospodinovu, zavrhl také tebe Hospo— dinu.
din. aby nebyl králem.
32. [ řekl Samuel: Přiveďte ke mně
oběti: a uposlechnouti více. nežli oběto

24. [ řekl Saul k Samuelovi: Zhřešil

Agaga krále amalechitského. ] podán

jsem. že jsem přestoupil řeč Hospodi— jest emu Agag náramně tučn , s třesa
novu a slova tva. boje se lidu a poslou
se. řekl Agag: Tak-lit odd uje hořká.
chaje hlasu jejich.
smrti"
25. Ale nyni. prosim. nesiž hříchmůj,“
33. ["řekl Samuel: Jako způsobil meč
&navrat se se mnou. abych se poklonil

tvůj. aby ženy byly bez děti.' tak bez
bude mezi ženami matka tvá.. [
vrátim se s tebou. nebo jsi zavrhl řeč rozsekal ho na kusy Sunuel před Ho
.
Hos odinovu, a tebe také zavrhl Ho spodinem v Gelgala.
34. Potom odšel Samuel do Rama
spo ' aby nebyl králem nad lsraelem.
27. [ obrátil se Samuel. aby odšel: tha: Saul pak vstoupil do domu svého v
on (Saul) pak uchytil kraj pláště jeho, Gabaa.
kterýž i odtrhl se.
35. A již potom vice Samuel neviděl
28. ] řekl k němu Samuel: Odtrhl Saule až do dne smrti své:' ale však la
jest Hospodin kralovstvi israelské od ka! Samuel Saule. proto že litoval Bo
tebe dnes. a dal je bližnlmu tvému. lep spodintoho, že ho ustanovil za krále nad
lsraelem.
šímu, než jsi ty. .
29. Jistě vitěz v Israeli' neodpustí, a
lltostl se nepohne: nebo není člověkem,
aby (čeho) litoval.

Hospodinu.

26. [ řekl Samuel k Saulovi:

Nena— děti"

22) Neumítfa timto Samuel oběti naprosto. ale oo v přítomné příčně dlti se mělo. ukazuje. Bohu
obětovat-i vůbec. jest skutek dobrý a Bohu milý: ale proklatě věci k oběti znohovati a tim
poslušenství povinné ruiiti jest pievráeenost. a oběti takové nemohou oe Bohu líbiti. neb tu
má. býti raději poslouchám. ne! obětována. Ostatně
znamenati sluší. oni. dokladů av.
Řehoř Veliký: Poslušenstvl rozkazů Bolieh jest věo nutně potřební. občtovůni jest svobodně
vůli člověka zbaveno.
Obětovňnim přináší se tělo dobytóat v obu, posluienstvím ale obětuje
ae Bohu vlastní vůle: oběti přinášejí se za spáchané hříchy. poaluňenstvlm ale zabraňuje se. aby
se hříchy nepadaly.
.
23) Přirovnavů se tuto neposlušenstvi k věštbě anobrl i k modlířstvi, jelikož neposlušný & Bohu
odporný takřka sám sebe se tito a sobě věští. coby lepšího bylo. neřJi konati vůli Bati. a
opovrhnuv úkonem Botlm. evou vlastni vůli nad vůli Boll stavi a ji takřka ae keři.
'
35) t. můj strpení se mnou. pnshovej mi.
29) t. Bůh israelský vítězný. od něho: vět-like vítězství pochazi; dle-hebr. Bůh pravdivý.
30) Bčielo tu Saulevi hlavně o čest; kdeito. kdyby pravou měl lítost. by sobě přůti musil. aby
raději poví-len nei aten byl. (Sv. Řehoř.)
32) Podle hebr. jest: Tu přišel k nesou Agag jen dobré mysli a řekl: Jiste le odešla ode mne
hořkolt smrti. Myslil totiř.. te ušetřen bude také od Samuele. kdy! ho viiokni prvé ušetřili.
33) t. pobiv děti mnohých ten mečem. uvedl jsi sirobu na mnohé teny. — ") L osiřeli.
35) t.. takovým způsobem jako prve. navštěvuje ho a radu mu davqje. Nebo jak se nize (k. IQ.)
vypravuje. viděl jej, an před nim prorokoval.
_
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16. 1—17.

8. ] volal lsai Aminadaba. a přivedl
ho pře Samuele. Kterýž řekl: Ani toho

14.Tuhonšanlova. nevyvolil Hospodin. ' _
19. David u dvora halu-kého.
9. Přivedl pak lsai Samma. _oněmž

1. l řekl
k Samuelovi:
dokavadž
ty' Hospodin
bu eš plakat
Saule. ješto[
'jsem já. ho zavrhl. aby nekraloval nad
lsmelem? Naplň roh svů' olejem. a pojď.
at pošlu tebe k lsai bet émskému: ne
bo jsOm Opatřil sobě (jednoho) z synů
jeho (za) krále.
2. l řekl Samuel: Kterak mam jíti?
Neboť. uslyší to Saul, a zabije mne. I
řekl Hospodin: Tele z stáda vezmeš
s sebou. a dič: Přišel jsem. abych obě
toval Hospodinu.
3. [ povoláš Isai k oběti. a ja ukáží
wbě,' coby měl činiti. & pomažeš toho,
kteréhož ukáží tobě.
4. Učinil tedy Samuel, jakž mu byl
mluvil Hospodin. A přišel do Bethléma.
a divili se starši města vyšedše proti
němu. a řekli: Pokojný-li jest. příchod

tvůj'?

,

- 5. l řekl: Pokojný: abych obětoval
Hospodinu, přišeljsem. Posv'ěttež se.“ a

pojďte
mnou,jeho.
at obětují.
te
y lsaisei synův
a pozvalPosvětil
jich k
oběti.
6. A když vešli. vida Eliaba. řekl :“
Zdaliv.pl-ed Hospodinem jest Pomazany
jeho.
7. l řekl Hospodin k Samuelovi: Ne
hleď na obličejjeho. ani na zrůst posta
vy jeho: nebo jsem ho zavrhl. aniž vedlé

řekl (Samuel): Také toho nevyvolil Ho
spodin.
10. Tedy přivedl Isai sedm synů
svých p_ředSamuele: a řekl Samuel k
lsai :_(Zádného) z těchto neVyvolil Ho

spodm.
11.1 řekl Samuel k lsai: Jsou-li to
již všickni synové tvoji? Kterýž odpově
děl: Ještět zůstává. maličký.' a pase
ovce. [ řekl Samuel k lsai: Pošliž. a při—

veď jej; nebo nesedneme za stůl. dokudž
on sem nepřijde.
12. Poslal tedy a přivedl ho. Byl pak
ryšavý.' a ěkného vzezření. a krásné
tváři. [ řekl ospodin: Vstan. pomaž ho,
nebo ten jest to.
' 13. Vzal tedy Samuel roh s olejem, a
pomazal ho .u prostřed bratři jeho:' 1
sstou il Duch Hospodinův na Davida
od to 0 dne. ipotom: a vstav Samuel
odšel do Ramatha.
14. Duch pak Hospodinův odstoupil
od Saulc. a lomcoval jim duch zlý. od
Hospodina.'
15. [ řekli služebníci Saulovi k němu:
Hle duch od Boha zlý lomcuje tebou.
16. Nechť rozkáže pán náš, a služeb
nlci tvoji. kteříž stoji před tebou, ohle
daji člověka. kterýžby uměl
ti na
harfu. aby. kdyžb tě napadl duch od
Hoa dina zlý, hral rukou svou, a tobě

vzezřeni člověka já soudim: člověk za'i—
sté vidi to. což zevnitř jest.. Hospociin aby ehčeji bylo.
17. [ řekl Saul k služebnlkům svým:
- pak hledi k srdci.

4) t. šustne-li přichazii neb znamena tvůj příchod něco dobrého. Báli se totiž. to přich
prorok._aby jim „datoval nějaký trest. Boli.
5) t. připravte se mytím a adr-lelivoad.
6) t.. aim i sobě, | Bohem ae radě. ——") (. zdali to ten. jen! pomazán býti má za krále?

u) a mms.

12) !—buď červených licí neb ryiavých vlasů. co! ve východních krajinách za sličné ae panneau.
13) :. za Minutka Saulova. al by tento umřel. Přítomni pak, ač neznamenajíoe účel toho. byli

svědky pomazhi jeho.
'
u) a :. dopuštění Botiho mopokqiil ho." na,: tou: Duch nou odstoupil od Saule. upadl m
_ v manny-1m
uuu jistými dobamii v šílenou.au vzteklolt přechazell. (Sv. Jan zn.)

IB. l8. — 17. !.

mmm-ném
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()pati-te mi tedy někoho. kdoby uměl
dobře hráti, & pi—ivedteho ke mně.

18. A odpovidaje jeden z služebniků.
řekl: llle viděljsem syna lsai bethlém
ského. kterýž umi hráti. &.jcst velmi sil
ný. &muž bojovný. & opatrný v řeči. a

muž pěkný: a jest :; nim Hospodin.
19. Tedy poslal baul posly k lsai.
řka: Pošli ke mně Davida syna svého,
kterýž 'est na pastvě.
20. 'zal tedy lsai osla.. &nakladl nan
chlebů &láhvici vlna, & kozelce jednoho.

aposlal po Davidovisynu svém Saulovi.'
21. [ přišel David k Saulovi, &stál

před nimz' on k zamiloval ho velmi.
a učiněn jest je o oděhcem.
20)
21)
22)
])

Will i

22. l poslal Saul k leai. i-ka: Nechť
David stoji před obličejem mýmz' nebo
nalezl milost před očima mýma..
23. Protož kdykoli napadal duch od
Hospodina zlý Saula, here David harfu.
hrával rukou svou. &.občerstvoval se
Saul, & polehčeni míval: nebo odstupo
val od něho duch zlý.

Kapitolu I?.
Bol Filistimhých : Intelem,

". a poražení Goliňlo.

l. Sebravše pak Filistinšti vojsku svá
k boji sešli se v Socho Jůdovč. &
položili se me. Socho a._Azeka. na po

mezí Dommim.'

viz lrrchu 9. 7.
t. jako zlutebnil: jeho.
t.. necht jest mým nlutebnikem.
t. městečko letící ' krnjinů Jůdově.

lůli hihi.
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Prvnímu Krnovska..
2. Saul
&.synové is'rselšti sebra
vše se řiš ' do oudolí terebintového. a
sikovnli se k bitvě roti Filistínským.
3. A Filistíuští stůi na hoře s strany
jedné. a Israel stál na hoře s strany
druhé. a oudolí bylo mezi nimi.
4. ! vyšel z_stanů Filistínských muž

soubojnýf
jmenem
Goliáš. z Geth. zvý
ší
šesti oket
a pídi:"
5. a lebka měděné. byla na hlavě je
ho. s. v pancíř šu inovatý oblačel se:
kterýžto pancíř je o vážil pět tisíc lotů

mědn'

6. a holenky měděné měl na hnátích:
a štít měděný přikrýval ramena jeho.
7. Dřevo pak u kopí jeho bylo jako
vratidlo tkadlcovské. železo pak k0pí je
ho mělo šest set lotů železa: a oděnec
_jeho šel před ním.

I

17. 2—23

za dnů Saule starý a velikověký mezi
muži.
13. Odešli pak tři synové jeho starší
za Saulem na vojnu. &jmena těch tří
synů jeho. kteříž odešli na vojnu. jsou:
Eliab prvorozený. a druhý Aminsdab, a
třetí Summa.
' '
14. David pak b lnejmladší. Když
tedy ti tři starsi nás edovali boule,“
15. odšel David od Saule. a navrátil
se, aby pásl stádo otce svého v Beth—
lémě.
16. Vycházel pak ten Filistínský ráno
i u večer. :: stavěl se. po čtyřiceti dni.“
17. Rekl pak lsai [: Davidovi synu
svému: Vezmi pro bratři své Efu praž
my. s. deset. chlebů těchto. & běž do le
žení k bratřím svým.
18. a deset syrečků těchto doneseš
tisicniku: a navštíví: bratry své. zvěz. do
bře-li se maji: a s kterými jsou zrizeni.
19. Saul pak. i oni. i všickni synové
israelšti v ondolí terebintovem bojovali
proti Filistinským.
20. Tedy vstav David ráno. a poručiv
stádo strážnému: vzal (všecko) a odšel.
jakož byl přikázal jemu lsai. I přišel na
místo & la: a do vo'ska. kteréžto
vyšedši k oji, křičelo k itvě.
21. Nebo zšikoval se byl Israel. ale
i Filistínští naproti byli hotovi.
22. Zanechav tedy David nádob, kte
réž byl přinesl. pod rukou strážného při
břemeních.' běžel k bojišti. a tázal se,
dobře-li se vede bratřím jeho.
23. A když on ještě s nimi mluvil.
ukazal se muž ten soubojník. jmenem

8. Ajim:
stojeProč
volal
vojska
israelská,
a říkal
jstenapřiš
i hotovi
k bi—
“tvě? Zdaliž já nejsem Filistíuský. a vy
služebníci Saulovi " Vybeřte z sebe muže
a necht sstoupí (k mně) a potýká se se
mnou sám a sám. '
9. Bude-li moci bojovati se mnou. a
porazí-li mne. tedy budeme služebníci
vaši: paklit ja řemohu, a porazím jej..
budete vy služe nící. a sloužiti budete
nám.
10. [ pravil Filistinský: Já jsem dnes
žhaněl vojska israelská: vydejte mi mu
že. a at se potýká se mnou sám a sám.
11. Slyše pak Saul, i všickni [sraelští,
řeči takové Filistínského. stmuli. a báli
se yelmi.
12. David pak. o němž nahoře prave
no 'est, byl syn muže efratejského z Goliáš Filistínský. : Geth. vycházeje
Bet éms Jůdova, jehož jmeno bylo : ležení Filistínských: & mluvil též ta
Isai; kterýž měl osm synů. a byl muž slova (jako prvé). a David to slyšel.
4) t.. který! | druhým sám a sám bíti se chtqjo. rozhodnouti chtěl o úteutví. — ") t. náramně
velikostí. Mira. tehdejší jest ocenili-s. tudy nelae určití. v jakém stál poměru loket hebrejský
k našemu.
5)

u)
16)
20)
22)

'

vice než eentny'ř.

a
t.
t.
t.

—

do boje. který již po několik m trval.
potupuě'mluvě a vyvolánóe lsmle.
k ohradě : vozů udělané okolo vojska
při ipili aneb polním nibytku.

17. 24—44.
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24. Všickni pak lsraelští. jakž uzřeli
toho muže, utíkali před ním, bojice se
ho velmi.
25. [ řekl někdo : lsraele: Viděli-li
jste toho muže, kterýž vyšel? Nebo aby
zhaněl lsraele, vyšel. Protož, kdo by ho
zabil, zbohatl ho král bohatstvím veli
kým, a dceru svou dů jemu, a dům otce
jeho osvobodí od daně v Israeli.
26. ] řekl David k mužům, kteříž stáli
u něho, rka: Co bude dáno muži tomu,
kterýžby zabil toho Filistinského, a od
'al pohaněni od lsraele? Nebo kdo jest
distínský neobřezaný tento, že zhaněl
vojska Boha živého?
27. I pravil jemu lid v táž slova.. řka:
To bude dáno muži, kterýžby ho zabil.
28. ('ož uslyšev Eliab, bratr jeho
starši, an mluví s jinými, rozhněval se
na Davida, a řekl: Proč 'si sem přišel,
a proč jsi nechal kolikasl těch ovec na
poušti? Zněmt já hrdost tvou, &zlost
srdce tvého: žes přišel dívat se bitvě.
29. l řekl David: Co jsem učinil?
Zdaliž to neni (pouhé) slovo?“
30. A odešel maličko od něho k jiné

4.7

36. já honil jsem 'e, a bil jsem je, s
vydíral jsem ho : h la jejich: a pakli
se na mne obořili, já ujma je za čelist.
udavil a zabil 'sem je.

_

36. Nebo i iva, i medvěda zabil jsem,
já služebník tvůj: rotož takt bude i
tento ňlistínský neo řezanec.jako kte
rý z nich. N ni půjdu, a odejmu poha
nění lidu: nebo kdo jest tento filistínský
neobřezanec, kterýž směl zlořečiti voj
sku Boha živého?
37. A řekl (také) David: Hospodin,
kterýž vytrhl mne z moci lva. a z m'oci
medvěda. ont vysvobodímne : ruky Fi

listínského tohoto. mu pak Saul k Da
vidovi: Jdi, a Hospodin budiž s tebou.
38. ] oblékl Saul Davida v roucha
sváf a vstavil lebku měděnou na hlavu
jeho, a oblékl jej v pancíř.
39. Připásav tedy David meč jeho na.
roucho své, pokoušel se, mohl-liby v
odění jiti: nebo tomu nebyl zvyklý.!
řekl David kSaulovi: Nemohut tak jíti,

nebo
to s seElam
, tomu nepřivykl. l „složil
40. & vzav hůl svou, kterouž vždycky
mu, a mluvil touž řeč.“ [ odpověděl je— míval v rukou: vybral sobě pět kamenů
mu lid slovo jako prvé.
hladkých z potoka,
a vložil
je do mošn
31. Slyšána pak jsou slova, kteráž pastýřské,
terouž měl
s sebou,
&prak
mluvil David, a donesla se k Saulovi.
svůj nesl v ruce: 'a šel proti Filistín
32. K němužto když byl přiveden, skému._
mluvil jemu: Necht se neleká srdce žá
41. Sel pak Filistínský kráčeje a při
dného pro něho: ja služebník tvůj pů bližuje se k Davidovi, a oděnec jeho
jdu, a budu se biti s Filistínským tímto. před ním.
33. I řekl Saul k Davidovi: Nemůžeš
42. A když pohleděl Filistínský. a.
odolati Filistinskému tomuto, ani se po uzřel Davida, pohrdal jím. Nebo byl

týkati s ním: nebo mládeneček jsi, tento
pak jest muž bojovný od mladosti své.
34. l řekl David k Sull0vi: Služebník
tvůj pásl stádo otce svého, a když při
cházel lev, aneb medvěd, a bral skopce
z prostředku stáda:

mládenec ryšavý. a pěkného vzezření.'
43. [ řekl Filistínský k Davidovi : ('ož
jsem 'a es, že ty přicházíš pmti mne
s holi?
zlořečil Filistinský Davidovi
skrze bohy své :'
44. a řekl k Davidovi: Pojď ke mně,

__.V—_
29) Jiní vyklódqjí: Není—li!to : rozkazu, že jsem přilel?

30) t. tiu! se jako prvé, chteje jistoty nabytí.
38) t. v roucha, která! mel pohotové pro své odčnee.
42) t. jakoby nebyl podobný k vojínu.
43) t. aby bohové Glisdniti bo zohlední.

54'
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a dám! tělo tvé ptákům nebeským. a puspišil David. &běžel k boji proti Fili
stinskénm.
šelmam zemským.
49. A sáhnm do mošny. vynal jeden
45. Odpověděl pak David Filistinské
mu: Ty přichaziš ke mně s mečem. a s kamen. a otočiv hodil 7.praku. a udeřil
Filistinského v čelo: tak že uvázl kámen
kupim. a a pavézou: ji pak přicházím li
tobě ve menu Hoa odina zastu pu. Bo v čele jeho. a on padl haji svou na zem.
50.1 přemohl David [ ilistinského
ha voje iaraelskýc, kteraž jsichaněl
46. dnes. ada tebe Hospodin v ruku prakem a kamenem. a udeřiv Filistin
mou. a zabijí tebe. a setnu hlavu tvou s ského zabil jej. A nemaje meče \ ruce
tebe: &vydim mrtvoly vojska filiatin DaVid;
ského dnes ptákům nebeským. & šel
51. přiběhl a vstoupil na Filistinské
mám zemským: ab poznala všecka ze ho. a vzav meč eho. dobyl mu ho z po—
švy jeho: a za il' ej. sČavjemu hlavu.
mě. žet jest Bůh vše:—ach
47. aaby poznalo všecko shromážděni Vidouce pak l'ilis nšti, že umrel nejsil
toto. že ne mečem. ani koplm vysvobo silnějšl jejich. utíkali.
52. A ovstavše muži israclšti &jůd
zuje Hospodin: nebo jeho jest boj. a dá
v ruce naše.
ští zkřikli. a honili Filistlnské. až přišli
48. Když pak vstal Filistinaký. a při do oudolí, & až k branam Akkaron, a
padali raněni z Filiatinskych po cestě
cházel. & přibližoval se proti Davidovi.

|

17. 53. — 18. H.

První kniha Kraloveků.

k Saraim,' a až do Geth._a až do Ak
karon.
53. A navráthše se synové israelšti
od honění Eilistinskýmh vpadli do'je
jich stanu.
54. David pak vzav hlavu Fdistinske
ho, prinesl ji do Jerusalcma :“ oděni
pal: jeho složil v stanu svém."

499

Jonathan : Davidem
3. Učinilmuk miloval ho jako .duši
smlouvu:

svou.
4. óvléknuv : sebe Jonatlnas sukni.
kterouž byl odin, - dal ji Davidovi. i
ostatní roucha svá. až do meče &lučiště

svého, a až do pasu.'
5. Vychazel také David ke všemu. k
55. 'lehds'tž pak. kd)ž viděl Saul Da— čemuž ho koli posilal Saul. a opatrně
vida \ycházejiciho proti Filistinskemu. sobě počinal: i ustanovil ho Saul nad
řekl k Abner-mi kmžcti vojska: Abner. bojovniky. a byl vzacen řed očima vše
z kterého rodu jest tento mládenec? [ ho lidu, a nejvice před obličejem služeb
řekl Abner: Jako jest živá duše ná. nikůSaulovjch.
králi, žet ne\im.
. 6. Když pak se navracoval David za- '
56. l řekl král: Zeptej ty se. či syn biv Filistinského, v)šl)' ženy ze všech
jest mládenec ten.
měst. israelskjch, zpivajice. a tancujice
57. A kd)ž David zabi\ Filistinského vstříc Saulovi králi. s bubny veselosti.a
nauncoval se. pojzn ho Abner n\ecil jej cimbálky.'
7. A prozpěvovaly' ženy t)" hrajice, &
před krále. an drží hlavu Filistinského
v ruce.
ikonce: Pomzilt jest b'aul tisíc. a David
58. | řekl k němu Saul: Z kteréhož deset tisíců.
&Rozhněml se pak Saul náramně,a
rodu Íjsi.
mládenče?
David: Syn
služe
nika
tvého lsai| řekl
bethlémskóho
já nelíbila se mu ta řeč: i iezkl Dali Davi
dovi deset tislců. a mně dali (toliko) ti
jsem.
sic: což mu ještě zbývá dáti, leč jediné
království?
Kuplloln Is.
9. Protož nelibě hleděl Saul na Davi
Jon-Lilas \\ Davidem so nphmil. 8 Saul pol—nljej'
' nenáviou' mid. 17. Deen Saulova Davidovi n mon da od toho dne a potom.
ielku dáno.
10. Druhého pak dne, napadl duch
1.1 stalo se. když přestal mluviti |: od Boha zlý Saule. a prorokoval u ro
Saulovi. duše Jonathova spojila se &duši střed domu svého :' David pak hralp 
Davidovou. & miloval ho Jonathas jako kou svou. jako každého dne. ] držel Saul
kopí."
duši svou.“
11. a vyhodilje.mmele. probodnouti
2. A vzal jej Saul (k sobě) toho dne.
Davida až do stěny: eDavid uhnul se
aotce
nedogustil
mu
navrátiti
se
do
domu
je o
mu po dvakrát..
52) Město v pokolení Jůda.
54) Co: se stalo pozdeji v prodloných časech. kdy! Jerusalem cely' ae nalezl v rukou lonehkýeh.
— ") i.. na památku slunného vitezstvi toho.
55) hebr. mc: Či sjn jest ton mlédeneček? Zapomenulť na to Saul aneb nikdy ne byl prvé na
to neu'ual. Nyni pak se na to této. ponéndt podlé slibu donate mi mu deti dceru svou
za manželku. (v. 25)
1) t.. jako sebe lame'ho.

4) Tímto způsobem se dokazovalo u stal-yd: nemdilné ptatelstvi.
6) Podle tehdejšího obyčeje i tony i panny po vitěutvi radon svou i vděčnou. svou & Bohu
takto pmkazovaly.
?) hebr. text.: jedny po druhých.
10) t. počínal tobě jako prorok u vytrlení -- toliko to jeho vytrleni mini bylo poieh'ii—
Meli králové v obyčeji. vtdycky \ll-len v ruce buď lezlo aneb kopí

")
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12.

A bál se Saul Davida. proto že milují tebe. .Nyní tedy budiž zetěm krá
lovým.

Hospodinbyl sním, aodněhood
stoupil.
13. Protož
byl ho Saul od sebe. a
učinil 110tisíc kem nad tisíci muži: a
vy.cházel a vcháwl před obličejem lidu?
vy.“

David pak ve všech cestách'

svých opatrně sobě počínal. a Hospodin
byl s ním.

015.

18, 12—30.

_

23. [ mluvili alužebníci Saulovi v uši
Davidovy všecka slava ta. [ řekl David:
Zda-liž se vám malá věc zdá býti zetěm
královým? Já. pak jsem člověk chudý a
potřebný.'
24. [ oznámili služebníci Saulovi.
řkouce: Taková slova mluvil David. '

5.Řekl pak Saul: Takto rcete Da
Tedy
Saul.stříhati.
žeby byl příliš
počalvida
se hovy
vidovi: Ne otřebu' t král věna. než to

lůifeškeren pak Israel: Jůda milo

liko ato o zek iliatínakých: aby se
stala pomsta nad nepřátel královský
mi. Saul pak obmýšlel dáti Davida v
ruce Filistínských.
26. A když oznámili služebníci jeho
želku: toliko buď muž silný. a vetfboje
Hoepodino . Saul pak myslil, řka: Ne Davidovi slova, kteráž byl řekl Saul, lí
bud' ruka m na něhó. ale buď na něho bila se řeč ta Davidovi. aby byl zetěm
královým.
ruka FIlustlnskych'
27. A
nemnohých dnech vatav Da
18. Rekl pak David k Saulovi: Kdo
vid. odš clou muži. kteríž pod ním byli. a
jsem
já.
aneb
jaký
jest
život
múj)
aneb
zbil
z
Filistínakých
dvě stě mužů. a při
rod otce mého v Israeli. abych yl ze—
nesl jejich obřízky.a vyčetlje králi. aby
těm královým?
19. Přišel pak čas. kdyžto měla dána byl zetěm jeho. Tedy dal mu Saul Mí
chol dceru svou za manželku.
býti Merob dcera Saulova Davidovi.i
28.1 viděl Saul. a arozuměl. že lio—
dána jest. lladrielovi Molathitskému za
manželku.
spodin jest a Davidem. Míchol pak dce—
20. Milovala pak Davida Michel, dru ra Saulova milovala ho.
há dcera Saulova. loznámeno jest to
29. Saul pak počal více báti se Davi
Saulovi. a libilo se to jemu.
da: i stal se Saul nepřítelem Davidovým
21.1 řekl Saul: Dámt mu ji. aby mu po všecky dny.
byla osidlem.' a aby byla proti němu
30. l vytrhovali knížata ňlistínská:'
ruka Filistínských. I řekl Saul k Da od počátku pak vycházení jejich o
vidovi: Ve dvou věcech" zetěm mým učí se choval David. nezli všickm slu—
budešdnes!"
žebníci Saulovi. a učiněnojest jmeno je
22. I rozkázalSaul služebníkům svým: ho velmi slavné.
Mluvte Davidovi podtajl.' ikonce: Hle
líbí? se králi. a všickni služebníci jeho
val1Davida:
ředmmi nebo on vcházel, i vycházel
p 17.1 řekl Saul k Davidovi: Hle dceru
mou starší Merob. tu dám tobě za man

13)
14)
17)
21)

t. k válečným výpravám.. Domnival se Saul. ie v nich David zahyne.
t. činech. přednevzetleh.
t. nech! neujde od ruky mě ale od ruky Filiztínlkýeh. padne v boji.
vir. ulic v. 25. — ") t. za dva činy. totii za poražení Goliáše . za sto obtíuk. — ") t.

v určitý pl

aneb v ulolmý den.

22) t. jbkoby já o tom nevěděl.
23) t. nemohu já býti | tak veliké věno, jaké! by náleielo dáti _u. dceru královskou.
dávno
y věna lany. nýbrl nulová dávali peníze za zeny.
80) t. do země llraellkých.
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Kapitolu ID.
Baal fondu! Davidazabiti. 0. Nebapečmtvi. u. .
\mu jeho před Saulem.

Nehřeš králi proti služebniku svému
Davidovi. nebot jest on nic noprovinil
proti tobě. a skutkové jeho jsou tobě
velmi do

.

'

]. Mluvil pak baul !: Jonathovi synu
5. Nebo o ovůžil' se života svého a
svému. & ke všem služebnikům svým. zabil Filistins ého. a učinil Hospodin
aby zabili Davida. Jonathas pak syn vysvobození veliké všemu Israeli. viděla
Saulův miloval Davida velmi.
to, a radoval jsi se. Proč by tedy hřešil
2. A oznámil to Jonathaa Davidovi.
. proti krvi nevinné. chtéjo zabiti Davida.
řka: Hledá Saul otec můj zabiti tebe; an jest bez viny?
\
protož nyni šetř se. prosim. ráno. a zů
6. To když uslyšel Saul. ukrocen jsa.
staň v skrytě. a schovej- se.
3.415 pak vyjda státi budu podlé otce řeči Jnnathovou. přisůhl. řka: Zivt jest
svého na poli, kdežkoli budeš: a budu Hospodin. že nebude zabit..
mluviti o tobě &otcem svým: &cožkoli
7. Tedy Jonathan povolal Davida.. a
uhlidňmf oznámim tobě.
oznámil jemu všecka slova to.: a uvedl
4. Mluvil tedy Jonathas o Davidovi Jonathas Davida k Saulovi. a byl před
dobře Saulovi otci svému, a řekl iemu: nim, jako byl prvé;
__\..._ ..
3) !. jak! nemálo smýšlení otce mého k tobě.

vf
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. 8. Vznikla pak o ět válka. a vytah Míchol k Saulovi: Proto že on řekl mi:
David, bojoval proti Fílíatlnským: a po Propust mne. sic jinak zabijí tebe.
18. David pak utíkaje vynikl : ne
razil je porážkou velikou. a utekli před
ní na.
bezpečenství. a řiěed k Samuelovi do
9. [ včelduch od Hospodinazlý (o ět) Ramatha. oznámí jemu všecko, což mu
do Saule. [ seděl v domě svém. rže učinil Saul: i odešli on a Samuel. a by
dlili v Nájoth.'
kopí: David pak _hrůlrukou svou.
19. Oznámeno pak jest Saulovi, řka:
10. [ snažil se Saul probodnouti ko—
pím Davida až do stěny. ale David llle David 'est v Mljoth v Ramatha.
20. Poslal tedy Saul pochopy. aby
uhnul se mu: kopí pak bez ourazu ude
i-ilo v stěnu. a (tak) David utekl, a vy— jali Davida: kteřižto když viděli houf
vázl tě noci.
'
proroků prorokujících. a Samuela před
ll. Poslal tedy Saul služebníky své staveného. an stojí. sstou il také duch
do domu Davidova. aby střahli ho. a Hospodinův na ně. a oni také začali pro

rokovati.'

zabilijej
ranof manželka
Což když omámila
Da
vidovi líchol
jeho. řkouc:
Jestliže se nezachováš této noci. zejtra
u_mřeš:

12. spustila ho oknem. On pak odšel,
utekl. a zachován jest.
13. Vzala pak Míchol sochu.' a po—
ložila 'i na lože, a kůži kozí chlupatou
položila v hlavách její, a přikryla ji šaty.
14. Poslal pak Saul popravce. kteříž
by jali Davida :' i odpovědíuo jest. žeby
byl nemocen.

_

15. [naposlal
opětřka:
Saul posly,
aby
hleděli
Davida.
řinestc
hopo
na
loži ke mně. aby byl zabit.
16. A když přišli poslové. nalezena
jest socha na loži. a kůže k0zí v hlavách

e'í.

] 117. [ řekl Saul k Michel:

Proč jsi

21. To když oznámeno bylo Saulovi.
poslal opět jiné posly: prorokovali pak
! oni. A opět poslal Saul třetí posly: a
oni též také prorokovali. [ rozhněvav sc
ul.
22. odšel i on sám do Ramatha, a
přišel až k cisterně veliké. kteráž jest v
Socho, a zeptal se, řka: Kde jest Sa
muel a David? | prnvenojest jemu: llle
jsou v Nájoth v Ramatha.
23. | odšcl do Nájoth v Ramatha. a
sstoupil také na něho duch Boží. &jda
dále prorokoval. až přišel do Nájoth v
Ramatha.
24. [ svlékl 'Be také on s šatů svých.'
a prorokoval s jinými pred Samuelem“
a. padna (ležel) nah "" celý ten den i
noc. Udkudž i vyšlo přísloví: Zdali i

Saul mezi proroky“

mne tak oklamala, a
pustila jsi ne
přítele mého. aby ušegllol odpověděla
!
t.. alby vycházel z domu; nechtějí: ho snad : šetrnosti k dot-H své v domě dáti usmrtítí.
t. podobenství člověka mající.
ješte : domu nevychůzel.
t. j. v obydlích. Byla to nějaká škola. kde! lihové proročtí umění liternimu i zákonu Pinč
se vyučovali n pospolu přebývali. Semruvedl Samuel Davida. aby tu beapcčny' byl a a slova
'Bozího potěšení docházel.
20) t. pisne svate' poli. ['o-vazné zpěvy. vuni oaoba Samuelova a mít!- oučinkující milost učnila
je docela nezpůsobné. by na Davida sáhli.
24) t. . svrchního roucha svého. jako oatatní tací preročtí. Neb roucho svrchní překiielo v po
luůkach spojených se zpěvem náboženským. —- ") t. piizv-ukuje a apolo pmpčnúe | ními
lůně libolne'. — "') t. toliko reucben: spodním přiodčný. — _1')Indy! toci! nekdo : vnuknutí '
Božího nenadale nad přimení své & něčemu dohrúnu u obrati.

ll)
l3)
H)
IB)

___.
_„
___——,..
_.
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žebníku tvému. Paklit se roulobí, věz.
že se doplnila zlost jeho.“
_
8. Uču'l tedy milosrdenství s služeb
níkem svým: nebo jsi v smlouvu Ho
1. Utekl pak David 1 Nájotll, jenž spodinovu uvedl služebníka svého s se
jest v Ramatha. a přišed mluvil před bou. Paklit jest na mně jaká. nepravost.
Jonathou: Což jsem učinil? Jaká jest zabí mne sám. a neuvoď mne k otci
nepravost má. a jaký hřích můj proti svému.
otci tvému, že hleda bezživotí mého? _
9. [ řekl Jonathas: Odstup to od te
_ 2. Kterýžto řekl jemu: Odstup to. be: nebo jestliže jistotně zvlm. že do
neumřeš: nebot neučiní otec 'můj niče
plnilatosebýti.
zlostabych
otce neozn
méhoproti
tobě.toho.
ne
mil tobě
hož. ani velikého ani malého. leč mi to můž
10. I odpověděl David k Jonathovi:
prvé oznámí: (jakby) tedy toliko tuto
věc zata'il přede mnou otec můj? Nikoli Kdož mi to oznámí. odpoví-li snad co
tobě otec tvů' tvrdě o mně?
toho nebude.
11. l řekl donathas k Davidovi: Pojď,
3. l přisáhl opět Davidovi“ Ale on
řekl: Vít jistě otec tvůj. že jsem nalezl a vyjděme ven na pole. A když vyšli
milost před očima tvýmaf' a řekne: oba na pole.
12. řekl Jonathas k Davidovi: Hospo
Nechťneví o tom Jonathas.'" aby se
snad nezarmoutil. Nýbrž jistě. živt—jest dine Bože israelsk ', poznám-li úmysl
otce
svého zejtra ne pozejtři: a bude-li
Hospodin, a živat jest duše tvá., že toli
ko jeden krok jest (at tak dim) mezi dobře s Davidem, a jestliže hned nepo

'Knpllola zo.

Jonathan slíbil Davidovi milu-t u otce vyprositi. 27.
Zastával ho před Soulem. 35. Benelli se.

šli k tobě. &neoznámim tobě,
mnou a snu-ti.
'
13. toto učiň Hospodin Jonathovi, a
4. [ řekl Jonathas k Davidovi: Což—
toto přidej! Jestliže pak trvati bude
koli díě mi. učiním.

5. Rekl tedy David k Jouathovi: Hle
zejtra jest nov měsíce.“ kdežto podlé
obyčeje sedávám s králem k jídlu. Pro
pust mne"tedy." at se skryji na poli až
dn večera dne třetího.
6. Jestližeby ohlédna se otec tvůj tal

zlost otce mého proti tobě. zjevim to
tobě. a propustim tě. aby šel v pokoji. a
budiž Hospodin s tebou. jako byl s
otcem mým.
14. A budu-li živ. učiníš mi milosr

denství llospodinovo:' paklit umrn.
15. neodejmeš milosrdenství svého od

se na mne. od ovíš mu: Prosil mne a— domu mého až na věky. (ani tehdáž)
vid. aby rye le odešel do Bethléma když vyplení Hospodin nepřátely Davi-A

města svého: nebo oběti slavně mají (lovy. jednohokaždého : země; at ode
tam vsickni : čeledi jeho.“
jme _Jonathu: domu jeho, a vyhledává
7. [lekne-lit: Dobře: pokoj bude slu Hospodin z ruky nepřátel Davidových“

3) t. přátelství a věrnost.. — ") t. že jsi na mne laskav. — '“) t. kdy! ho zabijí.
5) t. počátek nového měsíce. který! se llnvil oběti a body obětními. — ") tt poněvadž misto
otcovo ' nepřítomnostijeho eríi.
Mluveno to prvé. oe! Saul : Nijoth se vrátil.
6) t. rodinné body.
7) t. že Ie netvrdil v zlocti proti mně . uložil mne uvraldlti.
13) \'iz svrchu B. 17.
M) t. ty tel nopmti tunu při—hou se mi zaviní. to se mnou učiníi miloudenstvi. pnkli někdy
krilem hudci.
l5) ..Vyhledůvati něco z ruky něčí“ jen, udnti _vd neho počet a toho. nenutí jej a to. pon-tm
toho nad nim. Smysl tedy jest: A! znhladi Hospodin Jonathu. a pomstí toho nul nimajnko
nad oupi-italy Davidovými. pnkh'by zrušil přísahu svou.

__.__—.___ _ _. _ .— ___—„ý,
hhh to.“...
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16. Učinil tedy Jonathan smlouvu s

27. A když přišel druh ' den po nov
a. vyhledával Ho— mesici. opět bylo misto svidovo prá
spodin : ruky nepřátel Davidovýchf
zdné. | řekl Saul k Jonathovi synu své
17. A přísahal Jonatbas ještě jednou mu: Proč nepřišel syn Isai. sni včera.
Davidovi. proto že miloval je': nebo je ani dnes k jídlu?

kož duši svou. tak jej milo .
28. [ odpověděl Jonathas Saulovi?
domem Davidovým:

18. ] řekl k němu Jonathan: Zejtra
jest nov měsíce. a budou se ptáti _na
tebe.
.
19. nebo pobřeží tebe na místě. kde
nadáváš. až pozejtři. Stou ii tedy ry
chle.' & přijdeš k mlstu. dež se máš
. „k.-ýú \!den. v kterémž se dělsti může."
a. sedneš u kamene toho. kterémuž
jmeno jest EzeL .
20. A 'á. tři střel

střellm k němu.

&stilleti udu. jakoby;

se cvičilstřileti

k cili.

Prosil mne snažně, aby šel do Bethléms.
29. a řekl: Odpust mne, nebo oběť
slavná jest v městě. jeden : bratři mých
volal mne: nyni tedy jestliže jsem na—
ezl milost před očima tvýma. půjdu
spěšné. & navštlvlm
své. Tou přl
činou nepřišel k stolu kralovskému.
30. Rozhněvsv se pak Saul na Jona—
tlm, řekl jemu: Synu ženy muže samo
chtb uchvacujlci,' zdaliž nevim. že milu
'eš syna lsai. k honbě své, a k honbě

lianebné matky své?"

31. Nebo pokudž živ bude syn lsai na
zemi. nebudeš upevněn ty. sni králov—
22. estliže řeknu pacholeti: Hle stře— stvi tvé. Protož hned pošli. &přiveď jej

také
i pachole.
řka jemu:
Jdi.21.
s Pošlu
"ines mi
stře
y.

ly před tebou jsou. přines mi je: ty
přijď ke 'mně. nebo jest pokoj tobě.. &
nic zlého neni (k obávími).zin 'est ilo
spodin. Pskli takto řeknu peoboleti: llle
střely za tebou jsou: tedy odejdi v po
koji. nebo pmpustil tebe Hospodin.
23. () slovu pak. kteréž jsme mluvili
já a ty. Hospodin bud' (svědkem) mezi
mnou s tebou až na věky.'

—

24. Tedy David skryl se na li. ::
přišel den nov měslce. s sedl rál k
ldlu.
] 25. A kdyžjseděl král (vedlé obyčeje)
na stolici své. kteráž byla u stěny. po
vstal Jonsthas. eedl také Abner podle
Saule, a místo Davidovo zůstalo prázdné.
26. l neřlknl Saul nic v ten den: ne
bo myslil. žeby snad přihodilo ee jemu.
aby nebyl číst. ani očištěn!

ke mně: nebt jest syn smrti.
32. Odpovlds'e pak Jonathas Saulovi.

otci svému. řek : Proč má umřlti? Co

jest učinil?
33. [ chopil Saul kopl, aby jej udeřil.
[ seznal Jonathas. že uložil otec jeho,
zabiti Davida.
34. Ted Jonathas vstal od stolu hně
vem rozpzlen jsa. _a ne'edl pokrmu v
druhý den nov měsíce. Tebozarmoutil
se pro Davids, proto že ho zlehčil otec
'eho.

_

35. A-když b lo ráno. přišel Jona
thas na pole. je ' se umlnvili s Davi
dem. s'pachole maličké s nim.
36. [ řekl k pnoholeti svému: Jdi &
přines mi střely. kteréž já v 'střellm. A
když pechole běželo. střelil
hou stře
lou přes pechole.

l6) Rozum toho jest: Jonathan uánil omlouvu : domem Davidovým i toho doložil: Pameti! to Ho
spodin n. mne. jestližebyeh ne tak nepřátelsky k tobě ohonl : unlouvy nedržel.
19) z. : mlok. kdejsi .. ukrýval.: nemam.. __ ") lepefpmaei k nam. ns kterém! se byl

skryl. když ne tojednslo. totiž kdytjmnjednsl otebeeotoemevýln. Viznnbu l9.2std.
23) s že každý ms vypinime.

26) Neb hodův těch. kteréž“

nový Bunda—7511). polkmůnioneoů'itdnlneměliůčutnibýti.

so) t. mihi. vůně. Jiný výkhd: Synuphuieaý.nrpotný.—")t.

nou uůstenei. když ne trilontví po Inn. otci lvů! ned—odnož.

neepoetivůoienetkou

___
__.„_._
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“37. Přišlo tech pachole k místu stře
ly. kterouž byl vystřelil Jonatbas: a ve
lal Jonatbas za. pacholetem. a řekl: Hle
tamto jest střela dále za tebou.
38. I volal opět Jonathan za pacholc
tem. řka: Rychle pospěš, nestůj. [ se
bralo pachole Jonathovo střely. a při
neslo je ku pánu svému:
39. a coby se jednalo. dokonce neve
dělo: nebo toliko Jonatbas a David o té
věci věděli.

40. ] dal Jonathan zbraň svou pacho
leti. &řekl jemu: Jdi. a dones do města.
41. A když odešlo pwbole, vstal Da—
vid z místa. kteréž bylo ku polednL' a
padne na. tvář svou !: zemi. poklonil se

.

.l
__

třikrát.: a polibivše se vespolek. plakali
spolu. David pak hojněji.
42. Rekl tedy Jonatlms k Davidovi:
Jdi v pokoji: cokoli jsme sobě obadva

ůřisáhli
ve jmenu
Hospodinova,
řkouce:i
ospodin
buď mezi
mnou s tebou.
mezi semenem mým a.semenem tvým
až na věky.'
43. [ vstal David. &odšel: ale i Jona—
tbas navijátil se do města.

Kapitola 21.
Daviduuu doNebe. IO.. k Aehhovimu milému.

]. Přišel pak David do Nobe k Achi
melecbovi knězi: i nlekl se Achimelecb.
proto že přišel David. [ řekl jemu: Proč
jsi sám. a žádný nenl s_tebou?

41)Lzmbtgvkumubylnkqlskulabyhhnnhvikupdednlm
42) Dolni: Při tom Mne.
55.

ns
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2. [ řekl David k Achimelechovi kně— zbrani své nevzal s sebou; protože řeč

zi: Král mi přikázal nějakou věc. a řekl: kralove dotlmla.
9. [ řekl kněz: 'Hle tuto meč Goliáše
At žádný neví o tom, proč jeem tb
slal. a jaká. jsem tobě přikázaní
: íilistínského. kteréhož jsi zabil v oudolí

nebo i služebníkům uložil jsem na ono terebintovém. jest obvinut v pláštpzaEfo
a na ono místo.“
dem: chceš—liten sobě vzíti.>vezmi. ne
3. Nyní tedy__máš—li co po hotově. ho zde jiného není kromě toho. [ řekl
aspoň pět chlebů.. dej mi. aneb cožkoli David: Není přes ten, dej mi jej.
najdeš.

10. Vstal tedy David. a utekl toho
4. l odpovídsje kněz k Davidovi, řekl dne před Saulcm. a_přišel k Achísovi.'
jemu: Nemám cblebů' obecných před králi Geth.
ll. [ řekli služebníci Achisovi k ně
rukama. ale toliko chléb svatý :“ jsou-liž
čistí služebníci tvoji. zvláště od žen?". mu. když uzřeli Davida: Zdaliž tento
5. I odpověděl David knězi. a řeklje není David král země? Zdaliž tomuto
mu: Jistě. co se tkne žen. zdrželi 'sme nezpívali
houfích, řkouee : Porazil
se od včerejška. i před včerejškem. dyž Saul tisíc. Ěavid pak deset tisíců?
Í2. Složil pak David slova tato v srdci
jžme
vycházeli.
i byly
nádoby
služební svém. &bál se velmi Achisa krále Geth.—
ů svaté
:' ač pak
cesta.
tato poškvmč—
na jest: však i tu.dnes posvěcena bude
13. | změnil obličej svůj před nimi. :!
v nádobách."
padal mezi rukama jejich, a ustrkoval
6. Tedy dal mu kněz posvěcený chléb: se' na v::ateeh brány. &'sliny tekly jemu
nebo neb lo tam (jiného) chleba. leč to— po bradě-."
liko chle ové ředložení. kteříž byli
14. [ řekl Achis služebníkům svým:
Viděli jste člověka blázna, proč jste ho
vzati od tváři
ospodinovly.
položení
byli chlebové
tep í." aby (zase) přivedli ke mně?
7. ,Byl pak tu muž jeden z služební
15. Zdaliž se nám nedostává bláznů.
ků Saulových. v týž den. vnitř v stánku že jste uvedli tohoto, aby bláznil přede
Hospodinovu, jmenem Doeg. idumejský. mnou? Tento—liž mii ,vejíti do domu
“
nejpřednější mezi pastýři Saulovýmí.' mého?
8. Rekl pak David k Achimelechovi:
Nemáš tu před rukama (nějakého) kopí
neb meče? Nebt jsem meče svého, ani
2) t. uš jisté místo. kdeby mne čekali. David se dopustil lze služebně. obávqie se, žeby Achi
melech jej mohl králi vydutí. Zlé účinky té nerozvěžené výmluvy viz níž 22. Ill—22. Takt
lez, i z potřeby a z nouze mluvená, vždy spíše škodí, net pmpeje.
4 V t. chleby předlolení (3 Moji.. 24. č.). které! se naleznly v stánku. jej! Saul z Silo do Nebe
dal přenesti. — “) na totil za to nejvyšší kněz.. a právě, že v připndnosti této. kde bai
o uchování :ivota. a zdtavi. právo. dle něhož toliko kněžím sluší chlebův posvátných polívati.
místo svého putoupiti musí. Přede však žádal, aby čísti byli ti, kdo! chlebů tech pozivati meli.

5) & těla slulebníků jsou m..-m “) Mluví tu v ten mmm: Ačkolivi toto naše předsevzetí ne
slušně . nedovolené jest v tom. jelikol chlebu posvůtnýoh. k nim! sami uni s čelidknlni
nými právo maji. uňvnti Mme;
však ale nebude nám to za hřích počtem. podvod! to

znouuprouehovůníwnčinímeapodlótčhčistijsm.

6) t. a nového počali. Viz 2 M111125. 30 a 3 Hoj. 24, 7—9.
7) t. doloree nad nimi.
nor—v nímu 33. !. mývň David Achim Ahimeleehem. tolik co otcem kvílení, nebo to jmeno

bylo obecné krmiv atlaských.

18) ww.htiltoůčnčhumivévdoi.

podobnějako Far-o egyptských.

— ") Slovenblůnomseděhl. aby Livotzaohoval.
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Kapitola se.
David ukrývá se před Soulem. 9. Kai-ii od Dccgn
overeni. !& l povmzdeni.

]. ()dšel ted odtud David, a utekl
do jeskyně Odolříunf To když uslyšeli
bratři jeho. & všecken dům otce jeho.
přišli tam k němu.
'
'
2. [ sešli se lt němu. kteřížkoli byli v
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' a není. kdoby mi oznámil,“ zvláště když
i s
můj učinil smlouvu s synem
Isa? Není. kdoby mne politoval z vás:
ani kdob mi oznámil, že s můj po
zdvíhl sůžebníka mého proti mně, aby
mi zálohy strojil až do dneška?"
9. Odpovídaje pak Doeg idumejský,
kterýž tu stál, a byl rvní mezi služeb
níky Saulovými. řek : Viděl jsem syna
lsai v Nebe u Achimelccha syna Achi
tobova kněze:
10: kterýž radil se o “něhos Hospodi
nem, a dal mu potravy: ano i meč Go—
liáše ňlistínského dal jemu.
11. Poslal tedy král. aby zavolali
Achimelecha kněze, syna Achitobova, i
všecken dům kněžský otce jeho. (totiž

ouzkosti postavení. a souženi pro dluhy.
a hol-ké mysli: a učiněn jest nad nimi
knížetem, a bylo jich s ním okolo čtyr
set mužů.“ 
' 3. ! odšel odtud David do Masfa. kte
réž jest v Moab, a řekl k králi moab
skému: Prosím, necht zůstane otec můj
a matka. má. mezi vámi. dokudž nezvím,
co se mnou učiní Bůh.
kněží) kteříž byli v Nebe; i přišli vši—
4. [ nechal jich u krále mcabského: ckni k králi.
12. [ řekl Saul k Achimelcchovi:
a zůstali u něho po všecky dny, v nichž
. Slyš synu Achitobův. Kterýž odpověděl:
David byl na tom hradě.“
5. [ řekl Gád prorok k Davidovi: Ne— 'l'u jsem pane.
zůstávej (déle) na tom hradě, navrat se.
13. [ řekl k němu Saul: Proč jste
a jdi do země jůdské. A David šel a při se spikli proti mně, ty a syn lsai. a dal

šel do lesa Haret.'

6. [ uslyšel Saul. že se objevil David.
i muži, kteříž byli s ním. Saul pak když
zůstával v Gabaa., a byl v haji. kterýž
jest v Ráma! kapí v ruce drže. a vši—
ckni služebníci jeho stali okolo něho,
7. řekl k služebníkům svým. kteříž
stáli při něm: Slyšte nyní synové Je
mini: zdaliž všechněm vám dá s lsai
pole a vinice, a zdali všecky vás udělá

jsiemmuo chleby
ameč,
a radil
jsi se
s Bo
něj. aby
povstal
proti
mně,
k
strojení mi odkladů neustále až do
dneška?
14. [ odpovídaje Achimelech králi,

tisícníky a setníky:
8. že jste se spikli všickni proti mně,

diti se s Bohem o něj? Odstu to ode
mne :' at se nedomnívá. král takové věci

řekl: A kdo 'est tak věrný ze všech slu—

žebníků tvých jako David, a zet králův.
kterýž jde, kam mu koli kšžeš. a jest
slavný v domu tvém?

15. Zdaliž jsem počal teprv nyní ra

]) v pokolení Jůdn.
?.) David por-taví! se v čelo jejich ne proto. aby mad jimi podporován jso. ndorovnl králi cve'mu. '
jemu! ovšem, i jen pronásledován a stíhán. zůstal věrným a oddaným; ale aby v bídě jejich
jich těšil . před “stopováním jich ochránil. zároveň i v bojích proti vůkclním nepřátelům
hradských poskytnul příležitostí, by sobe něčeho dobytí n dluhy své upraviti mohli.
4) t. Masta. které! město od přírody pevné bylo.
5) východně od Jerusaléma.
6) habr. text: kdy! Soul v Gahan pod keřem tamaryikovy'm na výšinq sedel.
8) t. kde se David zdržuje. -— ") Mythic Saul vc ové tezkomyvlnocti, aneb mu ukjíní nemluvili.

to Devid. služebník jeho. strojí mu ouklndy. chtě hc zprovcditi zc neta; proto nokiu. to
neni, kdoby mu vyzradil. kde se ukrývů Devid, by ho mohl polapit a nehupedcmtvl u
zprostit.

15)Labyehscmdlprctitcbčcndkýmlpíknopti.jaucodcnlívůi.

Prvnímnam-umu

22. 16. — 28. IO.

o služebníku svém. ve všem domu otce
Kapitola 98.
mého: nebt nevěděl služebník tvů' o
této věci ničebož ani málo ani mnollo. David vraní-odiv mesta Ceilu od Nistinskýda. T. nu
ki nn poušť Zii.
16. [ řekl král: Smrtí umí-ei Achime
1. [ oznámili Davidovi, řkouce: Hle
lecbu. ty. i všeeken dům otce tvého.
dobývají Ceily' a loupí bu
17. [ řekl král služebníkům. kteříž Filistínští
mne."
stáli okolo něho: Obraťte se. & bíte
2. Ten.! se tedy David Hospodina.
(ty) kněží Hospodinovy: nebo mi:; je
jich s Davidem jest: vědouce. že utíkal. řka: Mám—lijíti &udeřiti na Filistínské
&neoznámili mi. Nechtěli 'pak služebníci tyto? 1 řekl Hospodin k Davidovi: Jdi.
královští vztáhnouti rukou svých na. a. porazíš Filistínské. i Ceilu vysvobodíš.
3. [ řekli muži. kteříž b % s Davidem.
kněží Hospodinovy.
'
k němu: Hle my zde v Jyůdstvujsouce
18. A řekl král k Doegovi: ()braf ty
bojíme se': čím více. pů'deme-li k
se. &oboř se na ty kněží. A obrátiv se
Ceile proti vojskům Filistínsitýcb?
Doeg idum'ejský obořil se na kněží, a
4. 0 )Čt tedy David tzizal sc Hospo
zabil toho dne osmdesáte &pět mužů
dina.'
terýž odpovídaje. řekl jemu:
oblečených v Efod lněný.'
Vsmů a táhni k Ceile: nebo jakdám F i
19. Nebe pak mesto kněžské vyhubil listínské v ruku tvou.
\
ostrosti meče. muže i ženy. i maličké. i ' 5. Tedy táhl David, i muži jeho k
Ceile & bojoval proti Filistínským. a
Eožívající
prsy.
i voly. i osly.
i ovce (po
il) ostrosti
meče.
'
Odehnal dobytky jejich. a porazil je ra
20. Vyvázna pak jeden syn Achime— nou velikou: :: vysvobodil David oby
lechův. syna Achitobova. jehož jmeno vatele Ceily.
bylo Abiatba. utekl k Davidovi, '
6. Toho pak času, když utíkal Abie—
21. a oznámil jemu. že pobil Saul thar syn Achimelecbův k Davidovi do
Gelly. přinesl s sebou Efod.'
kněží Hospodinovy.
22. I řekl David k Abistharovi: Vě
7. ()známeno pak jest Saulovi, že i'i
t
dělt jsem hned. když tam byl Doeg tábl David do Ceily: i řekl Saul:
110Bůh
v ruce má. &.zavřel sc. všed do
idumejský. že to bez pochyby oznámí
Saulovi: ját jsem vinen všemi dušemi města. v němžto jsou brány i zámkové.'
otce tvého.'
8. I říkám! Saul všemu lidu. aby k
táb _kCeile. &oblehl Davids. i muže
23. Zůstaň u mne. neboj se: bude-li boji
'eho.

'
í

kdo hledati bezživotí mého. bu'de ble—

dati i bezživotí tvého. ase mnou zacho ] 9. To zvěděv David. že Saul tajně
ukládá o něm zlé, řekl k Abistbarovi
ván budeš.
knězi: Příčin Efod.'
10. I řekl David: Hospodine Bože
israelský. slyšel služebník tvůj pověst.
_---

__.

__

_..

|
|
v

18) pl'isíuhqjíee toho času při stánku. Byla to pokuta, předpovědená. Viz výše 2. 80.
22) t. že zbiti byli.
1) 1.. města. v pokolení Jůde při pomezí Fílistinském. -— “) která! byla. za městem

T

3

u

8) totiž utíkqjiee & lkrjvqjíoe se před vlastnimi miny.

4) c. u..: .. jako již má v. 2. Iluze Urim a_Tbumim. va 2 mz. 28.

i

Í

6) t. roucho velikůbo kněze. nn němž byl nipnník l Urim . Thumim.

7) L hnaného . nditčho.'

9) t.tbymívejmuEnspodinovůnkmUrímoThumhndyudail.

m
' zam.—24. 2.

PrvniknlhaKrúlovaků.

, žeby se chystal Saul přitáhnouti k C'eile. činíme. abychom ho vydali v ruce krů
o .
. aby vyvrátil město pro mne.
ll. A
Vydají
mne Saul,
mužijakož
Ceily slyšel
v rucesje—
.* ho?.
přitáhne

žebnik tvůj? Hospodine Bože izraelský
oznam služebnlku svému. Iřekl Hospo
din: Přitáhne.
12. [ řekl David: Vydajl mne obyva
|“ telé Ceily. i muže, kteříž jsou se mnou.
v ruce Saulovy? [ řekl Hospodin: Vy

da'l.
.
|
113. Vstnl tedy David a muži jeho,
' ' takměř šest set. a vyšedše z Ceily, sem
4 i tam toulali se. nejsouce s sebou jisti;
i oznámeno jest Saulovi. že ušel David
" z Ceily, a zachován jest: protož nechal
|
taženl.
\
14. Zdržoval se
David na poušti
Ž v místech nejpevnějších, a zůstával na
' hoře pouště Lil', na hoře tmavé: však
Saul hledal ho po všecky dny, ale nedal
|
ho Bůh v ruce 'eho.
l
15. l vidél avid. že vyšel Saul. aby
hledal
bezživotl jeho. David pak byl na

gl. [ řekl Saul: Požehnanl vy od lio
spodina, že jste ulitovali mne.
22. Jdetež
tedy. prosím,
a pilněji
pravte
se. a šetrně
sobě veďte,
a sBři—
é
dněte misto. kam se obrati. aneb kdo
ho tam videl: nebot mysli o mně, že
lstivě ukladam o něm.“
23. Vyšpehujtež, a vyzvězte všecky
skrejše jeho, v nichž se kryje: a navratte
se ke mně a věci jistou, abych šel s vá
mi. Byt pak také do země zalezl. vyhle—

dám ho ve všech knlžetstvich Jůda.
24. Ale oni vstavše odešli do Zif

před
Saulem:
a muži jeho
yli na
paušti David
Maon, pak
na rovinách,
po
pravé straně (pouště) Jesimon. .
25. Tůhl tedy Saul, a tovaryši 'eho
hledat ho: i oznámeno jest to Davi ovi,
a hned sstoupil k skále. a bydlil na pou
ští Maon. O čemž uslyšev Saul. honil
Davida na ušti Maon.
26. [ tis: Saul a jedné strany hory:
poušti Zif v lese.
David pak a muži jeho byli po druhé
16. [ vstal Jonathas syn b'aulův, a straně hory: David pak již pochyboval,
odšel k Davidovi do lesa, a posilnil ru— žeby mohl ujiti od tváři Saulo : tedy
kou jeho v-Bohu,' a řekl jemu:
'
Saul a lid jeho obkličovali Davi i mu—
17. Neboj se; nebot nenalezne tebe že jeho všudy vůkol. aby je zjlmali.
ruka Saule otce mého, a ty kralovati
27. V tom přišel posel k Saulovi. řka:
budeš nad lsraelem, a já budu druhýpo Pospěš a přijď. nebo Filistinštl vtrhli do
země.
tobě: však i Saul otec můj vi to.
18. Učinili tedy obadva smlouvu
28. Tedy přestal Saul honiti Davida,
před Hospodinem: a David zůstal v le— a navrátiv se táhl proti Filistlnským.
'se: _Jonathas pak navrátil se do domu Proto nazvali misto to: Skálu rozdělu
svého.

!,

19. Přišli pak Zifejštl k Saulovi do
Gabaa. řkouce: Zdaliž hle David nepo

krývá se u nás v mistech nebezpečněj

jlci.'

Kapitola 24.
David_moha Sulla v jeskyni zabiti, neučinil toho.
. 17. Saul posuv nevinnost Davidem. učinil 1 nim
umluuvu.

'

i jest
šich na
v lese vé
na straně
pahrbku
llac ila, kterýž
pouště?
]. Odšed tedy David odtud. bydlil v
20.
tož nyni, jakož žádala duše mistech bezpečných En “dali.
tvá, aby sstoupil. sstup: my pak se při—_ 2. A když se navríl ' Saul od hončnl
|

|

11) t. jestliže zůstanu zde.
16) t. truchllvóho potěšil. ukazuje na _Bdaků zalíbení.

22) bobr. text: pnvlno mi. u divných arytmii uživí.
28) t. proto. že se tu rozdělila a rouna vojaka.
!) Poušť to nevhleko od mrtvého male.

my

Prvni kniha Královnu.

Filistlnských. oznámili mu. řkouce: Hle,

Davidjest na

24. 3—20.

tebe Hospodin v ruku mou v jesk ni: &

uštiEng
pomyslil' sem.' abych tě zabil: a 0 od—
3. Pojav
yEngSaul
tři tisice mužů vy— ustaloto č oko má:" nebo'jsem řekl:
braných)ze všeho Israele. šel hledat Da
evztáhnut ruky své na pána svého. po—
vida.. &.mužů jeho. také 1 na nejpřlkrej—
něva2džest
šleh skalách. kteréž toliko kamzikům
y'bržpomazaný
otče můj. Hospodinův.
viz. a poznej kraj
přístupné jsou.
plálštěsvého v ruce mé: žet když jsem
4.1 přisel k stůjim ovcl.' kteréž se řezal kraj plaště svého. nechtěl jsem
mu navrhly jdouclmu po cestě: a byla vztáhnouti ruky sve na tebe. Zuamenej
tam jeskyně. do kterež všel Saul na po— 0.viz. žet neni v ruce mé' zlého. ani ne
třebu:"' David pak. s mužijeho dále u pravosti. aniž jsem zhřešil proti tobě:
\nitř té jeskyně kryli se.
od'plak oukladj činiš dusi mé. aby mi ji
5. [ řekli služebnlci Davidovi k ně ty
mu: A tento jest den. o němž tobě
J13.5udiž Hospodin mezi mnou & te—
bou. a necht pomstí mne Hospodin nad
mluviltobě,
ospodin. mu
řka:učinil.
Ja dámjaknepřítele
tvého
se koli tebou: ale ruky své nevztáhnu na tebe.
libiti budepředyocima tvýma. Vstal te- . 14. Jakož se i řiká v starém přísloví:
dy David, a uřezal tiše kraj pláště Sau Od bezbožných vycházi bezbožnost: te
Iowa.“
dy nevztahnu ruky své na tebe.
6. Potom udeřil se v srdoe své Da
15. Koho honlš králi israelský." Ko
vid.“ proto že odi'ezal kraj pláště Sau ho to honlš? Psa. mrtvého honlš. a jednu
lovu...

blechu.'

7. I řekl mužům svým: Uchove
mne Hospodin. abych to učiniti mělpiž
nu mému. pomazanému Hospodinovu,
ab ch vztahnouti měl ruku svou na něj.
nebo mazaný Hospodinův jest.
obměkčil David muže své (těmi)

16. Budiž Hospodin soudce. a' necht
rozsoudi mezi mnou a tebou: & necht
pohledl. a soudl při mou, a vjsvobodi

lečeliii, &.nedo usti! jim. aby povstali

mne?z ruky
Kd žtvé.
pak dokonal David mluvi
řeči
ltakove k Saulovi, řekl Saul: Neni
liž to hlas t\ůj. synu můj Davide? [ po
zdvihl Saul hlasu svého a plakal:

proti Saulovi: šaul pak vyšed ::jeskyně
té, bral se cestou svou.
18. a řekl k Da\id0\i: Spravedlivě—jší
9. Vstsl pak 1 Davidpo něm.a šed jsi ty. nežli já: nebo t_vodplatils mi se
z jeskyně. volal za Saulem, řka: ane dobrým: já pak zlým tobě'jsem se od
můj králi. I ohlédl se Saul zpět, David placoval.
19. A ty ukazal jsi dnes. co jsi mi
pak sehnuv se tváři ]: zemi. poklonil se.
10. a řekl Saulovi: Proč posloucháš dobrého učinil. kterak dal mne llospo
řeči lidsk ch. kteříž pravi: David hleda din v ruku tvou, &nezabil jsi mne.
tvéhozléo
20. Nebo. kdo naleznu nepřítele svě
ll. lllco dnes viděly oči tvé. že vydal ho. propusti ho po cestě dobré-'? \le
4) I. ovčiocům, do nich! ovce na poli zovimji._—- ") t. aby tam pospol.
6) bobr.: padlo to tělo- na lrdce Davidovo. :. hryzlo jej svědomí jeho nad tim účinkem. —
") o přišlo mu na mysl. aby jej ubil. — Slavné to vitezstvi Davida nad sebou samým.
slavneiisi nad ooo. jeho! dobyl povolením Goliůie. (Sv. Jan list.)

ll) hebr. bylo mi řečeno. — ") t. šmovnl jsem tebe.
12) t. le nemu-nfimy-lu. něco zlého s nepravého piohoti.
15) t. povmného . alobčho. Jakoby řekl: Neslušnou voe &niš. že mne nuzného o povrženého
s takovými houfy honič.
20) e. v pokoj“. beze hody. jako ty mne?
.o-o—
___—___._-..

24, 21. — 25. N.

jsme jim obtížni nebyli. aniž jim kdy
eo zhynulo ae stáda.
všecken čas. v
němž byli s námi na
elu.
'
8. Ptej se služebníků svých. a povědí
tobě. Nyní tedy necht naleznou služeb
níci tvoji milost před očilna tvýms.:
nebo v den dob ' přišli jsme: oožkoli
najde ruka tvá. ej služebníkům svým.
a synu svému Davidovi.

Hospodin odplatiž tobě dobrým. za to.
co jsi mi dnes učinil.

21. A nyní poněvadž vim. že jistotně
kralovati budes, a že budeš míti v ruce
své království israelskěz'
22. přisahniž mi skrze Hospodina, že
nevyplcniš semene mého po mně. ani
vyhladíš jmena iného : domu otce mého.
23. I přisáhl David Saulovi. Odšel
tedy Saul do domu svého: a David
a muži jeho vstoupili na bezpečnější
místa.

Kapitola 25.
Samuel umi-el. 2 David neobdržel pottavy od Núbalo.
13 Abigail hněv Davidův ukrotila && Nňbal umřel.
a David pojal nmnželku jeho.

]. Umi-el pak Samuel. a shromáždil
se všecken Israel: iplakali ho, a pocho
vali ho v domě“ jeho v Ramatha. A
vstav David šel na poušt Faran.
2. Byl pak ' muž nějaký na poušti
Maon. a statek jeho byl na Karmelu a
člověk ten byl bohatý velmi; a měl tři
tisíce ovec, & tisíc koz: a přihodilo se.
že se střihslo stádo jeho na Karmelu.
3. Jmeno pak muže toho bylo Nůbal.
&jmeno manželky jeho Abigail: &byla
žena ta. velmi opati—mí,
a krásná: ale muž
jeji byl tvrdý. a velmi zlý, &zlobivý: byl
' pak z rodu Káiebova.
4. Kd ž tedy uslyšel David na pou
šti. žeby ábal střihal stádo své,
5. poslal deset služebníků. a řekl 'im:
Vstupte na Karmel. & jděte k Neba
lovi. & pozdravte ho jmenem mým po
kojně.

“

9. A přišedše služebníci Davidovi.
mluvili k Nábalovi všecka slova ta.
jmenem Davidovým: a přestali mluviti.
10. Odpovídaje pak Nábal služební
kům Davidovým. řekl: Kdo jest David?
A kdo syn lsai? Mnohotě nyní služeb-
níků. ješto utíkají od pánů svých.
11. Což tedy vezmu chléb svůj, a
vodu svou. a maso : hovad. kteráž jsem
zabil střižcům svým. &dům je těm lidem,
o nichž nevím, odkudž jsou?
12. Navrátili se tedy služebníci Da
vidovi cestou svou. a vrátivše se přišli.
s oznámili jemu všecka slova. kteráž
byl řekl.

13. Tehdy řekl David služebnikům

svým: Připaš každý meč svůj. [ É
pásali Édenkaždý
meča šlo
svůj,
přip
také
vid meč svůj:
za Davidem
okolo čtyř set mužů: dvě stě pak pozů—
stalo u břemen.
14. Abigail pak manželce Nábolove

oznámil jeden z služebniků jejich. řka:

A!
poslalpána
David
posly az on
pouště.
z ravili
našeho:
ukřiklaby
'e.
15. Lidé tito dosti dobří mím dyli. a
ne obtížní: aniž kdy co zahynulo po
6. A rcete: Budiž bratřím_mým &to— všecken čas. v němž jsme obcovali s
bě pokoj. i domu tvému pokoj. i všem nimi na poušti:
věcem. kteréžkoli máš, budiž pokoj.
16. místo zdi byli nám v noci i ve
7. Sl šel jsem. že střihou pastýři tvo'i. dne. po všecky dny. dokudž jsme pásli
kteříž byli s nami' na poušti: nik y při nich stáda.

ZI) Poznání to Saul : toho. ze ho Bůh vydaní
Budem zachraňoval.
l) t. v rodinném pobřbiiti jeho.

v ruce Davidovy. ješte Davida podivně před

7) &. pásli bliz nh.
8) t. k slavnosti. vat—losti. Nebb byl obyčejza sundávat,

le kdy! ovce Mhli. hodyMini.

14) t. ooopil se na na; zpurně je odbyl.

libilna.

'

___J '
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-17. Protož uvaž a pomysl. co máš
udělati: nebo jest se naplnila zlost proti
muži tvému. & roti domu tvému,' &on

jest syn Bel'

. tak že žádný nemůž

s nim mluviti.
.
_18. Tedy ospišila Abigail. u vzala
dvě stě chle ů. & dvě kožené láhvice
vina. & pět skopců vařených. a pět
měřic pražmy, :: sto svazků sušených
' hroznu. :: dvě stě hrud sušených ňků.
&vložila to na osly:
19. a řekla služebnikům svým: Jdětež
napřed: hle. já půjdu za vámi: muži pak
svému Nábalovi toho neoznámila.
20. Když tedy vscdši na osla.. sjiž
děla k patě hory. David a muži jeho
sstupovali proti ní: s nimiž i ona se
potkala.

21. [ řekl David: Jistě nadarmo
ostříhal jsem všeho. což on měl na
poušti. &nezahynulo nic ze všeho. což
mu příslušelo: n odplatil se mi zlým za
dobré.
22. Toto učin Bůh nepřátelům Da—
vidovým. & toto přidej. jestliže zane
chám čeho do jitra ze všeho. což mu
přináleži. až do toho. který moči na

25. l7—33.

tvá.neviděla jsem služebniku tvých, pane
můj. kteréž jsi p'oslal.
2G. Nyni tedy pane muj. živí jest Ho
spodin. &živat jest duše tvá. že Hospo—
din zbránil tobě. aby nepřišel k (prolití)
krve. :: zachoval ruku tvou tobě :“ &
nyni at jsou jako Nábal nepřátelé tvoji.
:! ti kteříž hledaji zlého pánu mému.
27. Pročež pi'ijmi požehnáni' toto.
kteréž přinesla služebnice tvá tobě pánu
svému: &dej služebnikům, kteříž jdou
za tebou pánem mým.
28. Odejmi nepravost děvky své. neb
jistě vzdělá Hospodin tobě pánu mému
dum věmý. nebo boje Hospodinovy ty.
pane můj. vedeš: zlost tedy necht se
'nenalezá

při tobě po všcck_v_dny života

tvého.
29. Nebo povstal-liby kdy člověk sti
lmje tebe. a hledaje bczživoti tvého,
bude duše pánu. mého ostřihánn. 'ako
v svazku živy'ch u Hospodina [ioha
tvého? duše pak nepřátel tvých točiti
se bude. jako se točí prakem vůkol

prudce"

30. Když tedy učiní Hospodin tobě
pánu mému všecky věci dobré. kteréž
mluvil o tobě, &ustanoví tebe vůdcem
23. Uzi-evšipak Abigail Davida. rychle nad Israeleiu.
31. nebude tobě to pánu mému k zko
ssedla s osla. & ndla před Davidem na
tvář svou. & pok onila se až k zemi.
rmouceni ani k hnětení srdce. že jsi vylil
24. a padši k nohám jeho. řekla: krev nevinnou. aneb sám se pomstil: &
Na mně. pane můj. buď tato nepravost. když dobře učini Hospodin pánu mému.
Prosim. necht mluvi děvka tvá v uši rozpomeneš se na. dcvku svou.
32. [ řekl David k Abigail: Pože
tvé: a vyslyš slova služebnice své.
25. Neeht prosim. pán můj král nedbá, hnnný Hospodin Bůh israelský. kterýž
na muže tohoto nepravého Nábale; nebo tě poslal dnes mně v cestu, &požehnaná
vedlé jmena svého“ blázen jest. & blá řeč tvá.
33. n požehnané i ty. kteráž jsi zdr
znovství jest při něm: já pak služebnice

stěnu.'

17)
22)
25)
26)
27)
29)

hcbr. text; ji.! zlé vdá hotové jsou na pána našeho i na všechen dům jeho
t. ani pu nenechám na živé.
Nihil. po česku blůza.
s. čistou od krve.
t. dar.
t. v ochraně Boli bude jako v shromilddni živých, kterých! Pán ochraňuje : uchovává
proti všem úklndům nepřátelským. — ") t. nikdy nebudou stáli s bnpecni, nýbrž jako kůmen
v pruh: buď vyhozen bývá aneb. zůstane-li. ustavično v něm se točí nahoru a dolů. podobné
i oni v ustavičně nejistotě s úzkosti budou a konečně v zavržení uběhnou.

Žela mne clncs. abych nešel k prolití královské. a. srdce Nňbalovo rozveselilo
krve, u ncmstil sám sóbe.
se: nebo byl opilý přiliš: i neoznámila
34. Sic jinak, živt jest Hospodin Bůh jemu (ničcbó) malého ani velikého slova'
israelský, kterýž mi zbránil. abych neu _až do rána.
činil tobě zléhq: kdyby rychle b la. nc
37. Na usvitě pak. když : vina. vy—
vyšla mi \“cestu. ucbylby zůs Niha střlzlivěl Nábal, oznámila.jemu manželka
lovi až do 'itra ani moč-icina, stěnu.“
jeho ty věci. i zmrtvělo v něm srdce
35. Tuly přijal David : ruky jeji jeho. &učiněn jest jako kámen..
wšecky věci. kteréž byla přinesla. jemu. 
38. A kd ?.
inulo deset dní. po
a řekl 'i: Jdiž v pokoji do domu svého.
ábale. i umřel.
hle uslyšol jsem hlas tvůj, &uctil jse'm razil Hosp '
tvář tmu.“
39. To kd ž uslyšel David. že umřel
36. [ přišla Abigail k Nábalovi: a wc Nábal. řekl: ožehnaný Hospodin. kte-9
llll' byly hody v domě jeho. jako hody rýž soudil při pohaněnl mého : ruky Ná
34) !. nuůslnlby ' Nábalových zádný na živě. ani psík.
35) t. j. váiil jat-m hubě osoby tvé; t. born na tebe ohled.
36)

&. ani toho ncjmem'cího.

37) t. strachem st-rnul n mil jako zkamenělý.

' se.
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bale.' a služebnlka svého ostřlhal od
zlého. a—zlostNábalovu shrnul Hospo
din na hlavu jeho. Poslal tedy David..
a mluvil k Abigail. že ji vezme sobě za
manželku.
40. ! přišli služebníci Davidovi k
Ab' ail na Karmél a mluvili ]: ni, řkou
ce: avid poslal nás-k tobě. aby tě vzal
sobě za manželku.
41. Kterážto vstavši poklonila se
tváři k zemi, a řekla: Aj služebnice tvá
budiž za děvku, ab umývala nohy slu
žebnlkum pána svého.
42. A vstavši rychle Abigail. vsedla
na osla, &pět děveček šlo s ni. násle
dujice ji. a jela za posly Davidovými: a
stala se 'ebo manželkou.
43. či i Achinoam pojal David 2
Jezrahel: a byly obě manželky jeho.
44. Nebo Saul byl dal Michol dceru
svou, manželku Davidovu, Faltiovi. synu
Lais. kterýž byl z Gullim.

-

25. 4o.—2o. 14.

syn Nár. kníže vojska jeho, a Saule an
spí v stanu. a ostatní lid okolo nebo. '
6. řekl David k Achimelecbovi He—

thejskému. &]: Abizai synu Sarvie. bm
tru Joabovu. rka: Kdo sswupl se mnou
k Saulovi do léženl? [ řekl Abizai: Já
sstou lm s tebou.
. 7. rišli tedy David a Abizai k lidu
v noci. a nalezli Saule an leží a spi v
stanu. a kopl vetknuté v zemi u hlavy
jeho. Abner pak a lid spali vůkol něho.
8. [ řekl Abizai k Davidovi: Vydal

Bůh dnes nepřítele tvého v ruce tvé,
protož nyni necht jej probodnu kopim
až do země pojednou. a podruhét nebude
potřebí.

9. l řekl David ]: Abizai: Nezabljej
ho: nebo kdo vztáhna ruku svou na po
mazaného Hospodinova: bude bez viny?
10. l řekl David: Zivt jest llospo—
din. že (neučinim toho) leč Hospodin
sám porazí hof aneb den jeho přijde,
že umře. aneb vytáhnu. do boje zahyne:
Kupllolu 26.
ll. Uchovej Hospodin, abych měl
Mojí—ti vyzradili Davida. . Soul jej honil. 5. David
vztáhnouti ruku svou na pomazaného Ho
mob.. nechal Saule tablu.
spodinova. Ale nyni vezmi to kopí, kteréž
]. ! přišli Zifejštl 'k baulovi do Gap jest " hlavy jeho. a člši vodní. a ode
bas. řkouce: Hle David kryje se na pa— jděme. „
12. Tedy vzal David kopi. a člši vo
hrbku Hachila. kterýž jest proti poušti.
2. ] vstal Saul. a táhl na poušť Zif. a dní. kteráž byla u_hlavySaulovy. a ode
s nim tři tisice mužů vybraných z lsrsele. šli: a nebyl žádný. kdoby je viděl. a
zvědél. a procltil, ale všiclmi spali. nebo
aby hledal Davida na ušti Zif.
3. l položil se Sa “ Gabaa' Ha sen Hospodinův“ připadl byl na ně.
13. A prešed David na druhou stra
chila. kteréž ' st proti poušti při cestě:
David pak zdržoval se na poušti. Vida nu. postavil se na vrchu h0ry zdaleka'
tak že bylo velmi prostranné místo mezi
pak. že Saul přitáhl za ním na poušť.
4. poslal vyzvědače. & vyzvěděl, že nimi.
14. zvolal David na lid, a na Abnera
jistotně tam přitáhl.
6. Ted vstav David tajně. přišel ]: syna Nér, rka: Což mi neodpoviš Abner?
mistu, k ežto byl Saul: a když spatřil A od vldaje Abner. řekl: Kdo jsi ty,
misto, na kterémž ležel Saul, a Abner jenž řičlš. a),nepokojlš krále?
89) (. který! pomstil pohančni malo nad Nahum.
Devid nemiluje se tu tak dalece te smrti
Nibalovy, ale vice. že se hříchu nedopustil. ješte Pin konal pomstu nad ním a ne on sám
nebo lnu-il.

s) i.. na pahorku.

10) t. nějakou smrtedlnou nemoci.
12) t. .en tvrdý od Hospodina na ně dopuMný.

Prvnikniha Královská.

15. [ řekl David k Abnerovi: Zdaliž
ty nejsi muž? A kdo jest tobě rovný v
Israeli? Proč 'si tedy necetl-lhal ána
svého krále? ebo přišel jeden : 'du.
aby zabil krále. pána tvého.
_
16. Neni to dobře. co 'si učinil: živt
jest. Hospodin, že
ho ' ' te smrti,
proto že jste neoatřlllali pánajgvého. po
mazaného Hospodinova. Nyni tedy po
hleď. kde jest kopl královo. & kde
jest. člše vodní, která). byla u hlavy

- bnika svého? ('o jsem učinil? Aneb co
; zlého jest v ruce mé?
'
19. Protož nyni poslyš. prosim.e
můj králi, slov_služebnika svého: est—
liže llospodin vzbuzuje tebe proti mně.
necht zac-hutná obět:' pakli liclé. zloře
čenl jsou před obličejem Hospodinovým :
nebo mne v hnali dnes, abych nebydlil

v dedictvi l ospodinovuf' řkouce: Jdi,
slnž bohům cizim."'
20. A nyní nebndiž. vylita krev má. na

zemi před llospodinem: neb vyšel král
_ 17. Poznal' pal: Saul hlas Da'vidův, & israelský. aby hledal blechy jedné. ro-'
řekl: Nenlliž toto hlas tvů', synu můj vně jako se honí kuroptvn na horách.
21. [ řekl Saul: Zhřešiltjsem: navra
Davide? | řeklDavid: Můj hlas (jest to),
tiž se s 'nu můj Davide; neb nikoli vice
pane můj králi.
18. | řekl: Proč pán můj boni služe tobě zleho nenčinim. proto že drahá. by

jeho.

vý

19) !. at se Bůh snil-l obul. Neroo! jemu, hledqje milonů. Monti
budu. — ") C. v zemi
izraelské. -— “') :. antice Inne Modní cutom
něho v cizině mezi modlodulebníky.

___—__._

__ ____;—
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26. 23. — ?.7. II.

ls duše má před očima tvýma' dnes: jezruhelskú. a Abigail žena Nábalova z
Karmelu.
zřejmě
jest. pigljlsšembláznivě
dělal.
anebo
že jsem
neznal
' ' mnohých věci.“
4. I oznámeno jest Saulovi. že utekl
22. A odpovidaje David. řekl: Hle
kopl královo! Necht přijde někdo z slu
žebnlků kržlových. a' vezme je.
23. Hospodin pak odplatiž jednomu
každému ze s' ravedlnost a věrnost je—

ho:' nebo
t tebe Hospodin dncs'v
ruku mou. ale nechtělt jsem vztáhnouti
ruky své na pomazanébo Hospodinova.
24. A protož, jakož jsem'já draze va
žil života tvého. tak budiž draze vážcn
život muj před Hospodinem, a on vy
svobodiž mne ze vši ouzkostiu
25. r'l'edy' řekl Saul k Davidovi: Po
žehnauý jsi ty sync můj Davide! a. zari-.
sté (tak) číně prospívati budeš. a (ta )
se'zm'ocňuje. mocný budeš. ()dšel pak
David cestou svou. &Saul navrátil se na
místo své.

David do Geth. protož přestal ho více
hledat).
5. Rekl pak David k Achisovi: Jest—
liže jsem nalezl milost před očima tvý
ma. necht se mi dá misto v některém
městě krajiny této, abych tam bydlil:
nebo pročby měl zůstávati služebník
tvůj s tebou v městě královském?
G. Dal mu tedy Acbis ten den Sice
leg: a z té příčiny Sieelcg učiněno jest
(městem) králů jůdsky'ch. až do dne

tohoto.'

7. Byl-pak počet dnů. v uichžto Da—

vid bydlil v krajině Filistlnskýeh. čtyry

měsíce.'

8. l vycházel David. a mužijello. na
loupež mezi Gessurské. ».Gcrzitské, &.

Amaleehitskéz' nebo tyto vesnice byly
ubývůny v zemi té od sturodávna. kudy
se chodi přes Sur až do země egyptské.
Devid „um buulovi.use utekl k Achisovi.s. vp.
_ 9. | hubil David všecku zemi tu ne
dy ňnil na Amalochiukó. o jiní—okolni národy.
nechávaje živého muže ani ženy: a be
[. l “reklDavid v srdci svém: Kone ra ovce, i voly. i osly. i velbloudy, i
čně (přede) upadnu jednou v ruce Sau— roucha, navracoval se. a přicházel k
_
lovy: neni-liž lépe. abych utekl, a za Achisovi.
10. Rikal pak jemu Achis: Na koho
chován byl v zemi Filistiuských. aby
Saul neměl naděje.' a přestal hledati jsi vpadl dnes? Odpovídal David: Proti
mne po všech končinách israelsky'eh? poledni Jůda. a k straně poledni Jera—
meel, a roti poledni Ceni.'
Protož ujdu rukou jeho.
2. [ vstal David. a odšel. sám. i šest
_ll.
encchel na živě David (žádné—
set mužů (kteříž byli) s nim, k Achisovi ho) ani muže ani ženy. aniž jich přiva—
děl do Geth. řka: Aby snad nežalovali
synu Maoch, králi Geth.
3. A bydli! David s Achisem v Goth. na nás řkouce: Toto učinil David: a to
on imuži jeho;jedenkaždýs čeledisvou: sobě uminil (činiti) po všecky dn . do
i David. i dvě ženy jeho. Achinoam kudž bydlil v krajině Filistinskýcš.

Kapitolu :?.

?..l) t. ze jsi draze vážil zivota mého. -— ") t. tvá nevinnosti . velikodušnosti.
23) t. za stálou a viru. ku.-muž mezi sebou držíme; tudíž i mně. nebo atd.
1) t. že mne uci-niti.
5) Nette toto přišlo sice hned za Jonne na dil Jůdův. však—u:dotud bylo držůno od Filistinských
Nyni pak tkutečnd k losu Jůdovu připojeno jeut.
7) Dle hehr.: jeden rok a dtyly měsíce.
8) ktel'ižto na jižním pomezí Palestiny koeonli.
IO) Onino th“ zloupeni národové pohunšti hydlili skutečně na poledni lemd jůdtké. Jeromeel .
Canin ale Achis tě odpovědi rozuměl tak, jakoby byl Devid _udinil výpady na tvé vlastni

[

—qujany v těch stranách.

; 27.12.—-28.M.
l

1.2 Věřil tedy Achis Davidovi. řka:
Mnoho zlého podnikl proti lidu svému
israelskému: protož mi budet služební
kem věčným.

Kapitola zs.
mm:;

í'ohledejte mi ženy mající ducns, věští
ho. a ůjdu k ní. s, optání se skrze ní.
[ řekli služebníci jeho k němu: Jestit
žena mající věštího ducha. v Endor.
'l edy změniv oděv svůj. oblékl se
v ji8ná roucha. a. šel sám, a dva muži s

prvu lsroehkym vytáhli. s. s...) od Bobo ním. a přišli k ženě tě v noci; i řekl jí:

odyhín ju, obrátil se k čorodelnld.

Hádej mi skrze ducha věštího, &vzkřes
[. Stalo se pak v ty dny. že sebrali mi. kohož povím tobě.“
9. [ řekla žena k němu: Aj ty víš. co
Filistínští vojska svá.. aby se připravili
učinil Saul. a kterak vyhladil čarodějni—
k boji proti lsraelovi: i řekl Achisk
Davidovi: Věz nepochybně. že potáhneš k & hadače z země.: proč. tedy ty uklá
d š o život můj. abych byla. usmrcena.?
se mnou na vojnu, ty. i muži tvoji.
10. _!přisáhl jí Saul skrze Hospodina-.
2. lřekl David k Achis: Nyní zvíš.'
co učiní služebník tvůj" [ řekl Achis k řka: Zivt jest Hospodin, že se ti nesta
ne nic zlého pro tu věc.
ustanovim
ll. lrekla' jemu žena: Kohožt mám
Davidovi: tebe
A já, ovšeck
strážným dbalonysvé."
3. Samuel pako(již byy)dny
umřel & pln— vzkřísiti? Ktery'žto řekl: Samuele mi
vzkřes.
kal ho veškeren Israel, &pochovali ej \
12. Když pak uzřela žena. Samuele,
Ramatha. městě jeho. A Saul" vyplenil
zkřikla hlasem velikým. &řekla k Sau
čarodějníky a. hndače z země.“
4. l shromáždivše se Filistínští. při—' loví: Proč jsi mne oklamal? Nebo ty jsi
táhli &položili se v Sunam: shromáždil Saul.
pak i Saul všeho Israele. :: přitáhl do
13. [ řekl jí král: Neboj se: co jsi vi- '
Gelboe.
děla? [ řeklazena k Saulovi: Bohy' jsem
5. Vida
k Saul ležení lilistínské, viděla. vystupující z země.
bál se. a uleklo se srdce jeho velmi.
14.1 řekljí: Jaka jest způsobujeho?
6.1 dotazoval se Hospodina, ale ne Kterážto řekla.: Muž starý Vystupuje. a.
odpovídaljemu. uni skrze sen, ani skrze ten jest oděný pláštěm. | porozuměl
kněží.' ani skrze rorok.
Saul. žeby (to) Samuel byl. &.skloniv se
7. [ řekl S
služebníkúm svým: tváří svou k zemi. poklouil se.“
_

I

|
|

2) (. ze zkušenosti poznán. — ") Jest to ted oboje—tuti. Z úmyslu. není tu David výslovné nic
určitého. jelikož sám se neustuovil na tom. co učiní. ale věc tu zůstavil vůli . řízení Božímu.
Bůh pak věc tu k dobrému Davida vyřídil. že ani proti Ssulovi ncbojoval sní slova daného
Fil'ntímke'mu zrušil. —- ") t. života. svého, předním životní stráže.
3) Toto se vkládá pro snazší porozumění toho. což následuje.
6) t. skrze Urim : Thumím. kteréž tehdáž bylo při Davidovi.
8) Tak hluboko může člověk klesnouti. že, maje jedině v Boha důvěřovati. k pov-enim outočiite
běl-e! Saul. který právem vyplenil čmděgniky & hadaée. nyní. nn pro nepravosti své o-.IBoha
opuštěným se vidí. ním zase jich hledá! Zaklínení mrtvých bylo za nejstarších vcků pro
rozorlmo. Jestiť to důkazem o všeobecné víře v nesmrtedlnost lidské duše. Ze vš.»|ike' zn
klíuúní -lnrtvýoh & hůdůní bylo jen podrod. nelze poehybovnti; že ale nepřítel lidského po
kolení privó toho užil. aby svou moc na. zemi zachoval & rozšířil, vysvítá nejen ; pojištění
Ping že on flleiné mraky činí (Mti. 24. 24. 2. k These. L'..9.). nýbrž i z toho. že se
mnohé hidůní dorodójníků | pravdou potkalo. (Srov. 2 Moji. 7. 11. se.; _ s. 7.)
18) hebr. Elohim, t.j. bohy. tolik co muže Božího. soudce; nebo i soudoovó ' písme sv. bohy
se nozýnjl.
(2 Moji.. 21. G.)
14) Ne zeklínůním té ženy způsobeno jat. že Samuel objevil se. neb ona. sama tím náramně
podan- byla; ale dopuiwním Božím stalo se tok. Bůh uji-ui chtěl. aby tentýž prorok;
kterýž mu prvé oznámil jeho uvržení. lnu nyní také zvěstovol nastovqjíaí jeho vyhlaseni.

[____

15. Řekl pak bamuel k haulovi: Proč
'si mne nepokojil. abych byl vzkříšen?
l řekl Saul: Sou-lenjsem náramně: nebo
F ilistinšti bojuji proti mně. a Bůh od—
stou il ode mne. a vyslyšeti mnc' nc
chtě . ani skrze proroky. ani skrze sn :
protož povolal jsem tebe. aby mi ozna—

vosti jeho nad Amalcchem: proto což
trpiš. učinil tobě Hospodin dnes.
19. A vydá Hospodin také lsraele s
tebou v ruce Filistinských: zejtra pak
ty, i synové tvoji budete se mnou :' ale
i leženl israclské vydá Hospodin v ruce
Filistinsk "ch.
.
20. A ed padl Saul tak jak dlouhý
mil. cobych mčl clělati.
_
16. l řekl Samuel: ('o se mne dota byl na zem: nebo se byl ulekl slov Sa
zuješ. jcšto H05podin odstoupil od tebe, muelových. & síly v něm nebylo, nebo
&.obrátil se k soku tvému?
nic nejedl ten celý den.
17. Učini zajisté tobě Hospodin. ja
21. Přistoupivěi tedy žena ta k Sau—
kož mluvil skrze mne, &odtrhne králov lovi (nebo byl náramně předéšen). řekla.
stvl tvé od ruky tvé. a dá je bližnímu k němu: Hle uposlechla děvka tvá hlasu \
tvému Davidovi: '
tvého. a. opovážila jsem se života svého:
18. protože jsi neuposlechl hlasu Ho &uposlechla. jsem slov tvých, kteréž jsi
spodinova aniž jsi vykonal hněvu prchli— mluvil ke mně.

_.

15) t. odpovídali mně.
19) t. mezi mrtvými.
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22. Nyní tedy uposlechni i ty hlasu
děvky své. a předložím tobě skyvu chle
ba.. aby pojeda posilnil se. a mohl jíti
cestou svou.
23. Kterýžto odepřel. a řekl: Nebudu
jisti. [ nutili ho služebníci jeho. a ta že
na. až i uposlech hlasu jejich vstal s ze—
mě, a sedl na lože.
24. Zena pak ta měla tele tučné v
domě, i pospišila. a zabila je: a vzavši
mouky. udělala ji. a napekla přesnic.
25. a položila pi-ed Saule. i před slu
žebníky jeho. Kteřížto když pojedli.
vstali. a šli přes celou tu noc.

Kapitola 20.
Knihu: ůlintinskli nechteli Davida v svém vojštó
míti. fi. l'rotoi mu kázal Achln ute se vn'titi na
misto jeho.

6. Tedy povolal Achis Davida. a řekl
jemu: Zivt jest Hospodin. že jsi ty upří
mý. a dobrý před obličejem mým: a vy
jití tvé i vjiti tvé se mnou jest do voj
ska:' u neshledal jsem na. tobě nic zlé—
ho. ode dne. v kterýžs přišel ke mně. až
do dne tohoto; ale knížatům se nelíbíš.
7. Navrat se ted , ajdi v pokoji, a
neurážej očí knížat ň istinských.
8. [ řekl David k Aehisovi: Co pak
jsem učinil. a co jsi shledal na mně slu
žebníka svém. ode dne, v kterýž jsem
počal býti u tebe. až do tohoto dne.
abych nešel. a nebojoval proti nepřáte
lům pána svého krále ?'
9. Odpovídaje pak Achis. řekl Davi
dovi: Vim. že dobrý jsi ty před očima
mýma. jako anděl Boží: ale knížata fili
stínska řekla: At netz'ilme s námi do
bitvy.
10. Protož ráno vstaň ty. i služebnici
pána tvého. kteříž řišli s tebou: a v
noci vstanouce. hnec jakž počne svitati.
odejděte.
ll. Tedy vstal v noci David. on i muži
jeho. aby odešli ráno. a navrátili se do
země Blistinské: Filistinštl pak táhli do
Jezrahel.

]. Shromáždila se tedy všecka vo'ska
iilistínska v Afeku: ale i Israel oložil
se u studnice. kteráž byla v Jezraliel.
2. [ táhla knížata lilistínská po stech,
a tisících: David pak a muži jeho byli v
nejzadnějším boufě s Achisem.
3. [ řekla knížata lilistínska k Achi—
sovi: K čemu 'sou (zde) tito Hebrejšti?
l řekl Achis li knížatům lilistinským:
Zdaliž neznáte Davida. kterýž byl služeb
níkem Saule krále israelského. a jest n
Kapitola 80.
mne mnoho dní. nebo let.' a neshledal
20. kořisti : nich ml. a je
jsem na něm ničeho ode dne. jakž utekl Davld pobil Amulechltlké.
rozbitonl.
ke mně. až do tohoto dne?
]. A když přišli David. a muži jeho
4. l rozhněvala se na nč' knížata fili
stinská. a řekli mu: Nec t se navrátí do Siceleg dne třetího, Amalechitští
muž tento. a zůstane na místě svém. byli vpád učinili 2 strany polední na
kteréž jsi mu vykázal. a. at netáhne s Siceleg a vyhubili Sieeleg. a vypálili jej.
2. A zjímali ženy. kteréž byly v něm.
námi do bitvy. aby snad nebyl nepříte—
lem našim. když se počneme bíti: nebo od nejmenšího až do velikého: a neza
kterak jinač bude moci ukojiti panu. své bili žádného. ale s sebou zjimané vedli,
&šli cestou svou.
ho. než hlavami našimi?
5. Zdaliž toto není ten David. které
3. A když přišel David a muži jeho k
muž zpívali v houflch plesajících. řkou městu, a nalezli je ano vypáleno. a ženy
ce: Porazilt jest Saul svých tisíc, ale jejich, též synové a dcery jejich že zjí
David svých deset tisíc?
máni jsou.

3) t. již přes rok.
6) t. tvé tažení se mnou do vojska líbí se mi.
llblo Gul..
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4. zdvihli David. i lid. kterýž byl s J ůda. a k poledni Kaleb. a Siceleg vy—
ním. mnu svých. a plakali, až se jim slzí pálili jsme ohněm.
15. [ řekl jemu David: Můžeš-li mne
5. Nebo i obě manželky Davidovy dovesti k tomu houfu? Kterýžto řekl:
byly zajaté. Achinoam jezrahelská. a Přisahni mi—akrze Boba. že mne neza—
Abigail manželka Nabale karmeíského. biješ. a že mne nevydáš v ruce pana
6. lzarmoutil se David velmi: nebo mého. a já dovedu tebe k houfu tomu.
chtěl ho lid kamenovati, popěvadž hoř I přisábl mu David.
'
kosti naplněna byla duše jednohokaždé
16. Kterýž když ho přivedl, hle oni
bo muže pro syny a dcery jejich: avšak byli se rozprostřeli po vší té zemi, je
David posilnil se v Hospodinu Bohu douce a pijíce. &jako slavnost slavice.
svém.
za všecka loupež. a kořisti, kteréž po
7. [ řekl k Abiatharovi knězi synu brali z země íilistínské. a z země jůdské.
Achimelechovu: Přines mi Efod. [ při
17. [ bil je David od večera až do ve
nesl Abiathar Efod k Davidovi.
večcra druhého dne, a nevyvázl z nich
8. [ tázal se David Hospodina. řka:
žádný. kromě čtyr set mužů mládenců,
Mám-li honiti lotříky ty. a dohonim—li
kteříž vsedše na velbloudy. ujeli.
se jich, čili nic? l řekl jemu Hospodin:
18. Odňal jim tedy David všecko, což
Hoň: nebo se jich bez pochyby doho
byli pobrali Amalechitští, i dvě manžel
níš. a odejmeš "im loupež.
9. Odšel
y David sám. išest set ky své vysvobodil.
19. Aniž se čeho nedostávalo od ma
mužů. kteříž byli s ním, a přišli až
ku potoku Besor: a ustavše někteří po lého až do velikého, ani : synů, ani z
dcer. ani z loupeži, a cožkoli byli po
zůstalí tu.
10. [ honil je David se čtyrmi sty brali, všecko zase David naZpět přivedl.
20. A pobral jim všecka stáda. isko
mužů, nebo bylo zpět zůstalo dvě stě,
kteříž ustavše nemohli přejití potoka ty, a hnal je před sebou; i řekli: Totot
Besor.
jest lou ež Davidova.
21. řišel pak David k těm dvěma
11. A nalezše muže egyptského na
poli. přivedli ho k Davidovi: a dali stům mužů. kteříž ustavše zastavili se. a
mu chleba, aby pojedl, a vody. aby se nemohli jíti za Davidem, a jimž byl ka
zal zůstati u potoka Besor: kteřížto vy—
napil.
12. těž kus hrudy iiků, a dva svazky šli vstřic Davidovi, a lidu, kterýž byl s
hroznů suchých. ("ož když snědl. navra ním. Přistoupiv pak David k lidu, po
til se duch jeho. a okřál: nebo nic ne— zdravil jich pokojně.'
22. l mluvili všickni, což jich koli bylo
jedl, ani nepil tři dny, a tři noci.
13. Řekl tedy jemu David: Či jsi ty? zlých a nepravých mezi muži, kteříž
aneb odkud? a kam jdeš? Kterýžto byli šli s Davidem. řkouce: Poněvadž
řekl: Pacholík egyptský ja jsem, služeb nešli s nami. nedáme jim nic z kořistí.
nik muže amalechitského: opustil pak kteréž jsme odjali: ale dostit buďjedno
mne pan můj. že jsem se roznemohl. již mukaždému jeho žena a děti: ježto ve—
zmouc necht odejdou.
tomu dnes jest třetí den.
23. ekl pak' David: Nečiňte tak,
14. Byli jsme zajisté vpád učinili k
straně polední Cerethejske'ho,' a proti bratří moji1 s tím. což nám dal Hospo—

nedostávalo!

_IÍ
4) t. a! již více plakati nemohli.
14) t. Milda-kého. (Viz v. is.)
21) t. lil-italsky.

. (,
1/4'1/7— ff

din. kterýž nás ostříhal. &dal lotříky.
kteříž vytáhli proti nám. v ruce naše;
24. aniž u slechne vás kdo v té věci:
nebo rovný il bude tomu, kte 'ž vyšel
k bitvě. i tomu, kterýž zůstal urlířemen.
a rovné se děliti budou.
25. [ bývalo tak od toho dnefa o
tom ustanoveno a uloženo to za pr£vo
v Israeli až do tohoto dne.
26. A když přišel David do Sicel .
poslal dary z loupeži starším Jůda pš—
telům svým. řka: Přijměte požehnání
: loupeži nepřátel Hospodinových:
27. (totiž) těm, kteříž byli v Bethel.
&.kteříž v Ramoth ku poledni. a kteříž

v Jether.

28. &kteříž v Aroer. a. kteříž v Sefap

moth, a.kteříž v Esthamo.
29. a. kteříž v Rachel. &kteříž v mé
stech Jerameel, &kteříž v městech Ceni.
30. & kteříž v Arama. & kteříž při
jezeru Asan. & kteříž v Athach,
31. & kteříž v Hebron. i jiným. kte

říž byli na těch místech. kdež se byl
zdržoval David-, on a. muži jeho.

Kapitola SI.
lmolhí od Fíliltinúy'eh porubní. 4. Kamo
zahynul | urny nými.

aun!

]. Filistínští pak bojovali proti lsrae
lovi: i utekli muži izraelští před Fili
(,I

.!

.

31. 2—13.

stinskými. &padli zhiti jsouce na hoře zutiksli muži israelšti. &že umřel Saul.
Gclboe
i synové jeho. nechali měst svých. &
2. [ ohořili se F ilistinštl na Saule. i utekli: i přišli Filistlnšti. &bydliii tam.
na s ny jeho. a. zabili Jonathu. & Abi
8. A když b 10 na. zejtři, přišli Fili
a..&.Melchisua syny Saulovy.
stinšti. aby zřoupili pohité, i nalezli
3. a všecka tíž bitvy obrátila se na Saule & tři syny jeho ležici na. hoře
Saule: i uhonili ho střelci. a raněn jest Gelboe.
náramně od střelců.
9. [ stali hlavu Saulovi. :: svlékli s
4. l řekl Saul ]: oděnci svému: Vy— něho oděni: &poslali po zemi filistinské
trhni meč svůj &probodni mne: si snad vůkol, aby to ohlášeno bylo v chrámě
nepřijdou neohřezani tito . & neubiji modl jejich. i lidu.
mne. a neučiní sobě ze mne osměchu.
10. [ složili oděni jeho v chrámě
| nechtěl oděnccjeho : nebo bylistrachem Astaroth. tělo pak jeho pověsili na. zdi

náramným předěšenz' tedy pochytiv (města) Bethsan.'
11. To když:uslyšeli obyvatelé Jábes
Galaad. cojsou učiniliFilistinštl Ssulovi.

Saul meč svůj. nalohl na něj.
5. Což když viděl oděnec jeho. totiž
že umřel Saul. unlehl i on na meč svůj.
&.umřel s nim.

6. Umřel tedy Saul. itři synové jeho.
i oděnec jeho, i všichni muži jeho v ten
den s olu.

12. zdvihli se všickni 'muži ne'silnějši.
&jdouce celou noc. snali tělo šaulovo.
&těla synů jeho. se zdi Bethsan: &na
vrátivše se do Jáhes Galaad. spálili je

tam:

13. a vmvše kosti jejich, pochovali
synové
israelšti. kte
řiž7.byliidouce
za ou(palm
ollm.
a. za Jordáncm.
že je v lese Jábes, &postili se sedm dni.'
4) hebr.: bál se velmi. t. spáchali vraždu.
10) ku potopa.
13) na znameni smutku.
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Druhá kmha Královská,
která také aleve

Druhá Samuelova.
Kapitola
.
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5. ! řeklDavid mládenci.kterýž mu
7_ _

_.

o

to oznamoval:

Kterak

víš.

že umřel

" ČM

Saul, i Jonathan syn jeho?
6. [ řekl mládenec. kterýž to ozna
moval jemu: Náhodou přišel jsem na
talo se pak po smrti horu Gelboe, &Saul byl nalehl na kopl
Seitlové, že se navrá své: vozové pak a jezdci postihali ho.
,. til David od orážky
7. i obrátiv se zpátkem. a vida. mne.
Amnlechitskýcli. &po zavolal na mne. Jemužto když jsem od
byl v Siceleg za dva. pověděl: Tu jsem:
dny.
8. řekl mi: Kdo jsi ty? [ odpověděl

»'
2. V den pak třetl
' ;
přišel člověk z vojska Saulova..
' \“? maje roucho roztržené, ». pra

chem posypanou hlavu :' a když
přišel k Davidovi. padl na. tvář
svou. a. poklonil se.

3. l řekl jemu David: Odkud přichá
zlš? Kte 'ž řekl jemu: Z vojska israel
skěbo ute l jsem.
4. Opět řekl jemu David: ( 'ože se sta—

lo? Pověz mi. Kterýžto řekl: Utekl lid
: bitvy. a. mnozí z lidu padšc zbiti jsou:
též i Saul i Jonathas syn jeho zahynuli.

jsem jemu: Já. jsem Amalechitaký.
9. [řekl mi: Přistup medle sem, &
zabl mne: nebo ouzkosti obkličily mne,
a ještě všecka duše má ve mně jest.
10. [přistoupiv k němu zabil 'aem
ho: nebo jsem věděl. že nemohl živ
býti po svém páduz' &vzal jsem koru
nu. kteráž byla na hlavě jeho. izápo
nu s ramene jeho. a přinesl jsem (je)
k tobě pánu mému sem."
11. David ak uchytiv roucho své
roztrhl je, toli éž i všickni muži. kteříž
byli s nim.

i

i

2) |.. na zmumni zánnutku.
IO) t. jimž napadl na. meč. — ") Mnoho tu přilba! posel ten. naděje se. že tim přízeň Davidova
& hojnou odmenu získá. an měl za to. že David se z té zprávy ndovoti bude. Ale ! zlým

ne potkal.

!

e_J
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Druhů. kniha Královská

12. a kvllili. i lakali, apostili se až
do večera pro Soulb. a pro Jonathu syna
jeho. i pro lid Hospodinův. a pro dům
israelský. že dlí od meče.
13. ! řekl avid mládenci. kterýž mu
to oznámil: Odkud jsi ty? Který? od—

]. 12. — 2. 2.

tin:' nebo tam povržen jest štít udat
:š'ch.
štít Saulův, jakoby nebyl poma
n olejem."
22. Od krve zabitých, od tuku udat
ných střela Jonathova nikdy zpět neod
skočila.' a meč Saulův nenavracoval se

prázdný.“ (Dent. 32. 42.)
23. Saul & Jonathas milí. a krasnl v
životě svém. také při smrti nejsou roz
loučení: nad orlice rychlejší. nad lvy sil
nější byli.
24. Dcery israelské plačte Saule. kte
rýž odíval vás červcem rozkošné. kterýž
dával ozdoby zlaté k okrase vaši.'
umřel.
'
25. Ach jakt jsou padli udatní v bi—
16. [ řekl k němu David: Krev tvá tvě? Jonathas na výsostech tvých za
(budiž) na hlavu tvou: nebot tvá vlastni bit jest?_
26. Zalost mám nad tebou, bratře
ústa mluvila proti tobě. řkouce: Já jsem
můj Jonatho. krásný příliš a milostný
zabil pomazaného Hospodinova.
17. Naříkal pak David nařikánim nad milost ženskou.' Jako matka miluje
tímto nad Saulem . a nad Jonathou syna svého jediného. tak jsem já tebe
miloval.
synem jeho.
27. Ach kterak jsou padli silní, i za
18. a iikůzal. aby učili syny jůdské
(pisni) učišti. jakož sáno jest v knize hynula oděni válečná?
apmvcdlivých.' [ řek : Popatřiž Israeli
pověděl:
Syn'a jsem.
člověka příchozího Ama—
echitského

14. [ řek jemu David: Proč jsi se
nebál vztáhnouti ruku svou. aby zabil
pomazaného Hospodinova?
15. A zavolav David 'ednoho z slu
žebnlků svých. řekl mu: lhistoupě oboř
se na něj. Kterýžto udeřil ho. tak že

Kapitolu :.
na ty. kteříž zemřeli na výsostech"
tvých zraněni.
David pomazán na krilomvi v Hebronu. 8. Abner ustn—
19. Slavní. lsraeli.' na horách tvých novll lsbosetlw zo krále. 12. Válka mezi vojáky Dovi—
dovými n Ishosethovými.
zabiti jsou: jakt jsou padli udatní?
l. Tedy potom tázal se David Hospo
20. Ne znamujtež (toho) v Geth. aniž
(toho) o lašujte na ulicích Askalon.: dina řka: Mám-li 'lti do některého mě—
ab snad neradovaly se (z toho) dcery sta jůdskěho? [ ře l Hospodin k němu:
F' istlnských , a neplesaly dcery neob— Jdi. [ řekl David: Kam mám jíti? A od
pověděl 'emu: Do Hebronu.
řežaných.
_
2. Šel tedy David tam. a obě dvě
- 21. o hory Gelboe. ani rosa. ani dešt
nespadej na vás, aniž tu buď roll prvo— manželky jeho. Achinoam jezrahelská, a
l8)

t. nařídil. aby co pokolení Jůdovo z puněti učili té písni, je! nápis měla ..lučiite" od lučiitě
Jonathan. v ni (v. 22) uloveného. . vložena jest. do knihy pisni. Ostatně o knize té viz
Jos. 30. 13. — ") t. na horách vysokých — u Gelhoe.

19) jiní phklidqjl: O kriso isnelski. t. ušlechtilá země isnolsků. jak! atd.
20) Goth . Askalon byly hlavní mécta Fílistinských. Sonde. 18. — Ženské oslavovnly vitězství
písněmi a tancem.

] Krůl. 6. I?.

21) t. pole ourodné. no němlby le rodilo obilí k obětem. — ") !. tsm zahynul Saul jako jiný
obecný človek. jakoby králem nebyl.

22) t. proothlonls odění . zbroj :! do zraněni. — “) mm : mysl celého Vel-iejest: Saul
a Jonathan vraceli se údy co vítězové : bitvy. Jak tedy mohli. aby hrdinové tito padli"
24) t—proton mnohých dobyl kořistí.
ze) &. větší byla miloot mi. k tobě. nezli byva milost k tenům.
27) t.. rohové. ji! jo oolili.

:. 3—7.

Druhá. kniha.

Jábes Gslsad. &řekl k nim: Požehnani
'ste vy Hospodinu.' že 'ste učinili mi
pánu svému
ovi. pocho
3. ale i muže. kteříž byli s nim. vedl losrdenství
vavše ho.
s sebou David jednohokaždého s čeledi
6. A nyni odplatiž vám Hospodin to
jeho: &zůstali v městečkácb (přináleže
milosrdenství &.pravdu: ale : já od
jiclch k) Hebronu.
plutím vám milosti. proto že jste to
4. [ přišli muži Jůdšti, &pomazal itam učinili.
Davida. ab kraloval nad domem jůd—
7. Posilňtež se ruce vaše, a. buďte s sk 'm. loznameno jest Davidovi. že muži nové silyz' nebo ačkoli umřel pán víš
Já es Gdud pochovaliSaule.
Saul. však 'iž mne pomaml dům Jůdův
5. Poslal tedy David posly k mužům sobe za Ici—Ále"

Abigail. (druhdy) žena Nábale karmel
skébo :

5) :. potahují vl'u Hospodin.
7) t. buďte! silni : stateční. — ") jokoby řekl: Poněvadž ji! ochrany Soulovy zbtveni jete.
mne hotového máte k ochraně. neb jsem jii ustanoven bilou! jůdakým.

,
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8. Abner pak syn Nérův. kníže voj
ska Saulova. vzal lsbosetha. syna Sau
lova, a obvedl ho skrze vojsko,“
. 9. i ustavil ho králem nad Galaadf a

3. 8—28.

19. [ honil Asael Abnera: a neuhnul
se na ravo ani na levo, aby přestal ho
niti A nera.



20. Ohlédl se tedy Abner za sebe. a
nad Gessuri," a nad Jemhelf" a nad řekl: Ty-li jsi Asael? Kterýž odpově
Efraimem. a nad Benjaminem, i nade děl: Ját jsem.
vším Ísraelem.
21. [ řekl jemu Abner: Jdi na pravo,
10. Ve čtyřicíti letech byl lsboseth. aneb na levo. a jmi sobějednoho z mlár
'syn b'aulův, když počal kralovati nad denců. a vezmi sobe" kořisti jeho. Ale
Israelem. a dvě létě kraloval: toliko Asael nechtěl spustiti se ho. aby nedo
tiral na něho.
dům Jůdův přidržel se Davida.
22. A opět řekl Abner k Asaelovi:
11. A byl oěet dnů, v nichž přebý
val David v lebronu. kraluje nad do Uchyl se, nehon mne. abych nebyl při
mem—Jůda.sedm let a šest měsíců.
nucen probodnouti tebe až k zemi. a ne
12. l v ' lAbner s Ne'rův, a slu— směl bych pohleděti na Joaba bratra
_
žebnici ls osetha syna baulova, z leženl tvého.
do Gabaon.
23. Ale on nechtěl uposlechnouti, ani
13. Joab pak s 'n Sal-vie,“ a služeb se uchýliti: tedy ho udeřilAbner zadnim
nlci Davidovi vytahli. a potkali se s koncem kapi v lůno &probodl ho. tak
nimi u rybníka Gabaon. A když se v že umi-el na témž místě: a všickni, kte
jedno sešli. položili se naproti sobě: řlž šli mimo to místo, na němž byl padl
tito s jedné strany rybníka, onino pak s Asael. a umřel, zastavovali se.
druhé
'
24. Když pak Joab a Abisai honili
14. ! řekl Abner k Joabovi: Nechť Abnera utlkajlclho. slunce zapadlo: a
vstanou mládenci. a hrají“ před námi. [ přišli až ku pahrblm vodovodu, kterýž
jest naproti oudoll cestou k poušti Ga—
odpověděl Joab: Necht Čstanou.
15. Vstali tedy, a vyšli v (rovném) baon.
očtn. dvanácte z Benjamina. z strany
25. [ sešli se synové Benjamin k
ljsbosetha. syna Saulova. a dvanácte slu Abnerovi: a shlukěe se v 'eden houf.
postavili“ se na vrchu jedno o pahrbku.
žebniků Davidových.
26. l zkřikl Abner na Joaba. a řekl:
l ujavše
jedenkaždy'otovaryše
ho 16.
za hlavu,
vrazil
meč v k soka, asvé
pa— Zdaliž až do mhubenl meč tvůj zuí-iti
dli spolu: a nazváno jest 'meno mista bude? Neviš—liž,že nebezpečné jest zou
falství? Dokudž nedlš lidu. aby přestal
toho: pole udatných.' v Ga n.
17. ! povstal boj dosti tuhý v ten den: honiti bratři svých? _
27. [ řekl Joab: Zivt jest Hospodin.
a zahnán jest Abner, a muži israelštl. od
že kdyby byl (tak) mluvil.' hned ráno
služebniků Davidových.
18. Byli pak tu tři synové Sarvie. bylby odšel lid. nechaje jedenkaždý ho—
Joab. a Abisai. &.Asael: Asael pak byl něni bratra svého.
28. Zatroubil tedy Joab v troubu, a
velmi rychlý v běhu, jako srna lesni.
8) Dle bobr.: L'redl ho do Machu-im (města).
9) t. krajinou za Jordůnem. — ") tim se mini všecka krajina od mořea! k Jordánu. — '“) t.
rovina uprostred krajiny Zabulonovy. luncharovy a Nenalimovy.
'
13) Sar-vie byla. sestra Davidova.

] Kron. 2. 16.

14) !. hry vojenské. at se potýkají neb pohamúi pro podívanou.
16) bobr.: helkat obalu-im, t. j. pole mečů.
27) !. drive . aim zprvu k bitvě nepodal.

___—l——_—_á.._.____

F_r—"“
i

: 21— 3, IG.

Druhá knlInKr-alonlrů.

457

!
!

zastavilo se všecko vojsko, a nehonili
vice lsraele. aniž (více) bojovali.
29. Abner pak : muži jeho šli přes
pole. celou tu noc: a přepravili se přes
Jordán. a prošedše všecku Bethhoron
přišli do ležení. '
30. Joab pak nechav Abnera. navra
til se, a shromaždil všechen lid: i nedo
stávalo se z služebniků Davidových de—
vatenácte mužů, kromě Asaele.
31. Služebníci pak Davidovi zbili z
Beujaminských. a z mužů. kteříž byli s
Abnerem, tři sta šedesáte. kteříž tu za
hynuli.
32. [ vzali Asaele. a pochovali ho v
hrobě otce jeho v Bethlémě: a šli celou
tu noc Joab. a muži. kteříž byli s nim. a
na usvitě přišli do Hebronu.

Kapitola 8.
Synové Davidovi. 7. Abner odstoupil od lshosetha &
Davidovi. 27. Josh Abner: xridné uvraždiL 31. Pláč
Davidův nad nim.

1. I dlouho trval boj mezi domem
Saulovým. &.mezi domem Davidovým:

David pak čím dále tlm více se sílil:'
ale dům Saulův den ode dne umenšo
val se.

2.1 narodili se Davidovi synové v
Hebronu: a byl prvorozený jeho Amnon
z Achinoam jezrnhelské.
3. A po něm Cheleab z Abigail ženy

(ondy) Nábale knrmělského: třetí pak
Absolon, syn Maachy dcery 'lholmai
krále Cessna“
4. Čtvrtý pak Adoniůš. syn Hagith:
&pátý Safathia. s :: Abital.
5. Sestý pak ethraam. z Egly ženy
Davidovy. Tito zrodili se Davidoviyv He—

bronu.
6. Když tedy byl boj mezi domem

Saulovým, a mezi domem Davidovým.
Abner. syn Nérův. zpravoval dům Sau
lův:
7. Měl
bylSaul ženinu jmenem
Resfu, dceru Aja.ylřekl lsbosethl: Abne—
rovi:

8. Proč jsi včel k ženině otce mého".
Kterýžto rozhněvav se velmi pro slova
lsbosethova, řekl: Zdaliž já jsem psi

hlavaproti Jůdovi dnes," kterýžjsem
učinil milosrdenstvl s domem Saulc otce

tvého. a s bratřimi | příbuznýmijeho.a
nevydal jsem tebe v ruce Davidovy: a
ty vyhledáváš'na mně. aby mne stlhal
dnes ro ženu?
9. oto učiň Bůh Abncrovi. a toto lnu
přidej. jestliže jakož přistihl Hospodin
Davidovi.tak neudělám' emu.'
10. aby přeneseno bylo království od
domu Saulova, a vyzdvižen byl trůn
Davidův nad lsraelem, a nad Jůdou. od
Dan až do Bersabé.
ll. [ nemohl jemu nic odpovědlti.
nebo se ho ball.

12. Tedy poslal Abner posly k Da
vidovi. jenžby misto něho řekli: i jest.
země'? A aby mluvili: Učiň se mnou
přátelství, a bude ruka má. s tebou. a
přivedu k tobě veškeren Israel.
13. Kterýž řekl: Velmi dobře: jat
učinim s tebou přátelství: avšak jedné _
věci žadňm od tebe. řka: Neuzřiš tváři
mé. leč prvé přivedeš Michal dceru Sau
lovu: a tak přijdeš, a uzřiš mne.
14.1 poslal David posly k Isbose—
thovi. synu Saulovu. řka: Navrat mi
manželku mouMichol. kterouž jsem sobě
zasnoubil ve stu obřizek lilistlnských.
15. Poslal tedy lsboseth. a vzal ji
od muže jejiho Faltiele. syna Lais.
16.1 šel za ni muž jeji ploše. až do

1) t. povlovnč podmu'mjo tobě utnul pokolení.
3) Geo-ur bylo malé království v Syrii.

8) Kdo vzal ženu zemřelého krile. dělal 'oi také pravo na trůn; protož ho hboaeth hral.
- dobnou včo uvidime pH Aboulonu. -— ") t. zprůvoo psů. povod,

Po

člověk ničemoý o za nic

ve vojně proti pokolení Jůdovu . bili Davidovi?
9) t.. jestliže Davidovi oedopomohu k tomu.

12) z. v ei mocistojí mov kdo mů: tobě k den,mam
man Auta

%
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Bahurim: i tekl k němu Abner: Jdi. a
navrat se. [ navrůtil se.
17. Učinil také řeč Abner k starším
ist-selským. řka: Předešle stali jste o to,
aby David kraloval nad vámi.
18. Protož nyní to kone'te; nebo

3. l7—34.

a věděl vycházení tvé i vcházení tvéf
a zvěděl všecko. což činíš?

'

26. Tedy vyšed Joab od Davida.
poslal posly za Abnerem. a přivedl ho
zase od cisterny Sira. a David o tom
nevěděl.

Hospodin mluvil k Davi ovi, !- : Skrze
27. A kd ž se navrátil Abner do He—
ruku Davida služebníka svého v vo
bronu. uve ho soukroml Joab do pro
bodlm lid svůj israelský : ruky F' ' tin střed brány. aby mluvil jemu. lstně': i
ských. i všech nepřátel jeho.
udeřil ho tam v lůno. a umřel. na pomstu
19. Totéž pak mluvil Abner také k krve Asaele bratra jeho.
(pokolení) Benjamin. A odšel . aby
28. Uslyšev to David. co se již stalo.
mluvil k Davidovi v Hebronu všecko,
což se za dobré vidělo Israelovi, i všemu řekl: Čist jsem já i království mě. před.
Hospodinem. až na věky. od krve Ab—

Benjaminovif

neta. syna Némva,
29. a necht přijde na hlavu Joabovu,
bronu s dvacíti muži: učinil David Ab
' nerovi. a mužům jeho, kteříž s ním přišli, i na všecken dům otce jeho :' a necht
není prázden dům Joabův toho, jenžby
hody. _
ěl tok semene, aneb malomocného. a
21. [ řekl Abner k Davidovi: Vstanu,
(a půjdu). abych shromáždil k tobě pánu o berli chodícího. aneb padajícího od
svému králi všecken lid israelský. a vše] meče. ».nemajícího chleba."
30. A tak Joab a Abisai bratr jeho
s tebou v smlouvu. aby kraloval nade
všemi. jakož toho žádá duše tvá.. Když zabili Abnera. roto že byl zabil Asaele
tedy David Abnera vyprovodil. a on šel bratra jejich v %abaon. v bitvě.
31. Řekl
David k Joabovi, ike
v pokojík!
22.
d na to přišli služebníci Da všemu lidu . terýž byl s ním: Roztrh—
vidovi iJoab
porážce lotřiků s lou
svf
a pře
'te roucha
se
i. a(1. 11051537.
ačte řiso.).ohřební
ží velmi veh ou. Abnera pak již ne: něte
Ešlo s Davidem v Hebronu. nebo již mbě Aliiiiilra:král) pak David šel za
20. A když přišel k Davidovi do He—'

marum.

ho23.
by'lKrofustil.
byl šelvojsko.
v pokoji.
oab. i avšecko
kteréž
bylo s ním. přišli potom. Oznámeno
tedy jest Joabovi od v ravujicich:
Přišel Abner. syn Nerův. k ráli. a pro
pustil ho, a odšel v poko'i.

24.1všelJoab

32. A když pochovávali Abner-a v
Hebronu . pozdvihl kral David hlasu
svého. a plakal nad hrobem Abnerovým:
plakal také i veškeren lid.
33. A naříkuje král. a kvile Abuera.

k kr li. a řekl: Co řekl: Nikoli neumi—elAbner. jako umi

jsi učinil? Hle přišel Abner k tobě: proč raji neudatní.'
jsi ho ustil. že odšel a pryč 'est?
34. Ruce tvé nebyly svázány. a nohy
25. eznáš Abnera syna érova. že tvé nebyly poutami stíženy: ale jako
proto přišel k tobě. aby podvedl tebe. ten. kdož padá. od lidí nešlechetných.
Ill) t. aby odpověd i přim' hra:-leva a Beqjamium Davidovi předložil.
25) t. všecky rady a úmysly tve.
27) t. odvedl ho na stranu v bráně mista, jakoby mu nějakou vec "ěl-iu“ chtel.
29) t. na všecko rodinu jeho zloředonstvl vydivi. nebo oba. Joch i Ahini omluvili se na Almera.
— ") !. ať v rodu Joabovu nikdy se nedmtivi chut-svých. mrúků, pobitých a žebriklí.
81) l.. obleete u v roucho smuteční. pytli podobně.
83) t. jako hrdina umřel. Jiní: neumřel jako nějaký ničemný člověk.
',

!

[
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taka ty padl.“ Tedy ještě vice všecken
lid plakal nad ním.

__.__——__—

450

'

4. Mel pak Jonathas syn Saulův syna

chromého na.nohy: nebo když byl v čti
35. A když řišlo všecko množství, letech. &přišla věst. o (smrti) ' ově
aby 'edli s Davi em' jeětě záh . řisáhl a Jonathově z ezrahel. mvši jej chůva
David. řka: Toto at mi učinI ůůh. a jeho, utekla s nim: a kd ž posplchalo
toto at řidá , jestliže před západem utlkajic. u dl on. &.ok havěl: a měl
slunce o uslm chleba . aneb čehokoli jmeno Mi boseth.
'
jiného.
5. Přišedše tedy synové Remmona
36. A veškeren lid to sl šel, s libilo berothského. Rech a Beana. vešli v
se jim všecko, což činil
před obli— horku dne' do domu Isbosethova: kterýž
spal na loži svém o poledni. A vrátná
čejem všeho lidu.
37. A poznal veškeren lid, i všecken domu. Opálajic pšenici. (také) usnula.
Israel v ten den. že nepošlo to od krále.
6. Vešli pak do domu tajně, berouce
klasy šeničné,' & udeřil: ho v lůno
aby zabit byl Abner, syn Nérův.
38. Rekl také král služebnlkům svým: Rocha &Baana bratr jeho, a. utekli.
7. Nebo když byli vešli do domu, spal
Nevlte-liž, že kníže. a to největšl. padlo
dnes v Israeli?
on na loži svém v pokojíku. a probodše
39. Já pak ještě mdlý jsem. a teprv zabili ho: a stavše hlavu jeho. odešli
na krále pomazaný: muži pak tito sy cestou po poušti, celou tu noc,
8. a přinesli hlavu Isbosethovu k
nové Sarvie js0u mi příliš tvrclL' Od—
platiž Hospodin tomu. kdož zlé čini,vedlé Davidovi do Hebronu: &řekli králi: Ille
tot hlava Isbosetha. syna Saulova, ne—
zlostijeho."
přítele tvého , kterýž hledal bezživoti
Kapitola 4.
tvého: &.dal Hospodin ánu mému králi

pomstu dnes nad Sa em, inad seme
nem jeho.
]. Když .pak uslyšel lsboseth, syn
9. Odpovídaje pak David Rechabovi.
Saulův. že padl Abner v Hebronu: ze— a Baanovi bratru 'eho, synům Remmona
mdlely ruce jeho! a všecken Israel pře
berothského.
ře jim:
děšen 'est.
— din.
kterýž vysvo
odil Zivt
životjest
můjHospo
ze vši
Isboestb zrádné zabit.

&. Bsebab . Boann. kteříž bo

ubill. : rozkazu Davide" zavražděni.

2.
ěl pak syn Saulův dva muže ouzkosti,
10. kdyžt jsem toho. kterýž mi byl
knížata nad dráhy, jmeno jednoho (bylo)
Beana a jmeno druhého Rechab, (&ti oznámil, & řekl: Umřel Saul: ješte se.
byli) synové Remmona berothského z domníval, že štasmé věci zvěstuje, jal.
a zabil jsem ho v Siceleg. jemužto měl
synův Benjamin:
i Beroth počtěno jsem dáti odplatu za.poselstvi:
jest
(po “oleni) nebo
Benjamin.
3. [ utekli Berothštl do Gethaim:
ll. zdaliž mnohem vice nyni, když
lidé bezbožni zabili muže nevinného. v
a bylitam přlchozl až do toho času.“
34) t. lstivě : zrádné jsi byl zabit.
Nebo u Israelsky'ch přátelé zesnulého účastníkům pohřební
služby v den pohřbu hody strojili. které! tito nemohli sami strojiti. jsouce zaneprázdnění.
t. neporolní. tvrdohlaví. -- ") Jakoby řekl: Dojistu vrdednici takového muže hodni jsou
přísného trestu; ale způsob nynejši v Munich mého kralovini . jejích 11 lidu vzácnost ne—
dopoučtí mi toho nyni vykoltnti. Budiž Bůh sám mstiteleni jejich.
t. pozbyl mysli.
t.. kterého! [abou—th. ubili.
t. o poledni.
t. jakoby bráti měli obilí pro své vojiky.

35) & hody smuteční s nim drželi.

39)
!)
3)
5)

6)

58'
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domě jeho. na loži jeho. nebudu vyhle—
dávati krve jeho z ruky vaší. a nevyhla—
dlm vás z země?
12. [ rozkázal David služebníkům
s
i zabili 'e: a zutínavše " ruce i
nbÉjejich.
pdvěaili je u bnlilklav He—
bronu: hlavu pak Isboset ovu vzali . &
pochovali ji v hrobě Abnerově v lIe—
bronu.

Kapitola 8.
David utvrmu na království. 7. Dobyl Sionu. 13. l'ojal
nebo více žen. 17. nnmma— porazil.

]. [ přišla všecka pokolení israelsktí
k Davidovi do Hebronu. řkouce: llle
my kost tvá. a tělo tvé jsme."



4.

l;!. —5. 16.

od nich: Nevejdeš sem, leč odejmeě
slepá a kulhavé. řkouce: Nevejdet sem

David."

7. A však dobyl David hradu Sionu:
tot jest město Davidovo.
8. Nebo b ] uložil David v ten den'
odplatu. kdošy porazil Jebusejského. a
zlezlby žlaby domův jeho. a vyhnal sle
pá 3 kulhavé. mající v nenavisti duši
Davidova" Protož praví se v přísloví:
Slepí a kulhaví nevejdou do chrámu.“
9. Bydlil pak David na tom hradě, :|
nazval jej městem Davidovým: a vysta
věl. je vůkol od Mello" až do vnitřku.
]0. A čím dále tím více prospíval &
rostl. a Hospodin Bůh zástupu byls ním:
ll. poslal také Hiram král týrský

2. Ale i předešlých časův. když byl
Saul králem nad nami, t jsi v 'vádél. i posly k Davidovi. a dříví cedrové. i to- .
zase přiváděl lsraele; řek pak ospodin saře. & zedníky: i vystavěli dum Da
k tobě: 'l' půsti' budeš lid můj israel vidovi.
ský. a ty udeš vojvoda nad lsraelem.
12. | poznal David. že ho potvrdil
3. Přišli také i starší isráelští k králi Hospodin za krále nad lsraelem. a že
do Hebronu. a učinil &nimi král smlouvu povýšil království jeho nad lidem svým
v Hebronu před HoSpodinem: ipoma israelským.
zali Davida za krále nad Israelem.
13. Pojal tedy (sobě) David ještě
4. Ve třicíti letech byl David. když (více) žemn a žen zJerusaléma. kd ž byl
počal kralovati, &kraloval čtyřiceti let. přišel z llebronu:' a narodilo se %avi
5. V Hebronu kraloval nad Jůdou dovi i jiných synů a dcer:
sedm let. a šest měsíců: v Jernsalémč
14. a tato jsou jmena těch. kteříž se
zrodili 'emu v Jengsalémě: Samua. &Ho
pak
kraloval
třiceti :: tři léta nade vším bab. a áthan. a Salomoun.
sraelem.
i Jůdou.
15. též Jebahar, a Elisua. a Nefeg.
6. ] táhl král. a všecken lid jeho k Je—
16. též Julia. & Elisama. &.Elioda. a
_rusalómu. proti Jebusejskómu. obyva
Elifaleth.
teli té země:' i praveno jest Davidovi
]) !. jlme tvoji módní.
?.) !. zpravovati.
6) Inu-Hua posud čím. Jerusalem; a tvrz Sion opanovali. -—-") Pravice tak ku posměchu lla
vidovi. aby nejprv slepé . kulhavé odtud vyhnal. David totiž vytáhl s 340.822 bojovníky
(l lil-on. I'). 23.) před město Jeruzalém. a iůdld. aby mu hrad Sion vydím byl. Ale oby
vatelé dali potupnou odpověd: „Niš hrad je tak pevný. že by ho také slepí &kulhaví obhájiti
mohli. Nevejdeš zem."
8) L v čas obležení. kdy! měl Sion dobyt býti. — ") hebr.: které! na v nenávisti duše Da—
\ídova -— “') Totiž zplt'mí se tu za úňtipek Jebusit-oky'ch zau ůštipkem. Jakoby se řeklo:
\'y nlepí a kulhavi vynůieli jste se. to David nikdy nevejde do tvrze vaiu'; David ale tam
vešel tak. to vy „již nikdy více tam nevejdote. To pak přišlo v přísloví, aby se ukázala
pokuta za zpozdíle' vypiními.
91 t.. opevnil. ohradil. —- ") bezpochyby néjaki tvrz. neb příkopy.
13) chtěje míti četné potomstvo. co! každý hradit.. za veliké štestí pokládal. napomáhaje tím
k vyplnění zaslíbení Božích. (| quL 13. ne.)

5. lT.— 6. I'.'.

17. A uslyševše Filistinští. že poma—
zali Davida za krále nad lsraelem: v_v
táhli všickni hledat Davida: což když
uslyšel David. sstoupil na misto hra
zené.
18. Filistínšti pak přitahšc položili se
\ oudoli Rafaim.
19. [ tůzal se l)a\id Hospodina. řka:

Mám-li táhnouti proti Filistínským. a
dáš—lije v ruku mou? | odpověděl Ho
spodin Davidovi: 'láhni. nebo \ _vdámji
-stntně Filistmske v roku t\ ou.
20. Přitz'ihltedy Dmid do llál Fara
zim: a porazil je tam. a řekl: Rozdělil
Hospodin nepřately mé prede mnou. ja
kož se rozdělují vody. Protož nazu'mo

jest jmeno mista toho Bail kamzímf
21. I zanechali tu rytin svj'tli:' kteréž
pobral David. a muži jeho.
22. A opět podruhé vytáhli Filistín
čti, a položili se v oudoli liafaim.
23. | táml se David Hospodina:
Mám-li táhnouti proti Filistinským, a
vydáš—lie v moe mé? Kterýžto odpo

2. A vsta\ sel David 1 veškeren lid.
kterýž byl s ním :; mužů Jůda. aby při—

\ezli archu Božl. při kteréžto se vzývá

jmeno
Hospodina'
sedícího na
cherubínec.
ad ní.zástupu.
_
3. [ vložili archu Boží na vůz nový: a
vzali “i z domu Abinadabova. kter 'ž byl
v Galina: Oza pak & Ahio. synov

Abi—

nudahovi. řídili ten vůz nový.'
4. A když vzali ji z domu Abinadaba.
kterýž byl v Gabaa. ostříhaje archy Bo—
ži. Ahio šel před archou.
5. David pak i veškeren Israel hráli

před
Hospodinem.
na citary.
všelikěa nástroje
udební
z drívi. a na
loutny.
a bubny. a měděné chrcstačky. a cym
bálky.



6. Když pak přišli k humnu Nácbono
vu. vztáhl Oza ruku k arše Boži. &zadr
žel ji :' nebo vyhazovali volové. a nachy
lili i.

7). [ rozhněval se prchlivosti Hospo—

din na (ho, a porazil ho pro tu \'šcteč
nost: i umřel tu u archy Boži.'
8. Zarmoutil se pak David. proto, že
\ěděl: euilmi proti ním. ale obejdije
pozadu. a dotřcs na ně naproti hruškám. zabil Hospodin (ho. a nazváno jest jme
24. A kdyz uslyšíš šustění. jakoby no míst:! toho: Zabiti Ozy. až do tohoto
někdo kračel po vrchu hrušek. tehdy dne.
vojdi v boj: nebo tehdaž “ jde Hospo
9. [ boje se David Hospodina v ten
din před tebou. aby zbil \ojska l'ilistín— den. pravil: Kterakž ma vjiti ke mně
archa Hospodinova?
ských.
25. Učinil tedy David. jakož mu při
10. I nechtěl přivezti k sobě archy
kázal Hospodin. &porazil Filistinské. od Hospodinovy do města Davidova: ale
Gahan. až kudy se jde do Gězcr.
zavezl ji do domu ()bededoma gethej—
ského.
Kupllolu 6.
11.1 pobyla archa Hospodinova v do
mě Obedcdoma gethejského za tři mě
l'roneaoni Itchy : domu Abinadabova. Ii. Smrt Oty.
jenž se ji dotekL IO. Znneclnini ]i \: dolinu Obelodo
sice: s požehnal Hospodin Obcdedo
move. 42. : přeneseni odtud na Sion.
mmi i všemi) domu jeho.
12. | oznámeno jest králi Davidovi.
]. Shromáždil pak opět David vsecky
že požehnal Hospodin ()bededomovi. i
výborné z lsraele, třiceti tisíc.

20)
rovimprotrhnuti.
rozdeleni.
21) t.!. moc"
hůlku svých.
je! David potom ipaliti kázal.
2)
3)
6)
?)

| Krun. “. l'.'..
!. kde! se služba Boží kona.
L šli při ném. voly zpravtuice. . jich pououkqjice.
t. ježto Ani levitovč ji dotýkati se nesmi-li.
Přímým timto tmtíinim veškerému lidu, zvláště pak zlužebnikům ným dal Bůh na omluvu.-uuu.
že toliko „covši uctivosti k nratým rev.-rm přistupovati sluší.

6 13—19.

všemu statku jeho. pro archu Boží. Tedy
odšed David, přinesl archu Boží z domu
Obededomova do města Davidova s ra.
dosti: a bylo s Davidem sedm kůrů
(k zpěvu), &telata k oběti.
13. A když poodešli ti. kteříž nesli
archu Hospodinovu, na šest kroků, obě
toval ( každé) vola &sko
,
14. !:)David poskakovalmze vši sily
před Hospodinem. Byl pak David oble
čen v Efod lněný.
15. A tak David. i veškeren dům isra
elský provázeli archu svědectvl Hospo
dinova s plesůnim &zvukem trouby.
16. A když vcházelo.ucha Hospodi
nova do města. Davidova. Michol dcera

16) t. jakoby se ti: na krále mluielo.

Soulova vyhlidajic z okna. viděla krále
Davida poskakujlciho, &plesajlcibo před
Hospodmom: :: polu-dala jim v srdci

svém.'.

17. [ vnesli archu Hospodinovu. &
postavili ji na mlatě jejim. u prostřed
stánku. kterýž byl rozbil pro m David:
&.obětoval David před Hospodinem oběti
zápalné. i pokojné.
18, A když dokonal obětováni oběti
zápalných & pokojných. požehnal lidu
ve jmenu Hospodina zástupů.
19. A dal všemu množství israelské
mn. mužům i ženám. jednomukaždému
jeden peonlk chleba.. &pečení hovězího
masa. jednu, a koláč smažený v oleji: i

man.-1,11. '
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4. Stalo se pak té noci: a hle, slovo
Hospodinovo k Nathsnovi. řkoucl:
5. Jdi. a mluv k služebniku mému
20. ] navrátil se David. aby dal že
hnání domu svému :“ a vyšedši M chol, Davidovi: Toto pravi Hos odin: Zdaliž
dcera Saulova. vstl'ic Davidovi. řekla: ty mi vystaviš dům. v kteremžbych pře—
Jak slavný byl dnes král is:—selský.kte býval?
rýž se odkrýval před děvkami služební
6. Nebt jsem nebydlil v domě od
ků svých, a byl obnažen. jako se obna onoho dne. jakž jsem vyvedl syny isra
žujejeden : lehkomysln'ch."
21. [ řekl David ]: Míchol: Před Ho elské z země egyptské. až do dne toho
to: ale chodil jsem v stánku a v pří
spodinem, kterýž mne vyvolil nad otce bytku,
_
odšel veškeren lid. jedenkaždý do domu
svého.



tvého. a nad veškeren dům jeho. a ři—
7. po všech místech. kud ž jsem koli
kazal mi. abych b ] vůdcem nad lidem
chodil se všemi syny israels ými. Zda—
Hospodinovým v sraeli. '
liž jsem jedno slovo řekl některému' z
22. i hráti budu. i opovržeuějším se
učiním. nežli jsem se učinil, a budu pokolení israelských. kterémuž 'sem při—
m1 pásti lid svůj israelský, i- a: Proč
poníženým před očima svýma, a s děv
jste mi neustavěli domu cedrového?
kami. o nichž jsi mluvila. slavnějším

8. A nyní toto díš služebníka mému
Davidovi: Totot praví Hospodin zástu
pů: Já jsem vzal tebe z pastvy. když jsi
chodil za stádem. aby byl vůdcem lidu
mého israelského,
Knpllolu 1.
9. a byl jsem s tebou všudy, kdekoli
David chtěl Bohu enim sověti. 4. Ale Bůh mu toho jsi chodil. a obil jsem všeck nepřátely
nedopustil. 18. David chválil dobmúvmt Boži.
tvé před tv 'i tvou: a učiní.?'jsem tobě
]. Stalo se pak. když seděl král v jmeno veliké. jako jmeno vznešených na

se ukLžnf

23. Protož Michol dceři $aulově ne
narodil se syn až do dne smrti jeji.'

domě svém. a Hos odiu dal jemu od— zemi.'
10. A ustanovím místo lidu svému
počinutí vůkol před; všemi nepřátely

'eho.

, 2. že řekl k Nathanovi proroku:

israelskému. a vštlpim jej a bydliti bude

Vi—>na něm. a nebude více kormoucen; aniž

díš-li. že já bydlím v domě cedrovém, a
archa Boží stojí u prostřed kožíi"
3. l řekl Nathan k králi: Cožkoli jest
v srdci tvém, jdi &učiň: nebo Hospodin
s tebou jest. '

ho budou více trápiti synové nepravo

sti.' jako prvé.
] l. ode dne. jakž jsem ustanovil soud
ce nad lidem svým israelským; &dám
tobě odpočinutí přede všemi nepřátely

20) t. požehnáním ho pozdravil. ——") Hodic veřejnou poctu. kterouž David dle způsobu toho
času Hospodinu_při přenášení archy vzdát-al. za neddotojnou krále; podobně jako i nyní mnozi
tak zvaní vzdělaní veřejným službám Božím obeovati a jich účastenství míti za sproste pokládají.
22) Jakoby řekl: l'l'ed' Bohem. kterýž Inne tak velice vvýicil. hovov joom. aloute jemu. ještě více
se militi. :. zajisté žadný moudtý & pobožný mi toho ve zlé obraeeti nebude. ani ty děvky;
ale uctivčji každý o mně smýšleti a mluviti bude. že se nic ueohle'daie. ani na chválu ani
na potopu lidskou. celým srdcem ponilqji před Hospodinem.

23) Neplodnost byla Židům potopou a trestem Božím. David b_vl pro svou poníženost poctěn. a ,
Míchol byla pro svou pýchu potrestána.
2) t. stojí v pouhém stanu : koti.
7) rozuměj loudcův.
9) t. učinil jsem tebe velice slavného a slovutne'ho.
10) :, lidé nečlechetni
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7. It!—28.

21. Pro slovo své. a vedlé srdce své—
tvými: . (přes to) oznamuje tobě Ho?
spodin, že on sám tobe dům udělá.“
ho učinil jsi všecky tyto věci veliké, tak

12. A když se vyplní dnové tvoji. s žes je známé učinil služebníku svému.
22. Protož zvcleben jsi Hospodina
usneš s otci s
'. vzbudím simě tvé po
tobě, kteréž vyjde ; života.tvého. a utvr Bože. nebo není podobného tobě. aniž
jest Bůh kromě tebe. podlé všeho toho.
dím království jeho.
13. Tent ustaví dům jmenu mému.' což jme slyšeli ušima svýma.
23. Kterýž pak jest národ na zemi.
a (jáj. upevním královstvl jeho až na jako lid tvůj ist—selský.pro nějž šel Bůh.
aby
jej sobě vykoupil za lid. a.dobyl so
14. Já budu jemu za otce. a. on mi
bude za 8 na; kte 'ž jestliže co nepra bějmena, aučiniljim veliké věci&hrozné
vého učiní; trestati o budu metlou lid na. zemi. před tváří lidu svého. jejž jsi
sobě vykoupil z Egypta.. (přemoh) ná—
skou. s to ranami synů lidských.'
15. Ale milosrdenství svého neode rod i boha.jeho?
24. Nebo upevnil jsi sobě lid svůj
'mu od něho. jako jsem je odjal od Sau—
israelský v lid věčný: & ty Hospodine
e, kteréhož jsem zavrhl od tváři své.
Bože učiněn jsi sám jejich Bohem.
16. [ bude stál' dům tvůj. i krá
25. Nyní tedy llospodine Bože slovo
lovství —tvéaž na vě y před tvaří tvou.'
to. kteréž jsi mluvil o služebníku svém.
trůn tvůj bude pevný ustavičně“
& o domu jeho. utvrď na věky: &učin
17. Vedle všech slov těchto, a. podle jakž jsi mluvil.
_
všeho vidění tohoto. tak mluvil Nathan
26. aby zvelebováno b lo jmeno tvé
k Davidovi.
'
až na. věky. a. aby se řík o: Hospodin
18. Tedy všed král David." zůstal
jesttvého
Bůh Davida
nad lsraclem.
A dům
. řed Hospodinem. a řekl: Kdož jsem já zástupů.
služe nika
bude upevněn
snovníče Hospodine, a jaký jest dům před llospodinem.
můj. žes mne přivedl až sem ?"
27. nebo ty Hospodine zástupů Bože
19. Ale i to zdálo se ještě málo red israelský zjevil jsi mně služebníku své
obličejem tvým Panovnlče llosp 'ne, mu, řka: Dům ustavim tobě: protož do
tak žes mluvil také o domu služebníka dal služebník tvůj sobě srdce, aby se
svého na dlouhé časy: nebo' teut jest“ modlil tobě modlitbou touto.
zákon Adamův.' Panovníče Hospodiuc.
28. Nyni tedy pauovnlče Hospodine,
20. Což tedy 'eštč více bude mluviti ty jsi sám Bůh. a slova tvá. budou prav—
David k tobě?
šak ty “znáš srdce slu— divá: nebo jsi mluvil k služebníku své
žehníka svého Panovníče Hospodina.
mu dobré věci tyto.
ll)
IS)

14)
16)
\

18)
19)

28)

t. že rod tvůj stálý . tmnlivý bude. Proroctví 'toto vztahuje se zároveň na Šalomouna i
nn Krista Pána. který! dle telo byl potomek Davidův; a. týká se obou. ovšem! onoho více
v hmotném tohoto pů v duchovním smyslu.
t.»Šalomoun chrám pozemský — Jerusalem-ký: Kristus psk duchovní chrám — církev. — “)
ježto v Kristu dosu-M trvá. s vždy“trvsti bude.
'
t. tnvtúnim mírným. júovýmž otec tme: syna svého, k nspnveni jeho. & ne k zkaženi.
dle hebr.: Před tváří mou. — ") Toto vztahuje se "liště na Krista. Pins . na království
jeho — církev. .
'
t. do stánku. — ") t. .: k takovému důstojenstvi? že jsi mne tak vyvýšil?
t. povaha lidakít ., způsob lidský. ježto lidé též o své potomstvo dbqji. s na budoucí časy
zachovati je hledí. Tak se tedy snižoval Bůh k Davidovi. jako člověk k člověku a jako
otec ! synu. pečtúíci o jeho potomstvo.
t. Egyptskýeh.
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7. ! val David zbraně“ zlatá. kteréž
29. Již tedy požehnej domu služební
ka. svého. aby trval na věky před tebou: měli služebníciAdworovi. a přineslje
'
nebo ty llospodine Bože mluvil jsi to, & do Jerus'aléma.
8. Téžiz Bete.azBeroth.měst Ada—
požehnáním tvým požehnán bude dům
renerových nabral král David velmi mno
služebníka tvého na věky.
ho mědi.

Kupllola 8.
Vinum

Dlťidůfo nad uopi-n'telyjeho. nudou, : toho.
15. Ouředniei Davidovi.

1. Stalo se pak potom. že porazil Da
vid Filistínské. a snížil je; a vzal David
uzdu daně' z ruky Filistínsky'ch.
2. Porazil také Moahské, a měřil je
provazcem. srovnav je s zemí :“ odměřil
pak jich dva provazce, jeden k zbití. a
jeden k živeni: &učiněn ' t Moab Da
vidovi služebníkem pod ani.
3. 'l'éž porazil David Adarezera syna
Rohobova krále Soby.' když
hl

9. Uslyšel pak Thou. m1 Emathf že
porazil David všecku moc Adarezerovu,

10. a poslal Thou Joram: syna své
ho k králi Davidovi. aby ho pozdravil.
raduje se s ním. a díky činil. proto že
ůřemohl
& Aduezerův:_-—
porazil ho. —
ebo ThouAdarezem
byl ne Htel
a_přinesl s sebou 11doby zlatá. též i na
doby stříbrné. a nádoby měděné.
11. I ty také posvětil“ král David
Hospodinu s stříbrem a zlatem, kteréž
byl posvětil ze všech národů, kteréž byl
po
il.
12. (wtižz) z Syn-ie. u. Moab. & z synů

(tento ), aby panoval nad řekou_ „infra Ammon. & 7. Filistinských, &: Amale—
tem."
chitsky'ch, ». : kořisti Adnrezera syna
4. A zjimav David 1 jeho vojska tisíc Rohoba. krale Soby.

a sedm set 'ezdců. a dvaceti tisíc pěších.
zpodřezáva žíly všechněm konům u vo
zůz' toliko zanechal z nich sto vozů.“
5. Přitáhl také lid syrský od Dama—
šku na pomoc Aduežerovi králi Soby:
i porazil David : Syrských dvamecítma
tisic mužů.

.

_

6. ] osadil David stráží Syrii dnmaš
skou: a učiněna jest. Syrie Davidovi slu
žebnou a pod daní: a zachoval Hospo
din Davida při všech věcech, o kteréž
koli se pokusil.
,

13. Učinil také sobě David jmeno.
když se navracoval od 0 anovůni Sy—
rie, v ourlolí Solnntém. po iv osmnácte
tisíců :“
14. a postavil v ldumei strážné, a
osadil ji stniží: i učinění jsou všickni
[dumejští služebníky DavidovýmL &&
choval Hospodin Davida při všech vě—
cech. kam se koli obrátil.

15. ! kraloval David nade vším Isra—
elem: činil také David soud a spravedl
nost všemu lidu svému.

1) tr. uzdu

[teplou-nosti; _iinnk uzdu mnene. t.. zemdlil je. vav jim moc- a jako uzdu _: ruky.
na níž nejednou lid israelský drželi, po své vůli jimi vlódnonee. Jinak ! l'orol. 18. l.

2) :. položil zqisuš na zeni. :. odnieI—iljich. jak leželi. proveze-ani. jeden díl k zabin' . jedou
k nechúni při životu. To se dělo dle tehdejšího vojenského prům u uk. jako když někdy
dle uynQišiho prům každý 3. 5. neb 10. mu!.. jak nn něj počet padne. zastřelen bývi.
3) Sebe. jinak Nisibia. bylo město i krůlovetvi u paty hor mnemkýoh. — ") A! k řeceEufrat.
již Saul bctpochyhy mařil-il vladohtví své.
4) David. ješte dle rozkazu Hospodinova uduý ch judců u vojště svem chovali nesměl. konat-vo
nepi-átelslcé zpodl-ezůním žil uhuhiti rozkázal. Dle habr. čtení: l.kuil všecky vozy. — ") t.. _„
koňů od sta voní k jiným domóeim ne vůlqdnýn potřebám.
7) hebr.: být, neb pukliře.
9) Město veliké r Syrii na severním pomezíNanny. nana všecka.:.. vůkolnllu'qjinaEmau-nad..
11) t. obětoval.
13) t. Idnmejskýoh. . to skrze Abiqje vůdce vojsk svých. ] Par. 18, 12.

hlínmn.

.—
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8. 16.,— ID. 3.

8. Kterýžto
kloniv se jemu. řekl: [
' 16:me pak syn Sax-vie.byl nad voj
skem: Joeaí'at pak syn Alniudův byl kdo 'sem já s užebník tvůj, že jsi se
ohl'
na. psa mrtvého. jaky'ž jsem já?
9. Povolal tedy král Síby služebníka
\ molech syn Abistbsrův. byli kněžími :“ Saulova. &.řekl jemu: Všecko. cokoli měl
Saul. i veškeren dům jeho, to jsem dal
s Ssrsjáš byl písní-em."
—
'
18. Bami“ pak syn Jojédův byl nad synu pána tvého.
Ceretbi s li'elethi? synové pak Davi
10. Z rsvu' tedy jemu zemi. ty i sy—
nové tvoli. is užebníci tvoji: &přinášeti
dovi byli knížaty"
budeš synu pána. tvého pokrmy. aby
krmen
byl.' ale Miíiboseth syn pána
Kapitola 0.
tvého bude jidati vždycky za. stolem
Dobrodini od stíds
nenene podstoly'm : domu mým. Měl pak Siba patnácte synů. a dva.
'Ssníovs.
ceti služebniků.
]. l řekl David: Jest-li ještě _kdopo
11. ! řekl Síba králi: Jakož jsi rozká—
zůstslý z domu Soulovs.. abych učinil s zal, pane můj králi. služebníku svému.
ním milosrdenství pro Jonatbu?
tak učiní služebník tvů'. ([ řekl David:)
2. [ b | z domu Ssulova služebník A Mifiboseth bude jisti za stolem mým.
jmenem iba: kteréhož když povolal jako jeden z synů královských.
12. Měl pak Mifiboseth syna. malého,
král k sobě. řekl mu: Ty—lijsi Síba? A
on od věděl: Já 'sem. služebník tvůj. jmenem Micha: všecka pak rodina. do—
3. řekl král: est-liž ještě kdo po mu Sibova sloužila Miňbosethovi.
zůstalý z domu Saulova. ab cb učinil s
13. Miňboscth pak zůstával v Jerusa—
nim milosrdenství Boží?
řekl Siba lémě, proto že vždycky : stolu králov
km]i: Ještě jest syn Jonsthův, chromý ského jídal. &byl kulhavý na obě nohy.
kancléřem:
'
.
'
7 17. &Sédok syn Achitobův, & Achi

nsnohy.

4. l řekl: Kde 'est? A Síba řekl králi:
Kapitola 10.
Hle jest v domě
biry. syna Ammie— Vilka stidovo : Ammonitskymí i vítězství nad nimi.
lova v Lodabar.
5. Poslsv tedy král David. vzal jej
]. Stalo se pak potom. že umřel král
z domu Mschiry. syna. Ammielova z synů Ammon. a kraloval Hanou syn je
ho- po něm.
Lodabar.
2. I řekl Devid: Učinířn milosrden
6. Kd ž
přišel .Miíiboseth s n
JonatbyšyngúSsulova k Davidovi, psydl ství s Hanonem synem Naasovým, jakož
na tvář svou. &poklonil se. [ řekl David: otec jeho učinil milosrdenství se mnou.
(T -liž jsi) Miíiboseth? Kterýžto odpo Tedy poslal David. aby ho potěšiluskrze
věděl: Zde jsem. služebník tvůj.
služebníky své (v zármutku) pro'smrt otce
7. ] řekl jemu David: Neboj se. nebo jeho. Když pak přišli služebníci Davi
jistě učiním s tebou milosrdenství pro dovi do země Ammonitských.
3. řekla knížata ammonitské k Ha.—
Jonsthu otce tvého. s mvrůtím tobě vše
cka le Ssule otce' tvého. &ty jídati nonovi pánu svému: Domníváš se, žeby
budes zs stolem mým vždycky.
pro p_octivost otce tvého poslal k tobě

_
'

17) : niohlto jeden přislubovnl v Jerusalomě. druhý v Goheen. — ") t. měl pod svou sprivou
zbil-iní. sčítání : spisovůni vojsko.
18) t. osobní stůl Dovidovn. — ") t. prvními po králi.
7) Lbdéds.
_
10) t. oby se svou čeledí měl z čeho liv býti.

;

* %
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13. Všel tedy i Joab i lid, kterýž byl
s ním, v boj roti Symkým: kteříž hned
utekli před n m. .
_ 14. Ammonitští pak vídouee. že ute
kli Syn-ští. utekli i oni před Abisajem. a
vešli do města: i navrátil se Joal) od
Ammonitských. a řišel do Jerusaléma.
15. Vidouce te y S tí. žeby pora
ženi byli od lsraele, se roli se vespolek.
poslal proti nim: nebo muži ti byli za—_ 16. [ poslal Adarezer. &vyvedl Syr
hanbeni velmí ohyzdné. &rozkázal jim ské. kteříž bydlili za řekou, a přivedl
David: Pobuďte v Jerichu. dokudž ne— jejich vojsko: Sobach pak, vůdce vojska
obrostou brady vaše. a potom se na Adnrezerova. vedl je.
17. To když oznámeno bylo Davidovi.
vratte.
G. Vidouce pak Ammonitští. že křiv sebral veškeřen lid israelský. a přepra
du učinili Davidovi. )oslali & najali ze vil se přes Jordán, a přitáhl k Helam: i
mzdy Syn-ského Rohob. a Syn-ského So šikovali se Syrští proti Davidovi. &bojo
bu. dvacet tisíc pěších. &od krále Maa vali proti němu.
18. [ utekli Syršti před lsraelem, a
chy tisíc mužů. a od lstoba dvanácte
porazil David 2 Syn-ských sedm set vozů
tisíc 1nužů.'
7. Což uslyšev David. poslal Joaba. &čt řiceti tisíc jezdců: a Sobacha kníže
vojska ranil: tak že hned umřel.
se vším vojskem bojovniku.
19. Vidouce pak všickni králové. kte
8. Tedy vytáhli Aínmonitští. a šiko řížtn byli na pomoc Adamergvi, že jsou
vali se před samou branou :' Syrští ak
přemožení od lsraele. ulekli se. &utekli
Seba a Rohob, a lstob, a Mácha. byli před Israelem padesáte &osm tisíců. [
zvláště na poli.
.
učinili pokoj s lsraelem: &sloužili jim,
9. Vida tedy Joab. že zšikována jest a báli se Syrští již více dáti pomoc Am
roti němu bitva s předu i s zadu. vy
monitským.
bral (některé) ze všech výboru "ch Isra
elských. & sšikoval je proti yrským:
Kapitola II.
_10. ostatek ak lidu dal. Abisajovi
Clmloiství Davidovo . vražd..
bratru svému, terýž sšíkoval jej proti
Ammonitským.
1. Stalo se pak po roce, toho času.
11. l řekl Joab: Budou-li Syrští sil kdyžto králové vy'íždlva'í na. vojnu.' že
poslal David Joaša. &.s užebníky své s
nější mne. řislpéješmi
na pomoc:
Ammonitět
s' nější budou
tebe, pakli
tedy ním. i veškeren Israel, i hubili Ammo:
pomohu já tobě.
nitské. & oblehli Bubba.: David pak zů—
12. Budiž udatný. a bojujmc za lid stal v Jerusalémě._ _.
náš, &za město Boha našeho: Hos )odín
2. A když se tyto věci dál“ . přihodilo.
pak učiní. což dobrého jest před 0 líče se. že David vstal s lože svého po ole
jem jeho.
dni. a procházel se po nastřeší dbmu
David. kteřížby tě potěšili. a ne spíše
proto. aby shlédl. a vyšpehoval město.
a. potom je podvrátil. poslal David slu
žebníky své k tobě"
4. Vzal tedy Hanon služebníky Davi
dovy. a oholil' pul brady (každému) z
nich, a zustřihoval do polovice roucha
jejich (totiž) až do zadku. a propustil je.
5. To když oznámeno bylo Davidovi.

4) Oholení brady je obyvatelům krgjin východních největší potopou “ david.
6) Rehab bylo město ' Auyríi. při řece Lyku. Mácha bylo krůlontví v Syrii mezi Deniken
: Sebou. lstob _byla končina v pusté Arabíi. Soudc. ll. 3.
8) t. hlavního města svého Rlbba. ] Pa:. 19. 7.
'
10) t_ pod zprávu.
]) t. času jarního.

královského :' i utřel e nástřešl svého že
nu. ana se myje naproti :“ byla pak že
na ta 'knš ve '. .
,
3. oelal tedy král, a pul ee, kterůby
to byla žena. [ oznámeno jest jemu. že
jeet to Betheabé, dcera Eliamova. man
želka Uriáše Hethe'ského.'

'bud' zde ještě dnes, a zejtra propustila
tebe. [ zůstal Uriáš v Jerusalemě v den

ten i na zejtři.
13. I pozval ho David, aby jedl před
nim &pil, & opil jej za však on vyšed
večer. apel na ložci svém e služebníky
svého. a. nešel do domu svého.
4. Tedy poelav l):ivid posly. vzal ji
14. Tehdy když bylo ráno. napsal Da—
(k sobě). Kterůžto když vešla k němu. vid list Joabovi. a poslal jej po Fria—
spal s nL' Ona pak krátce před tim oči šovi.
stila se od nečistoty své.
15. impsav v listu: Postavte Uriáše v
5. | počavši navrátila se do domu čele boje, kde 'est nejsilnější bitva: a
svého. A poslavši omámila Davidovi. a odstupte od ně 0. aby jsa poražen za
řekla: Počala jsem.
_ .
bynuL
16. Protož když oblehl Joab město.
6.
Poslal
%k
David
k
Joabovi.
řka:
stavil Uriáše na mlatě. kdež věděl. že
Pošli ke mně riáše Hethejského. [ po
slal Joal) Uriáše k Davidovi.
jsou muži nejsilnější.
17. [ vypadše muži z města. bojovali
7. [ přišel Uriáš k Davidovi. I titul
se David. kterak a. dobře-li se má Joab proti Joabovi; i padli (někteří) z lidu ze
' a lid. a kterak se vede ve vo'ště.
služebniků Davidových. a umřel také
' 8. [ řekl David Uriášovi: diž do (lo Urii'tš llethejsky.
mu svěho. & umej sobě nohy.' I vyšel
18. Poslal tedy Joab. a oznámil Da.—
Uriíiš z domu králova.. a nesen jest a vitlovi všecko. což se zběhlo v bitvě.
19. & řikázal poslu. řka: Když vy
nim pokrm královský.
9. Ale Uriáš spal před branou domu pravlš krali všecko o bitvě.'

královského : 'inými služebníky pána
svého, &.nešel

20. uzřiš—lian ee hněvů. a ali: Proč

o domu svého.

jste přistoupili (tak blizko) ke zdi, aby—
10. l oznámeno jest to Davidovi. že ste bojovali? Zdaliž jste nevěděli. že
nešel I'riáš do domu svého. [ řěkl Da s bury se zdi silně stí-Hejl?
21. Kdo zabil Abimelccha syna. Jero
vid k Uriášovi: Však jsi s cesty přišel?
Pročežs nešel do domu svého?
bálova? Zda-li nc žena svrhši na ně“ kus
11. | řekl Uri“ k Davidovi: Archa žernova se zdi, zabila- ho v Thebes:
Boží, a Israel. i Jůda bydlí v stanich. & Proč 'ste přistupovalbke zdi? (Tedy)

pán můj Joab, ialužebnlci pana mého diš: 'laké služebník tvůj Uriůš Hethej
na poli zůstávejl: a já bych měl vjítj do ský umřel.
22. Tedy odšel posel, a přišed. vy
domu svého. abych jedl a pil. &spal :
manželkou svou? Skrze zdraví tvé, & pravoval Davidovi všecko to. což mu byl
skrze zdravi duše tvé, toho neučinlmt.
přikázal Joab.
23. [ řekl posel ten k Davidovi: Zmo
12. Řekl tedy David k Uriášovi: Po

%

2) Obyvatelé hodin východních za poledne poepšvqjl. odpoledne pak. když bylo horko přestalo.
prochůzivqii ee na plochých střechách domů ových. — ") t. ve dvoře domu tveho. lum
: kršlovůého domu vidět bylo.
3) Který! nebyl doma, ale bqiovel ve vojště Davidovo.
4) Prvni etnpeh půdu Davidova byl. že neumel na uzdě držeti oů' svych; pak lie-hrotů hned
nařízenou ž'ndoet tela ného. ale puetiv _ee po nl. klen! — a tak stal se cizoložeikem a

kanónů i vraha.

Výltnhy tu dosti k hedlivoeti: upirůni nebe.

8) t. udelej hohe pohodlí po cene; eh_tůje. aby obcoval : manželkou svou a tak r.otqjena byla
hepl-učet jeho; oo! ee mu ale nepodařilo.

.L__.__
__ __

„__ _.

_A—

.:_, *L____
Fy

i

!

II. 24.— 12. ll.

—

,_._ ,a,

Dmhilmlthrůlould.

rý
„469
___—__

cnili se nás muži ti, a vytrhli proti nam
4. Když pak nějaký pocestný říšel
do pole: my pak učinivše outok. honili k bohatému. bylo mu llto vziti : ogcl. a
_ :. volů svých. aby připravilhod
jsme je až k hraně města.
24. I stříleli strelci na služebníky tvé stněmu tomu. kterýž b_yl řišel zněmu.
se zdi s hůry: i zemřeli (někteřl) z slu .i vzal ovci toho muže chudého. &při
žebniků králových, také i služebník tvůj pravil pokrm muži. kterýž byl přišel k
němu.
Uriáš Hethejský umřel.
5. l rozhněvav se David na člověka
25. | řekl David poslu: Toto řekneš
toho náramně, řekl k Náthanovi: Živt
Joabovi: Nic tě to nerozpakuj; nebo roz—
ličné jsou přihody boje: nyni tohoto.a jest Hospodin, žet hodenjest smrti muž.
to učinil.
nyni onoho sehlcuje meč: posilň bojov— kterýž
6. ()vci tu nahradi čtvemiisobně.
nlků svých proti městu, aby zkazilje.
proto že učinil věc tu. a že nešanoval
a vzbuzuj je.
26. Uslyševši pak manželka Uriíišo
va.. že umřel Uriůš muž jeji. plakala ho.
27. Když pak pominul pláč, poslav

David. uvedlji do domu svého, a vzalji
sobě za manželku,- a porodila mu syna.
Ale nelibilo se to Hospodinu, co učinil

David.'

7. [ rekl Nathan k Davidovi: 'ly jsi
ten muž. Toto pravi ll08podin Bůh isra—

elský: Já jsem tě pomazalza krále nad
lsraelem.
a vytrhl jsem
lovy.
_

tebe z ruky Sau
8. a dal jsem tobě dům i'ma tvěho.i

ženy pána. tvého v lůno tve. &dal jsem

Kapitola iz.
Dov-ld trochu.

(té ovce).'

13. ml) h'rioli poznal. IB. Diu umřelo.

24.81lomolm se urodíl.

27. Město RAbbAthodD

vida dobyto.

tobě dům israelský ajůdský: &jest-li
ti to málo. přidal bych ještě mnohem
více.

9. Proc jsi tedy potupil slovo Hospo

dinovo, tak žes učinil zlé před obličejem

]. Protož poslal Hospodin Nathana k mými" Uribše lletliejského zabil jsi
Davidovi: kterýž když přišel k němu. mečem, a'manželku jeho pojala sobě za
rekl mu: Dva muži byli v městě jednom. ženu. samého pak jsi zabil ma em Am
jeden bohatý. a druhý chudý.
monitských.
10. A protož neodejde meč : domu
2. Bohatý měl ovec i volů velmi
mnoho.
tvěho až na věky.' proto žes pohrdl
3. Chudý pak neměl nic. kromě jednu mnou. a vzal jsi manželku (' riňše He
ovci maličkou. kterouž byl koupil. &.cho— thejského. aby byla manželka tvá.
val. kteráž odrostla při něm a při dětech
11. A proti
toto tobě
pravizléHospodin:
Aj jáa
7 omu tvěho.
jeho tolikěž, z chleba jeho jidajic. a 1 čl vzbudim
vezma
zeny tvému,
tvé předa očima
tvš'ma.
dům
eho pijlc.
v lůnu
bližnimu
spati bu
e s man
byllajemu
jako&dltě
miljeho spávajic: & je
27) Takovéto manželství jest rovněž dobrým mravům na odpor. jakož i bezpečnosti život.. manželův.
: tudiž od cirkve naprooto zapovězeno. Nebo kdyby někdo zabiv manžela. puůntalou vdovu
za manželku pojiti mohl, oviem manželově životem nebyli by jisti. Protož i toto množelutvo
Davidovo nelíbilo se [lo-podium.
6) David u'im li tu vytknul odsouzeni. A v pravdě vyplnilo se to na něm. Neb until čtvero
synův: oyna totiž : Betbubé. Amnon. Abeolona a Adoniúže. A že požkvriiil lože Uriáňova,

dopustil naň Bůh. že jedna doen jeho od vlutniho bratra svého a deset ženinjdio od vlutiilho .
syn jeho k největšímu boti jeho zpr-měnyjsou.

9) hebr.: číně to. co se nelibi Hoopodinu.

l0) t. a: do smrti tvé.
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želkami tvými před očima slunce to-

15. [ navrátil se Nathan do domu

hoto?
12. \iebo tys to učinil skryté: ji: pak

svého. Ranil' teké Hospodin dite. kte
"* .brk? Polrodlla manželka [Fla-50“

to učinim řed obličejem všeho laraele, ' Dandovn. &pochybovalo se 0 nem."
a před obličejem slunce.
už. [ prosil David Hospodina za to
13. [ řekl David k Nintlnanovi:Zhře- dně'
Pos“ “* * “čd V“ul—"“"“- '0'
"el na“ zemi.

ši“ jsem Ho“lmdi'm- ' ře“ ““h“"

k i 17. Přišli

k starši douiu 'eho nuti

Davidovn: „HÝSPOdmtake promljl hdd)

ce jej, aby vůni :; země: ktelrýžto ne

“ůJ= mmm“

chtěl. aniž s nimi co jedl.

14. Ale však poněvadž jsi dal příčinu.
18. Přihodilo se pak dne sedmého. že
aby se rouhali nepřátelé llospodinovi.' ' umřelo nemluvnůtko: i báli sc služebníci
protož ten syn. kterýž se narodil tobě. Davidovi oznámiti jemu. žeby umřelo di
amrti umře.
tě. Nebo řekli: Aj když ještě živo bylo

ll)

L qjmé. on na to kazdý hledi. Vlastni syn tvůj bude nástrojem, jeho! vedlé spravedlnosti '
své aliju & ponutěui zločinu tvého. 2 Král. le. 22.
'
14) t.. Bobem . lluibou Boli pohrhiice. Nebo bezbolni vidouce. ani xbolni Hoši. utivqii'Qoho
ku zlehčovioi oábolnooti. jakoby mami . oeutítečoů byla.
*
15) t.. takou nemoci. — ") L 0 livotu jeho.
»

.
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dítě. mluvili sme jemu.' a neslyšel hla

řka: Bojoval jsem proti Rabbath, a má
su našeho: čimž vice. dime—li: Umi-olo se niti město Vod.

dite. rmoutiti se bude?
28. Nyni tedy sebere ostatek lidu,
19. Vida tedy David. an služebníci oblehnl město. avezmi je (sám): aby,
jeho (k sobě) še cl. srozuměl. žeby kdyby ode mne pohubeno bylo město,
umřelo dite: i řekl služebnlkům svým: jmenu mému nebylo připisováno-vitěz

Což již umřelo dite? Kteřiž odpověděli -stvi.
jemu: Umřela.
29. Tedy sebrav David veškeren lid.
20. Tedy vstav David s země. umyl táhl proti Rabbath: a dobývaje ho.
se. i pomazal se: a když změnil roucho ' vzal je.
své. všel do domu Hospodinova. &kla
30. A sňal korunu kn'de je'ich a hlavy
něl se: pak vrátiv se do domu svého. jeho. kteráž vážila“ hřívnu z ata. a bylo
žádal, aby mu předložili pokrm. a jedl. v ni velmi drahé kameni. a vstavena jest
21. liekli pak jemu služebníci jeho: na hlavu Davidovu. Ale i kořist mesta
Co jsi to učinil? Pro dite. když ještě vyvezl velikou velmi:
živo bylo. postila se, a plakal: když pak
31. lid také jeho přivede pilami zpře—
dite umi-elo. vstal jsi. &.přijal jsi pokrm? tiral, a pře'ižděl je vozy železnými:' a
22. Kterýžto řekl: Pro dítě, dokudž noži rozdělí ._ a prohnal je skrze pec ci- '
ještě živo bylo, postil jsem se. a plakal: helmu." Tak činil všem městům am—
nebo jsem m slil: Kdo vi. jestli snad'mi monitským. Potom navrátil se David. i
ho nedaruje ňospodin. a živo bude dítě? všecko vojsko do Jerusaléma.
23. Nyni ak poněvadž umřelo, proč
Kapitola IS.
bych se postil? Zdaliž budu moci zase
Thinner; 28. od Absolon- nul.
je vzkřlsiti? Jů spíše k němu půjdu: ale Amnon nisih učinil
34. Abwlon utekl.
ono se nenavrůtl ke mně.
24. [ potěšil David Bethaabé man
]. Stalo se pak potom. že Amnon,
želky své. &všed k nl, spal s ni: kteráž syn Davidův. zamiloval sestru Absolom.
s a Davidova. velmi krásnou. jmenem
porodila
a nazvala
jeho Sa
omoun,' syna,
u 1105
odin mi 'meno
oval ho.
hámar,'
25. [ poslal“ Játhana proroka. a nazval
2. a zamiloval ji velmi, tak že pro mi—
jmeno jeho Jedídja. t. Milý Hospodinu. lost k nl roznemohl se: nebo poněvadž
proto že miloval ho Hospodin.
byla panna.' nesnadné mu se zdálo. aby
26. Bojoval“ tedy Joab proti Rab s ni něco nepoctivého provedl.
bath Ammonitsky'ch. a dobýval mesta
3. Měl pak Amnon přítele. 'menem
královského"
_
Jonadaba, syna Semmaa bratra avido
27. [ poslal Joab posly k Davidovi. va. kterýž byl muž opatrný velmi.

lh) t. Mšice ho.
24) t. pokojný. kníže pokoje.
25) t. Hospodin.
2.6) toho času. ——") t. ".nl dil města. kde! byla stolice krilovskn', jež také město Vod alonlo,
v. ni! 27.
'
27) t. dil měna. kde! jsou vody.
so) t. měla cenu za hřiven zlata.
31) t. vozy k m]ůceni. jež na kolech železnými lúky opatřeny byly. — ") takto dle tehdejšího
prava vqjenlkého ukrutně pomstil mhavení poslů.
.
Absolon a Thamar byli dítky Davidovi : Múhy. dcery krále Gessurske'ho. Amnon syn Davidův
\;
pocházel z jiné ženy. jmenem Achinoam. ] Pu. 3. 1—9.
2) Penny doma pilně cboviny byly. aniž bylo k nim přístupu.
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4. l řekl tento jemu: Proč tak chřa
dneš. synu králův. den ode dne? Proč
mi uepovíš toho? [ řekl jemu Amnon:
Miluji Tbámar sestru bratra. svébo Ab—
solons.
5. Jemuž odpověděl Jonsdab: Polož
se na lože své. &udělej se nemocným:

areikdyž
otec
tvůj. prosím.
aby tě navštívil.
jemu:přišlo
ecbt
přijde.
Thinner
sestra má.. &poda mi jísti. &připraví mi

krmí. abych pojedl : ruky jeji.
6. Tedy položil se Amnon. a. dělal se
nemocn 'm: a když přišel král; aby ho

ln. 4—20.

náležité v Israeli: nečin toho bláznov

ství.'

.

13. Nebo já nebudu moci snésti po
banění svého, a ty budeš jako jeden z
nemoudrýcb' v Israeli: ale raději. mluv
s králem. a neodepřet'mne tob .
14. ()n ale necbtčl přivoliti prosbáni
je'ím. nýbrž zmocniv se jí. učinil ji ná
si í, &ležel s ní.

15. A vzal ji (potom) Amnon v ne
návist velikou velmi: tak že větší byla
nenávist. kterouž nenáviděl jí. nežli mi

navštívil; řekl Amnén k králi: Nechť lost. kterouž jí byl _prvé miloval.“ I i-c-kl
jí Amnon: Vam a jdi pryč.
přijde. prosím. Tbámar sestra má. a
16. Kterážto odpověděla jcnm: Vět—
připraví před očima mýma dvě krmičky,
šít jest toto zlé. kterébož sc nyni do
- at pojím
z rukv
její.David k Thámar do pouštíš proti mně, nežli to, kteréž jsi
Poslal
tbdy'
domu. řka: Jdi do domu Amnnna bratra prvé zpáchal. že mne vyháníš. ! nechtěl
ji slyšet:.:
svého. &udělej mu knničku.
17. ale zavolav služebníka. kterýž je—
8. I prišla ['hámu. do domu Amno
na bratra svého; on pak ležel: kterážto mu přisluboval. řekl: Vyvrz. tuto ode
mvši mouku udělala ji. & rozpustivšif mne ven. a. zamkni dveře po ni.'
18. ()na pak oblečena. byla v sukni
před očima jeho uvařila krmičky.
9. A vuvši. což byla uvařila; v lila, a. dlouhou' až pod kůtky: neb v takovém
vložila před něj. ale on nechtěl jisti. [ rouše chodívaly dcery královské panny.
řekl Amnon: Rozkažte všechněm vyjití Tedy vyvrhl ji služebník jeho ven: a
zamkl dveře po ní.
ven. A když rozkázali vsecbněm von.
10. řekl Amnon k Thinner: Přines tu
19. Kterúžto posypavši popelem bla.
krmí do pokojíka. abych pojedl : ruky vu svou, roztrhši sukni dlouhou' pod
tvé. Tedy vžavši Thámar krmičky. kte kůtky. & vloživši ruce na hlavu svou.'
réž byla udělala, přinesla k Amnonovi šla obcháze'íc. & křičíc.
20. Re pak jí Absolon bratr její:
bratru svému do pokojíka.
11. A když podávala jemu pokrmu. Což snad Amnon bratr tvůj ležel s te—
uchopil ji, a řekl: Pojď. lež se mnou. se bou? Ale nyni sestro má mlč: bratr tvůj
stro má.
jest: & nepři ouštěj si tu věc k srdci.
12. Kterážto odpovědělajemu : Nikoli. Zůstala. tedy hámar v domě Absolona
bratře můj. nečiň mi násilí. nebo to není bratra svého chřadnouc.

B). 0.. udélnvži hvar.

12) t.. lé noileohetnolti.

IS) t. nešlechetnik. — ") tak se domníval: mm:.

5 quž. 22. zl.)

se po zákonu to dovoleno nebylo.

(Viz

15) Hle to! mqji do sebe nařízené rozkoše tela. že mnlino anÍee medu, Veliká množství s sebou
přiváží hořkosti u jedu.

17) Tím chtěl uvoliti vinu na _"ou zpnnčnou sestru. jakoby ono bo uvésti chtel:
18) bobr.: sukni proměnných barev.

19) &. lomih rukama.

'

:

l3. Ill—39.

Druha kniha Brslenka.

21. Kd 'ž pak uslyšel král David o
těch všcec . zarmoutil' se velmi. ale ne—
chtěl zannoutiti Amnona -syna svého.
neb ho miloval, že byl prvorozený jeho.
22. Absolon pak nic neřekl Amnono
vi, ani zlého. ani dobrého: nebo nená
viděl Absolon Amnona. proto že zpr:—
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30. A když oni ještě b lína cestě.
přišla pověst k Davidovi. řkoue: Pobil
Absolon všecky syny královské. a ne
zůstalo z nich ani jednoho.
31. Tedy vstav král. roztrhl roucha
svá: a padl na zem. a všickni služebníci

jelšo,
sv . kteříž stáli při něm. roztrhli roucha
nil Thámar sestru jeho.
32. Odpovídaje pak Jonadab syn Sem
23. lstalo se po dvou letech. že se
maa bratra Davidova. řekl: Nedomní

střihaly ovce Absolonovy v Bálhasor.

vej se pane můj. králi. žeby všickni mlá—

denci synové královi byli zabiti: Amnon
toliko umřel. neb v ústech Absolonovýcb
byl položen.' od toho dne. jakž byl ná
silí učinil Thšmar sestře jeho.
33. Nyní tedy nechť nepřipouští toho
necht
prosím.
král s služebníky
svými přijde.
' služebníku
svému.'
pán můj král k srdci svému, řka: Vši
25. l řekl král Absolonovi: Nežádej ckni synové královští zbiti jsou: nebo
toho. synu můj: nežádej, abychom při— Amnon toliko umřel.
šli všickni. n obtěžovali tebe. A když ho
34. Absolon pak utekl: a pozdvih slu—
nutil. a on nechtěl jíti. dobroi-ečil mu.“ žebník strážn ' očí svých, uzřel an lidu
26. ] řekl Absolon: Poněvadž nechceš mnoho přich elo cestou postranní“ po
jíti. necht aspoň s námi jde. prosím. straně hory.
Amnon bratr můj. [ řekl k němu král:
35. ! řekl Jonadab k králi: Hle sy
Není! potřebí. aby šel s tebou.
nové královští jsou tu: tak vedlé řeči
27. Přinutil tedy ho Absolon, že od služebníka tvého se stalo.
pustil s ním Amnona i všeck syny
36. A když přestal mluviti, přišli sy
královské. [ učinil byl Absolon body, nové královští: a všedše pozdvihli hlasu
jako hody královské.
svého. a plakali: též také král i všickni
28. Přikázal pak byl Absolon služeb služebníci jeho plakali pláčem velmi ve
uikům Svým. řka: Setí-te. když bude 'likým.
Opilý Amnon vínem, a já řeknu vám:
37. Absolon pak utíkaje odšel k Thol
Bite ho; tedy zabite ho: nebojte se nic, maji,' synu Ammiudovu. králi Gessur.
nebo ji' jsem, kterýž přikazuji vám: [ plakal David syna svého po všecky
dn .
posilňtež se, a buďte muži silní.
šB. Absolon pak kd ž utekl. a přišel
29. ['činili tedy služebníci Absolo—
noví Amnonovi. tak jakož jim byl při do Gessur, byl tam třiléta.
39. [ přestal král David stíhati Abso
kázal Absolon. A vstavše všickni syno—
vé královi vsedli jeclenkaždý na mezka lom. proto že již byl oželil smrti Amno
novy.
svého, a ujeli.

jenž
podlé
Efraim: i pozval Absolon
všecjest
synů
královských.
24. a přišel k králi. a řekl jemu: Hle
nyní střihou ovce služebniku tvému:

21) hebr.: rozhněval.
24) Pri stříhání ovec strojivaly se body.
Amnona zabiti.
25) t. děkoval se mu.

]. Král. 25. 8.

Při té příležitosti uložil Absolon

28) t. s_vn králův a dědic trůnu. když bude Amnon zabit.

32) t. tak bylo v únysle Absolonovč. aneb tak seAbsalon vyjádřil.
34) t. tě, která! jde od Abaolona.
37) 'I'holmqj. král gestunký. byl po matce ded Absolonův.

llu- hus
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Kapitola 14.
Jednání o Abeolona. 21. . prijeti ho na milou od
otce Davide.

l. Srozuměv pak Joab syn Sarvie,
žeby srdce královo zase nachýleno bylo
k Absolonovi.
2. poslal do Thekua. a vzal odtud že
nu moudrou. a řekl k ní: Dělej se. jako
bys zármutek měla. a oblec se v roucho
smutečné. a nepomazu' se olejem. aby
byla.. jako žena již od (1 'uhého času za

rmutek ma'ící nad mrt

14, 1—17.
___.—

pravost. a na dům otce mého: král pak
a stolice jeho, at jest. bez viny.“
10. [ řekl král: Bude-li kdo mluvíti
co proti tobě. přiveď ho ke mně, a ne—
dotknef. se tebe více.
11. Kterážto řekla: Nechť se roz

mene král na Hospodina Boba učil;
aby se nerozmnožili mstitelé krve, a ni—

koli nezabili syna mého.' Kterýžto
řekl: Zivt jest Hospodin. že! nespadne
(ani jeden) z vlasů syna tvého na zemi.

m.

12. [ řekla žena: Nechť promluví je
šte služebnice tvá k pánu svému králi
slovo. | řekl: Mluv.
v ústa je'í.'
13. [ řekla žena: Proč 'si obmýšlel
4. Tedy když vešla žena thekuitsků k podobnou věc proti lidu í žímu?' A
králi, padla před ním na zemi. a poklo— (proč) mluvil král slovo to, aby zhřešil.
nila se. a řekla: Spomoz, ó králi!
a vyhnaného svého (zpet) nepovolal?
5. ! řekl jí král: Což za při máš?
14. Všicknitjsme smrtedlni. atratíme
Kterůžto odpověděla: Ach. žena vdova se do země jako vody, kteréž se nena—
vracují: ani (sám) Bůh nechce, aby člo
já jsem:
umřel
mi muž můj.
6. A aměla
služebnice
tv dva syny, věk zahynul, nýbrž prodleva mysle. aby
kteřížto svadili se spolu na poli, a když konečně nezahynul ten. kterýž zavržen
.
nebylo žádného. kdoby je rozvadil. ude— jest.
řil jeden druhého. a zabil bo.

15. Nyní tedy přišla jsem. abych
7. A aj povstavši všecka rodina proti mluvila ku pánu svému králi slovo toto
služebníci tvé. raví: Vydej toho, jenž v řítomnosti lidu.' l řekla služebnice
zabil bratra své 0, at ho zabijeme za ži— tva: Budu mluviti k králi, snad naplní
vot.bratra jeho, kteréhož zabil. a at vy král žádost služebnice své.
hladlme dědice: a tak snaží se uhasiti
16. ! vyslyšel mne král, že vysvobo
jiskru mou.“ kteráž rni pozůstala. tak dil služebníci svou : ruky všech. kteříž
aby nezůstalo muži mému jmena a po by chtěli : dědictví Božího vyhladiti
mne. i s
mého s olu.
tomků na zemi.“
_
8. [ řekl král k žene: Jdiž do domu
17. Nechťtedy mluví služebnice tvá.
svého. &ját oručím o tobě.
aby bylo slovo pana mého krale jako
9? ] řek žena thekuitská králi: obět.' Nebo jako anděl Boží. tak jest
Nechť jest. na mne. pane můj králi, ne pán můj král. že ani dobrořečením ani
3. I ve“ eš k králi. a udeš mluviti k
němu řečitakové. Vložil pak Joab slova

3) t. hil ji. coby mela mluvili.
7) t. eo živého-a domu mého zůstává. dědice. — ") Staré právo pomsty krevní žádalo. aby
nejbl'dííi příbuzní zabitého nenechali jeho vražedlm'h bez trestu. ale jej též nbili; na kteroužto
příčinou následovalo mnohdy na jednu vraždu více jiných vražd. Vi: v. 11.
9) t. bylo-liby miloerderutvi tve. žeby sůl!“
krev zabitého bee pouuty. neprůvi & bejiili se
proto břichu. ji to viselo ustupují . na nebe pI-"u'ílnami s rodinou svou.
ll) Chytře deblu! stal-ice krůle dotíravou řečí a! ! :apřieíihnutí le skrze Boepodina. aby pak, .
kdytby mu . pravým onmyelem pl'iila. nemohl ji ueouvmnti.
18) a. les chtel pometiti krve Amnon nad Absolom. jeji lid Bai iereelský miluje.
15) hebr.: abych mluvil- elovo toto. poněvadž Inne setr-iii lid (ůdaje syna meho ode mne).
17) t. aby Bůh mh:
tvůj : strany odpuštění oyun memu přijal a odměnil jeho oběť.

A

14. lB.-—- 15. !.

Druhů. kniha Královská..

zlořečenimnepohne se: protož i Hospo
din Bůh tvůj jest s tebou.
18. A odpovidaje král. řekl k ženě:
Netaj přede mnou toho. nač se tebe ze
ptám. I řekla jemu žena: Mluv pane
můj. králi.
19. ! řekl král: Zda-li ruka Joabova
neni ve všem tomto s tebou?' Odpově
děla žena. a řekla: Skrze spasení duše
tvé. pane můj králi, nelzet se uchýliti
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těžovala
kšticeL
vlasy hlavy jeho
dvě
stě lotů
vá yvážily
obecné.
27. Zrodili se pak Absolonovi tři sy—

nové. a jedna dcera jmenem Thámar.
vzezřenl krásného.

28. l byl Absolon v Jerusalémč dvě
létě. a tváři krále nespatřil.
29. Poslal tedy pro Joaba, chtěje ho
poslati k králi: kterýžto nechtěl přijlti
k němu. A když podruhé poslal. a on
ani na levo. ani na pravo ode všeho to—
nechtěl přijiti k němu,
30. řekl služebnikům svým: Vite—li
' llO.
což mluvil
nebo
služebník
tvůj .pán
oab. můj
ont leták"
mi přikázal,
a ont vložil v ústa služebnice tvé všecka pole Joabovo podlé pole mého. kdežto
má ječmen na žetl: jděte tedy. &zapalte
slova tato.
20. Abych tak obrátila podobenství je. Zapálili tedy služebníci Absolonovi
přišedše služebníci Joabovi. s
řeči této. služebník tvůj Joab přikázal obilí.
mi to: ty pak. pane můj králi. moudrý roztrženými oděvy svými. řekli: Zapálili
služebníci
Absolonovi dll pole ohněm.
jsi, jako moudrý jest anděl Boži. aby
31. [ vstav Josh. řišel & Absolonovi
porozumůl všechněm věcem na zemi.
21. l řekl král k Joabovi: .-\j již jsem do domu jeho. a řek : Proč zapálili slu
ukrocen a učiniljsem slovo tvé:' jdiž te žebníci tvoji obill mé?
dy &povolej zpět mládence Absolona.
32. [ odpověděl Absolon Joabovi:
22. ] padne,.loab na tvář svou k ze Poslal 'sem k tobě prose, aby přišel ke
mi, oklonil se. a dobrořečil králi: i mně.. abych tě poslal k králi, a aby řekl
řekl osb: Dnes ozual služebník tvůj. jemu: [ proč jsem přišel z Gessur? Lé—
že jsem nalezl mi ost před očima tvýma.
pe mi tvbylo
tam býti:pakli
prosim
tedy.po
at
pane můj králi. nebo jsi naplnil žádost nzřlm
ř královu:
ale ještě
služebníka svého.
mnl na mou nepravost. necht mne za—
23. Tedy vstsv Joab. odšel do Ges bije.
sur. a přivedl Absolona do Jenna-,
33. Všed tedy Joab k králi. oznámil
léma.
mu všecko: i povolán jest Absolon, a
24. Řekl pak král: Nechťse navrátí vše] k králi. &poklonil se na tvář až k
do domu svého. ale tváři mé at nevidi. zemi před ním: i pollbil král Absolom.
Navrátil se tedy Absolon do domu své—
ho. ale tváři krále neviděl.'
'
Kapitola Ii.
25. Neb lo ak muže tak velmi pěk
kaimu.
na po sobe obr-coul. 14.
ného a k sného ve všem Israeli. jako Absolon chu'fje David
před ním utekl.
Absolon: od aty nohy (jeho) až do vr
chu hlavy nebylo na něm žádné skvrny.
1. Potom pak způsobil sobě Absolon
26. A když si střlhával vlasy [jednou vozy &.jezdce. a psdesáte mužů. kteříž—
pak v roce střihával je. proto, že jej ob— by chodili před nlm.'
„.;—_
19) z. není-lit .locb jednotek-m všeho tohoto? :. neb neděje se to úvodem Joabovým? — ") t.
J. nemohu před tebou kl'ivy'ch řeč mluvící. tyl uhodil

21) t.. naplnil jsem žádost tvou
24) t. neonů se králi představib'.

]) t. za osobní stra.
___—___, .
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2. A vstávaje ráno Absolon. stával u upřímným srdcem.' nic o tom nevě
cesty při bráně.“ &každého muže. kte douoe.
12. Poslal také Absolon pro Achito—
ry'ž maje při. šel k soudu královu, vola.!
Absolon k sobě, a říkal: Z kterého jsi fele gilonského, rádce Davidova, : mě
ty města? Kterýž (když) odpovídaje ří— sta jeho Gilo. A když byl obětoval oběti.
kal: Z toho a z toho pokolení israelské— stalo se spiknutí veliké. a_lid zbíhal a
rozmnožoval se vůkol Absolona.
ho jsem já. služebník tvůj :"
13. [ přišel posel k Davidovi. řka:
3. I odpovídal jemu Absolon: Zdajít
mi se řeči tvé dobré &spravedlivé. Ale Veškerý lsrsel celým srdcem obrátil se
není ustanoven od krále žádný, kdoby po Absolonovi.
14. Tedy řekl David služebníkům
tě vyslyšel. Ríkůval také Absolon:
4. () kdyby mne kdo ustanovil soud svým. kteříž byli s ním v Jerusalémě:
cem v zemi. aby ke mně chodili všickni. Vstaňte, &utecme: sic jinak nebudem
kteříž mají při. & soudilbych sprave moci ujiti tváři Absolonovy: pospéštc
'vě!
vyjití. aby
&
5. Ano i když někdo přistupoval k neuvalil
na snad
nás zpřijde
ázy. &nezastihl
nepohubilnás,
mě—
němu, aby ho pozdravil, vztahoval ruku sta ostrosti meče.
15. ( i'ekli služebníci královští jemu:
svou. &uchopě políbil jej.
6. A tak činival všemu lsraelovi při— Všecko. cožkoli přikáže pán náš král,
cházejícímu k soudu. ab byl slyším od rádi učiníme služebníci tvoji.
16. Tedy vyšel král se vší čeledí svou
krále, a tak nachylovař k sobě srdce
pěšky: toliko zanechal král desíti ženin,
mužů israelských.
7. Po čt řicíti pak letech' řekl Ab aby hlídaly domu.
17. A vyšed král. i veškeren israel
solon k krá i Davidovi: Půjdu. a napl—
ním sliby své v Hebronu. kteréž jsem pěšky. zastavili se podél od domu
svého:
učinil Hospodinu.
8. Nebo učinil slib služebník tvůj. kd ž
18. a všickni služebníci jeho šli při
ještě byl v Gessur v S rii. řks: Jes i něm. též houfové Cerethi & F elethi. i
žemne zase přivede! os din do Jeru všichni Gethcjšti. bojovníci udatní, šest
saléma.. obětovati budu l ospodinu.
set mužů. kteříž byli za ním pěšky při—
9. [ řekl jemu král David: Jdi v po šli : Geth. šli před králem.“
19. Rekl pak král k Ethajovi gethej
koji. I vstal &odšel do llebronu.
10. Poslal pak Absolon vyzvědsče do skému: Proč (ty také) jdeš s námi? Na
všech pokolení israelských. řka: Hned vrat se. &zůstali při krali,' nebo cizoze
'nk usl šíte zvuk trouby.' rcete: Kra mec jsi. a vyšel jsi z místa. svého.
20. Včera“ jsi přišel. a již by dnes
ujet A solon v Hebronu.
11. S Absolonem pak šlo dvě stě mu měl přinucen by'ti. aby s námi vyšel? Ját
půjdu
kam se mi nahodí: navratiž se. &
žů : Jerusaléms pozvaných. kteříž šli
2) t.. domu královského. - ") Absolon ponoukal lid k pozdvižení proti otci svému, . chtěl
přivesti na stranu svou pokolení israelsltL. krom pokolení Jůdors, totiž všecka ostatni pokolení.
jak! byla před tím od Judy odtržené. následqjice domu Soulovs. To byl "Jisté zárodek
poquišiho rotdolení království izraelského na dvě království. israelské totiž & jůdslte'.

7) t. po čtyřiceti letech od počinu kršiontví isrselského. a po čtyrech od 11va

Absolom.

10) Po vrších Pelestiuy byli strážní. kteříž sobě podlé umluveni znameni dávali. Když tedy
Absolon dnípo vy'iinltoh vůlsol Hebronu troubit. brzy po celé zemi zvuk trub se rozléhnl.
1|) t.. s dobrým úmyslem. totiž obětovet.
18) dle hebr.: Všichni přecházeli podlé krále, který! stoje zhlídsl či mustrovsí je.
19) t.. Absolom. který! království sobe osobovnl.
20) t. nedávno.
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veď s sebou bratry své, &Hospodin učí—'

bosy'ms
mnieterýž
přikrytou
hle
vu: též nohama,
i veškeren&lid,
byl s ním,
přikryvše_hlsvy vstupovali lsčíce.
31. Oznámeno pak jest
vidovi, že
21. [ odpověděl Ethaj králi, řks: Zivt
jest Hospodin, a živt jest pán můj král: i Achitofel 'est v spiknutí s Absolonem.
že na kterémžkoli místě luudeš pane můj i řekl David: Prosim. Hospodine, radu
králi, budiž k smrti neb k životu, tut bu Achitofelovu v bláznovství obrat.
de i služebník tvůj.
32. A když vstoupil David na vrch
22. [ řekl David Ethajovi: Po'diž te— hory, kdežto se chtěl klaněti' Hospodi—
dy &přejdi mimo. ] přešel Et j ge nu, aj potkal se s ním Chussj ambit
thejský, & všickni muži, kteříž s ním ský maje roztržené roucho. &hlavu pr
stí posypanou.
byli, i ostatní množství.
33. [ řekl mu David: Půjdeš-li se
23. A všickni pískali hlasem velikým,
&všecken lid přecházel: král také pře mnou, budeš mi břemenem:
34. pakli se nevrátíš do města, &díš
šel potok Cedron, i veškeren lid (pře—
Absolonovi: Služebník tvůj jsem, 6 králi :
šel) proti cestě, kteráž vede k poušti.
24. Přišel pak i Sádek kněz, i všickni & jakož jsem byl služebníkem otce tvé
Ievítové s ním, nesouce archu tunluvy ho, tak již budu služebníkem tvým: zru—
Boží, i postavili archu Boží: a vstoupil“ šiš radu Achitofelovu.
Abisthar, dokudž nepřešel veškeren ten
35. Máš pak s sebou Sádoka & Abis—
thara kněží: & cožkoli uslyšíš z domu
lid. kterýž byl vyšel z města..
25. [ řekl král k Sádokovi: Dones králova, oznámíš Sádokovi & Abiatha
zase archu Boží do města: jestližet ns rovi kněžím.
36. Jsout pak s nimi dva synové je
leznu milost před očima.llospodinový
ma. přivede! mne zase, &ukážet mi ji, i jich. Achimaas, syn Sádokův, &Jons
stánek svůj.
thss, syn Abiatharův: po nichž mi vzká
26. Pskli řekne mi: Nelíbíš mi se: žete všecko, což usl šíte.
37. Sel tedy C ussj přítel Davidův
aj tu jsem, necht mi učiní, co se mu
dobrého vidí.
do města, a také Absolon vše] do Jeru
27. l_ řekl (ještě) král k Sádokovi ssléms.
knězi: (! Vidoucí,' navrat se do města

ní s tebou milosrdenství a pravdu, že jsi

mi ukázal milost &věrnost.

_

v pokoji: Achimaas syn tvůj, i Jonsthss
syn Ahiatharův, dva synove vaši, at zů
stanou s vámi.
28. Hle já skryji se na rovinách ou
štčf dokud nepřijde zpráva od vás, te

rážby ozná ' a mi.“
29. Donesli tedy zase Sšdok &Abis
thar archu Boží do Jerusaléms: a zů

stali tam
30. David ak šel vzhůru k vrchu
(hory) ()livets ó, vstupuje &pláče, jda

Kapitola 10.

Miůboseth osočen u Davida. 5. Semo) dui-oči Devi
dovi. 16. Cbussj přišel & Absolonovi. so. Nenecha

nost Absolom-. '

1. A když David maličko pominul
vrchu hory,' vyšel Síbs služebník Mili
bosethův roti němu, se dvěma. osly.
kteříž nes ' na sobě dvě stě chlebů, &
sto svazků hroznů suchých. a sto hrud
fíků, &nádobu vína.
2. [ řekl král Síbovi: K čemu jsou

24) t. k oltáři s obětoval.
27) t. 6 muži Boli! 6 proroku!
28) t. bliz Jericho u Jordánu. -— ") L co u v lhůtě děje.

30) t. na znamení matku.
32) t. pomodliti. obnoeje se tváří k Sionu. kde bylo srubu mluvy.
1) u oliveuké.

tyto věci? ! odpovídalSiba: OHIOVČtito
jsou pro čeleď královskou k-jízdě: chléb
alíky. aby jedli služebníci tvoji: víno pak.
aby se napil, jestližeby kdo zemdlel na
oušu.
3. [ řekl král: Kdež jest s_vnpána
tvéhol" l odpověděl Slba králi: Zůstal
v Jerusalémě. řka: Dnes navrátí mi rlům
israelský království otce mého.
4 [ řekl král Síboví: Ay tvé jsou všeck věci. kteréž mů Miňboseth.' [ i-ekl
Sl a.: Prosím. at (vždycky tak) nelezám
milost před tebou. pane můj králi.

5. Tedy přišel král David až. do Ba
hurim: a. hle vyšel odtud muž z rodu
domu b'aulown,jmenem Semej. syn (v'e—
rův. &.jde za ním zlořečil,
.
6. &.házel kamením na Davida. a na
všecky služebníky krále Davida: veške
reu pak lid. & všiekni bojovníci. šli po
pravé. i po levé straně vedlé krále.
!
7. Takto pak mluvil Semej. když zlo
řečilkráli: Vyjdi, vyjdi muži krve.a. muži

Belial.'
8. Obrátil na. tebe Hospodin všecku
krev domu Saulova: nebo jsi se vetřel v

s) z. mama..
4) Dle výroku Síbon měl z. to David. le drtí Miůbouth & odbqiníky. proto! zhostil ho všeho
it.-th: & obdařiljím Slbu; jemu však Devid no tak slu-dnůuvéfití měl. ale arid- o úmutek

all-ného nudu “nění
lnu mele
?) t. j. utkáních . nešlabetníče.

přivodil.. tím poněkud omluvili ae dá.
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jest vděčnost tvá k přlteli tvému? Proč

nešell sogřltelem
pověděl svým?
Chusaj Absolonovi:
tvého: a hle již tebe sužuje tvé vlastni jsi 18.
ueštěstl. nebo muž krve' si.
Nikoli! ale toho budu. kobož vyvolil
9.1 řekl Abisaj. syn šarvie. králi: l Hospodin. a veškeren tento lid. i veške—
proč zloheči tento mrtvý pes ánu mé ren Israel. a s tim zůstanu.
19. Ale at i toto doložlm: Komu mám
mu králi? Pů' du &setnu mu h avu.
10. ! řekl nil: Co vám do toho, sy já sloužiti? Zdaližne synu královu? Ja.
nové Sarvie? Nechtež ho. at zlorečl: ne
kož jsem
byl goslušen
otce tvého. tak i
poslušen
udu
bo Hospodin přikázal mu, aby zlořečil tebe
20. Rekl pak Absolon Achimfelovi:
Davidovi: a kdoby směl rici. proč tak
učinil?'
Vejdéte v rudu, co máme činiti.
21.1 řekl Achitofel k Absolonovi:
11. l řekl kral k Abisaji, i ke všem
služebnlkůmsvým: liles n můj. kterýž Vejdi k ženinám otce svého. kt'erýchž
pošel z života mého. lilyedá bezživoti zanechal, aby hlídaly domu: aby když
meho: čim vlče nynl tento syn Jemini? by uslyšel veškeren Israel. žes poškvr
Nechte ho. at zlořeči vedlé rozkázani
Hospodinova:
12. snad popatii Hospodin na souže—
nl mé. &odplutí mi Hospodin dobrým
za zlořešenl toto dnešní.
13. Šel tedy David &tovar ši jeho
cestou s nim. h_emejpak, na vrc u hory
po stráni. proti němu kráčel. zloíeče. &
házeje kamenim proti němu. & sypaje

P"14. Přišel tedy král. i veškeren lid s
ním ustalý.' &odpočinuli tu.

15. Absolon ak &veškeren lid 'eho
vešli do Jems éma. též i Acbito el s
nim.

16. Když pak přišel Chumj arachit—
ský přítel Davidův k Absolonovi. řekl

k němu: Ldráv bud' krali. zdráv buď
králi.

nil“ otce svého. zsllily se ruce těch.

kteříjsous tebou."

22. 'l edy rozbili Absolonovi stan na

nz'tstřešl. & všel k ženinám otce svého

přede vším lsraelem.'
23. Rada pak Acllitofelova. kterouž
dával toho
času.
byla (takBohem
vzácná).ťako
kdyby
se kdo
s samým
by ra
dil: takova byla všeliká rada Achitofe—

lova.: když byl u Davida | když byl u
Absolom.

Kapitola 17.
Rule. Aehitofelovn. Absolonovi diol,

od Chun)

22. David přešel Jordán. Šenuda

sro—

u ohooll.

Absolon tíhl proti Davidovi do pole.

1. I rekl ještě Achitofel k Aboolo—
novi: Vyberu sobě dvanácte tisic mn
žů, & vstane honiti budu Davids noci

17. K němuž Absolon řekl: To—liž tém.

lo) Jakoby řekl: Nochvšlim horlivost veň. lynové Servia! Semej toliko honů nade mnou. ol
slovolně. spravedlivou pomstu Boll. kterým chce. abych u hříchy uč trpěl. On ání : ne—
pravé pomsty. čeho Bůh spravedlivě dopouští. aby mne pokořil. Tah Devid nehledě na osmého
toho oevůiného člověka. ulo na Boha. který! všech lidí srdci & snunoslmi vlidne, oo onen
zlého mu činil. za trest Boni pokládal. Ovšem! tim se tuto iůdoé omluvy hříchu Semojovo
nečiní. ponevadz oe no to se ohlédli. aby vůli Boel konal. ale aby svou zlost & nenávist vylévá.
14) t. umdlený do Ajeoim.

_21) hebr. text: leo oe zšoklívil otci svému. — ")
zmocnění se trůnu královu, tudi! i velezradou.

Oboovůnll tonuni húlovými bylo tolik oo
Tim puk nezůstavulo naprooto “dně nndqio

k uniká krale David. . Aboolonem:oo! vlo-toč thitofel obmýilol, úroveň | plivu-hodu: jeho

tim myoli dodáno. oby tím jiotqji svou provedli.

22) Na tétél otrok, | které Dovid druhdy mraky'm okem byl na hou Urišhvu pohlédl. polkvrnll
vlutnl syn dům jeho!
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17. 3—19.

o

2. A udeře nan [nebo on jest ustalý.
a zemdlené má. ruce). porazím' ho: a
když uteče všecken lid. kterýž s nimjest.
zabiji krale samého.
3. A tak zase přivedu všecken lid k
tobě. jako se navracuje člověk jeden:
nebo jednoho muže ty hledáš: & ve
škeren lid bude v pokoji.
4. ! líbila se ta řečjeho Absolonovi.
i všechněm starším israelským.
5. A však řekl Absolon: Zavolejte
Chusaj arachitského. a uslyšíme. co on
také řekne.

ren Israel od Dan až do Bersabé. jako
písek mořský bez počtu: a ty budeš u
prostřed nich.
12. A udeříme naň. na kterémžbykoli
místě byl nalezen: &připadneme na něj
jako padá rosa na zemi: a nezůstavíme
: mužů. kteříž jsou s ním. ani jednoho.
13. Pakliby vešel do některého mě
sta. obvleče veškeren Israel to město
provazy. a vtrhneme je až do potoka.
tak aby ani kaménka z něho nezůstalo.'
14. [ řekl Absolon, a všickni muži
israelští: Lepšít jest rada Chusaj ara
chitského. nežli rada Achitofelova. Ho
6. A
když
Cbusajkakovou
Absolo
novi.
řekl
jemupřišel
Absolon:
řeč spodin zajisté to způsobil. že zrušena
mluvil Acbitofel: mame-li to učiniti, jest rada Achitofelova (kteráž sic byla)
čili nic? Jakou dáváš radu?
užitečná. aby uvedl Hospodin na Abso
lona zlé věci.
7. [ řekl Chusaj k Absolonovi: Nenít
15. [ řekl Chusa' Sádokovi a Abia—
dobra rada. kterouž dal Achitofeltenkrát.
tharovi kněžím: Ta' a tak radil Achi
8. A opět řekl Chusaj: Ty víš, že
otec tvůj. a muži. kteříž jsou s ním. tofel Absolonovi, a starším israelským:
jsou velmi udatní. a zjitření na mysli. ale ja takto a takto jsem radil.
jako když medvědice rozlití se v lese.
16. N ní tedy ošlete rychle . a
když 'í mladé poberou: ale i otec tvůj oznamte avidovi. ř'ouce: hezůstávej
muž ojovný jest, nebude meškati s této noci na rovinách pouště. ale bez
lidem.'

meškaní přeprav se (přes Jordán): aby
9. Snad nyní kryje se v jeskyních. snad nebyl sehlcen král, i všecken lid.
kterýž
jest s ním.
aneb v některém jiném místě. v kterémž
se mu vidělo: a kdyžby padl jeden nebo
17. Jonathas pak & Acbimaas stáli
druh (z lidu tvého) ři začátku. každý. u studnice Rogel': i šla tam děvečka.
kdož ykoli o tom na yšel, dí: Stala se a pověděla jim to: a oni šli, aby donesli
porážka v lidu. kterýž postoupil po Ab— poselství to králi Davidovi: nebo nesměli
solonovi.
se ukázati aneb vjíti do města.
10. A každý (i ten) nejsilnější,jehožto
18. Vidělo pak je jedno pachole. a
srdce jest jako lvové. strachem oslábne: oznámilo to Absolonovi: oni pak rychle
nebo ví veškeren lid israelsk . že jest odšedše vešli do domu jednoho muže
udatný otec tvůj. a silní všickm ti, kteříž v Bahurim. kterýž měl studnici' na dvoře
svém. i sstoupili do ni.
jsou s ním.
11. Ale tatot se mi zda dobra býti
19. l vzala žena přikryvadlo. a ro
rada: Necht se shromáždí k tobě veške zestřela je na vrch studnice. jakoby

!

|
|
)
í

|

]

2) hebr. text: předesím.
'
8) Viz ni! v. 0. J. On. jakožto bedlivy' bojovník. nebude (beze vši opatrností) nocovatí, noční . [
odpočinutí držeti a lidem pod “rým nebem.
13) 011qu radil tak schvalně & dobrému krále Davida.
17) Pramen Rogel byl na východní straně Jerusaléma. Jan 15, ? Rogel slovo tolik. co pramen

okenními.
18) t. cisternu prizdnou bez vody.

17. 20.-— 18. 7.
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kroupy sušila:' a tak zůstala ta věc doby hliněné. obilí a ječmene. a mouky.
a krup, a bobu, a šocovice, a smažené
tajna.
20. A když přišli služebníci Absolo
novi do domu k ženě. řekli: Kde 'est
Achimaas a Jonathan? [ odpov ěla
jim žena: Přešli spěšně.' okusivše ma
ličko vody. A ti. jenž jich hledali. nena
laše ničehož.navrátili se do Jerusaléma.
21. A když odešli. vystoupili onino
ze studnice, a šedše oznámili králi Da
vidovi. a řekli: Vstaňte a přepravte se
rychle řes řeku: nebo takovou radu
dal proti vám Achitofel.
22. Tedy vstav David i veškeren lid.
kterýž byl s nim. přepravili se přes
Jordán. až se rozedmlo: a nezůstal ani
jeden, ještoby se byl nepřepravil přes

cnzrny.

29. a medu. a masla. ovce. &.tučná
telata. A dali Davidovi. i lidu. kterýž
s ním byl. aby jedli: nebo se domnívali.
žeby lid hladem a žizni zemdlen byl na
poušti.

Kapitola IS.
Pon'ib

vojska Absolonova.9. a mutt jeho.

1. Tedy David zčetl lid svůj. a usta—
novil nad nimi tisicniky a setniky,
2. a dal třetinu lidu
: rávu Joa—
bovu, a třetinu
zpravu A isaje syna
Sarvie. bratra

oabova, &.třetinu

zprávu Ethaje. kterýž byl z Geth. iřekl
král k lidu: ljá. také potáhnu s vámi.
3. [ odpověděl lid: Nikoli nepotihneě:
vedlé rad jeho. osedlal osla svého. a nebe jestliže bychom utíkali, nebudout
vstav odje do domu svého. a do města na nás velmi dbáti: aniž by i polovici
svého: a spořádav dům svůj. oběsil se. nás zbili. nebudou toho velmi vůžiti:
i pochován jest v hrobě otce svého.“
nebo ty sám platlš za deset tisiců:'
24. David pak již byl přišeldo Leženlf protož lépe jest, aby nám byl v městě
když se Absolon přepravil přes Jordán. ku pomoci."
on i všickni muži israelštl s nim.
4. Jimžto král řekl: Což se vám za
25. Ustanovil pak Absolon Amasu dobré vidí. to učinlm. Tedy stál král u
misto Joaba nad vojskem: Amasa pak
brány: a vycházel lid v houflch svých.
byl s n muže, kterýž sloul Jetra 2 Je
po stu. a po tisíci.
zrahe . kterýž všel k Abigail dceři Naas.
5. [ přikázal král Joabovi. a Abisajo
sestře Sarvie, kteráž byla matka Joa
řeku.
23. Achitofel pak vida.. že se nestalo

bova.
26. I rozbil stany Israel s Absolonem
v zemi Galaad.
27. A kd ž přišel David do Leženi.
Sobi. s
hians : Rabbath synů Am—
mon. &. iachir syn Ammihelův z Lodu
bar. a Berzellaj Galaadský z Rogelim.
28. přinesli mu lože. a koberce. a ná

vi. &Ethajovi. řka: ZachOvejte mi syna
mého Absolona. A veškeren lid slyšel.
když přikazoval král všechněm kníža
tům o Absolonnvi.

6. A tak vytáhl lid do pole roti Isra—
elovi, a stala se bitva v lese "fi-aim!
7. l poražen jest tu lid israelský od
vojska Davidova. &stala se porážka ve

19)
20)
28)
24)
3)

bobr.: nasypala na ně krup.
hebr. text: přešli jsou ten potok (u Bahurim).
Zrádný přítel Davidův. Achitofcl. pamatuje nás na zrádce Kristova.
t. do města Machannim. oot slov-e leieui.
&. tebe dopadnouti lůdostivějíii jsou. nezli by nás ještě mnohemnásoh bylo. -— ")t. modlitbou
|. radou. těl i osobně. bude-li potřebí.
6) Leo Efraim ležel na východní straně Jordánu. několik hodin od Machnnaim. Jmeno lesa
původ be'řo od porážky hrdého kmene Eli-linou. jen! tu od Gdudokých potlačen byl.
Soudc. 12. l— 4.

IDM luhů.
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18. 8—25.

liků v ten den. (tak že jich padlo) dva zastavil lid. ab více nehonili utika
ceti tislců.
jiciho lsraele. cgtěje šanovati množství.
17. A vzavše Absolona. uvrbli ho v
8. Rozšířila pak se tu bitva po všl
krajině. a mnohem více lidl bylo. kteréž tom lese do jámy veliké. &snesli na něj
hromadu kameni velmi velikou: ale ve
Mhubilf
nežlitěch, kteréž mečza škeren Israel zutlkalijedenkaždý do sta
' v ten den.
9. Přihodilo se pak, že potkal se Ab nů svých.
solon s služebnlky Davidovými. sedě na
18. Absolon ak byl sobě vyzdvihl
mezku: &když
“el s ním mezek pod ještě za života sveho pomník. kterýž jest
dub hustý &veliký. uvázl on za hlavu v v oudoll královském :“ nebo byl řekl:
dubě:' &když tak visel mezi nebem a ze Nemámt syna.. a tato bude památka
mi. mezek. na kterémž byl seděl. vynikl jmena mého. [nazval ten mník jme
&odběhl pryč.
10. Vicls pak to jeden, oznámil Joa
bovi, řka: Viděl jsem Absolom., an visl
na dubě.
11. [ řekl Joab muži. kterýž mu to
oznámil: Jestliže jsi viděl. proces ho ne—
probodl až do země? A já. bylbych dal

tobě deset lotů stříbra. a jeden rytířský
as.
p 12. Kterýžto odpovědělJoabovi: Bys
pak odvážil v ruce mé tisic střlbrnýchf
nikolibycb nevztáhl ruk své na s na
králova; nebo jsme slyš i. když přika
zoval „král tobě. &Abisajovi, &Etbajovi,
řka: Setřte mi s na. mého Absolona.
13. Ale i kdybych to byl udělal pmti
duši své směle,“ nikoliby to nemohlo
stago.

býti krále, &tyby sám proti mně
14. l řekl Joab: Ne jak ty chceš. ale
udeřlm na něho před tebou.' Vzal tedy

tři kopí do ruky své, &vrazil je v srdce
Absolonova: &když ještě býbal se věze
na dubě.
15. přiběblo deset mládenců oděnců
Joabových. a bijlce dobili 'ej.
16. Zatroubil pak Jong v troubu. a

nem svým a. slove Ruka A solonova1 až

do dnešního dne."

19. Achimaas pak syn Sádokův řekl:
Poběhnu. &zvěstuji králi. že jej vysvo
bodil Hospodin z ruky nepřátel jeho.
20. K němuž Joab řekl: Nebudeš po
slem dnes. ale oznámiš to jiného dne:
nechci. aby to dnes zvěstoval. nebo syn
králův umřel.
21. [ řekl Joab k Chusi: Jdi, &zvě
stuj králi. cos viděl. Poklonil se Chusi
Joebovi. &běžel.
22. Opět pak Achimaas syn Sádokův
řekl Joabovi: Co škodí. poběhuu—lijá
také za Chusi? [ řekl jemu Joab: Proč
chceš běžeti, synu můj? Nepřincseš do
brého
23. oselství.
te ž od ověděl: Co k 'estli
že (přec) gběhnrb? [ řekl 'eťzuf, Běž.
Běže tedy Achimaas cestou ližšl. před
běhl Chusi.
24. David pak seděl mezi dvěma bra—
na.ma:' strážný pak. kterýž byl na vr—
cbu brány nad zdi,“ pozdvibna očisvých.
uzi'el člověka. an běží sám.
25. l voleje oznámil to králi. [ řekl

král: Jest-lit sám jediný, tedy dobré

8) t. na díle zbloudčním. ua díle do Výmolu padáním aneb od zvěře rozsápsním.

9)
12)
13)
14)
18)

t. zadržela se hlave jeho za vlasy.
Stul-í nemeli bitých peněz. a proto! se zlato a stříbro na libry vúlilo. ! Moji. 23, 6.
t. kdybych se i opovůňl života. a učinil to.
bobr.: Nebudut se tu meiknti : tebou.
Oudoli bělovlkč bylo blíž Jen-albu.
]. Hejl. 14. 17. —- ") 0..až do dne. kdy! knihe

“tomu.

byla.

24) t. pod sklepenlm brány. mezi vnitřní . zamítl-ni brenou. — "') t. povčlný.

18. 26.—19. 9.
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poselství
cbnl a připřináší.“
ližoval se.Když pak on pospí
26. uzřel strážný člověka druhého bě—
žícího. a zvolav na vrchu. řekl: Vidím i
dmhého člověka. an běží sám. [ řekl

král: ] ten jost dobrý posel.
27. Řekl pak strážný: Vidím běh
prvního. jako b byl beh Achimsssa sy
na Sádokova. ? řekl král: Dobrýtě to
muž: a s dobrým poselstvím jde.
'
28. Volaje pak Achimaas, řekl králi:
! Zdráv bud' králi! A pokloniv sc králi,
padl před ním tváří k zemi. a řekl: Po
žehnnný Hospodin Bůh tvůj. kterýž
podmanil ty lidi. kteříž pozdvihli rukou
svých proti pánu mému králi.
29. [ i-ekl král: Dobře—lise má syn
můj Absolon? [ řekl Achimans: Viděl
jsem hluk veliký. (:králi. když Joab slu
žebník tvůj posýlztl mne služebníka tvé

Kapitola 10.
.Ioob domlouvá se na Devid-.

10. lsroelští . Jůdůti

uns přijali Devid: „ hrálo.

]. I oznámeno jest Josbovi. že král
pláče s kvílí syna svého:
2. &obrátilo se to vitězství toho dne
v pláč všemu lidu: nebo slyšel lid v den
ten. že bylo praveno: Zármutek má král
pro syna svého.
3. I uchýlil se lid. a nechtěl vejíti do
města' v ten den. právě jako se uchy
luje" lid, kd ž utíká. z boje.
4. Král pak řikryl hlavu svou, &kři
čel hlasem veli “ým: Synu můj Absolo—

ne, Absolone synu můj, synu mů'!
5. Tedy všed Jonb k kriíli do domu.
řekl: Zahanbil jsi dnes tváři všech slu
žebníků svých. kteříž vysvobodili život
tvůj. &život synů tvych. i dcer tvých, i
život žen tvých. i život ženin tvých.
ho: jiného nevím.
6. Miluješ t . kteříž tebe nenávidí. a
30. Jemuž řekl král: Pojdiž sem & v nenávisti m š ty. kteříž tebe milují:
stůj tuto. A když on přešel &stůl.
&.ukázal jsi dnes. že nedháš na. vůdce
31. ay v tom Chusi přišed. řekl: Do své. a na služebníky své: a v pravdě
brou novinu nesu. pane můj králi: nebo nyní poznal jsem, že kdyby 'en byl Ab—
vysvobodil tě dnes Hospodin z ruky solon živ zůstal. a my všic ni byli po—
bití. tedy dobře by se tobě to libilo.
všech. kteříž povstali proti tobě.
7. Nyní tedy vstaň.. a. vyjdi. &mluvě
32. Rekl pak král k Chusi: Jest-li
živ syn (můj) Absolon? Jemuž odpoví dosti učiň služebníkům svým: nebo li
sahám
tobě skrze Hospodina.. jes iže
daje Chusi. řekl: Necht se vede. tak ja—
ko synu tvému. nepřátelům pána mého nevyjdeš. žet nezůstane s tebou ani je
krále. i všechněm, kteřížpovstávají proti den této noci: a tot bude tobě horší.
němu ke zlému.
nežli všecky zlé věci. kteréž na.tebe při
33. [ zarmoutil se král. &vstoupiv do šly od mladosti tvé až dosavád.
8. Vstal tedy král, aposadil se v brá
večeřadla nad branou. plakal. A jda.
mluvil takto: Synu můj Absolone. Ab ně.“ & ovědino bylo všemu lidu. že král
solone synu můj! () kdybych byl umřel sedí vbráně: i přišlo všecko množství
za tebe. Absolone synu můj. synu můj před krále: Israel pak zutíkal do stanů
svých.
Absolone!
9. Veškeren také lid hádal se ve všech
pokoleních israelských. řka:' Král vy

25) sic jinak, kdyby více jich běželo. jako na útěku. znamením by bylo. že bitva prohl-ins jen..
3) t. vítězoslavně. nýbrž toliko kradl vešel do města. — ") bobr.: krade.
8) V bráně bylo u Židů místo. kde: se soudílo . sněmovalo. s kde se král lidu ukazoval.
9) v jedenác-„tetu pokolení odbojných. kteří byli po straně Absolonovč. domlouvqjícs lo jedni m

druhé : obviňqjioese. . rokqlíoe o tom. jak by stids

zpět přivedli.

Gl'
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svobodil nás z ruky nepřátel našich. a
on vysvobodil nás z ruky Filistínských:
a nyní utekl z země pro Absolona.
10. Absolon pak. kteréhož jsme po
mazali sobě (za krále), zahynul v boji:
dokudž mlčítc. a nepřivodíte zase krále?
11. Král pak David poslal k Sádoko
vi. a Abiatharovi kněžím. řka: Mluvte
k starším jůdským. řkouce: Proč chcete
býti poslední v uvedení zase krále do
domu 'eho? (Nebo řečvšeho lsraele do
šla krale v domě jeho.)
12. Bratři moji jste, kost má. i tělo
mé jste.' proč máte býti poslední v uve
dení zase krále?
13. A Amasovi rcete: Zdaliž ty nejsi
kost má. a tělo mší" Toto at mi učiní
Bůh. a toto přidá1jestliže nebudeš vůd—
cem vo'ska přede mnou po všecken čas
misto oaba.
14. [ naklonil srdce všech mužů jůd
ských. jako muže jednoho: a. poslali k
králi. řkouce: Navratiž se ty. i všickni
služebníci tvo'i.
15. [ navratil se král. a přišel až k

19, 10—28.

neprávě učinil služebník tvů' toho dne.
když jsi vyšel pane můj k i : Jerusa
léma. aniž toho skladej králi v srdci
svem.
20. Neb ja služebník tvůj poznávám
hřích svůj: a protož dnes'první přišel
jsem ze vší čeledi Josefovy. a vyšel jsem
vstříc panu svému králi.
21. Odpovídaje pak Abisaj syn Sar
vie. řekl: A což nebude zabit Semej
proto, že zlořečil pomazanému Hospo
dinovu?
22. [ řekl David: Co vám do toho.
synové Sarvie? Proč jste mi dnes od

porníT'
Dnes-liž
má zabit
sraeli? Zdaliž
nevim.
že já.b'ti esněkdo
učiněnv
jsem králem nad Israelem?
23. [ řekl král Semejovi: Neumí-eš. [

přisahl mu (na to).
24. Milibosctb také. syn' Saulův. vy—
šel vstříc králi, neumyv noh. a neoholiv
brady: a šatů svých nevypral" od toho
dne. jakž byl odšel kral. až do dne, když
se navrátil v pokoji.
25. A když v Jerusalémě vyšel vstříc
králi. řekl jemu král: Proč jsi nešel se
mnou Milibosethe?
26. A odpovídaje řekl: Pane můj
králi, služebník můj pohrdl mnou :“ iřckl
'sem jemu ja služebník tvůj. aby osed—
al mi osla. abych vsodna odjel s králem:
nebo kulhavý jsem služebník tvůj.
27. Nadto i osočil mne služebníka
tvého u tebe pána mého krále: ale ty
pane mů“ králi, jsi jako anděl boží. učiň.

Jordánu,
a veškeren
jůdský
do Galgala,
aby vešellid
vstříc
krá přišelaž
i. a pře
vedl jej přes Jordan.
16. Pospíšil ak Semej syn Gery sy
na Jemini z Ifahurim. a vyšel s muži
jůdskými vstříc králi Davidovi
17. s tisíci muži z Benjamin. a Síba
služebník z domu Saulova. a patnácte
synů jeho. a dvaceti služebníků bylo s
ním: a vkročivše do Jordánu, před
králem
což se to č líbí.
28. Nebo dům otce mého nebyl než
18. přešli brody. aby převedli čeleď
královskou, a učinili (všecko) vedlé roz smrti hoden před pánem m "m klalem:
kazaní jeho: Semej pak syn Gery padna ty pak jsi zasadil mne služe nlka svého
mezi hodovníky stolu svého: a protož z
před
Jordan.
19.králem.
řekl k když
němu:již ůřešel
epočítej
mi pane čeho mám spravedlivě nařikati? Aneb
můj nepravosti. aniž pamatuj na to, co oč mám se více na krále domlouvsti?
12)
13)
22)
24)
26)

t. z Jednoho a téhož pokolení. a tudy z jednoho otce Jůdy. jste vy í jít.
t. příbuzný můj? Byl totiž syn sestry Davidovy. výš 17. 25.
hebr. doslovně: Proč se mi dnes dělíte stanem. t. j. braníte mi. abych. co dobrého jen., nečinil?
t. vnuk. _ ") L to všecko na znamení smutku.
hebr.: oklamal mne.

19. 29. — 20.
_—

2.

WWW

29. Řekl tedy jemu král: Co darmo
mluvíš? Pevnét jest. cožjsem řkl:' ty
a Síba rozdělte statek mezi 5301..
30. ! odpověděl Mifiboseth králi:
Třebas necht všecko vezme. když se jen
navrátil pán můj král v pokoji do domu
svého.
31. Benellaj také Galaadský. vyšed
: l
lim. přePravil krále přes Jordan.
také otov jsa zprovoditi ho za řeku.
32. Byl pak Berzellaj Galaadský vel
mi starý. totiž v osmdesáti letech. a on
opatřoval krále stravou. když obýval v
Leženig nebo byl muž bohatý velmi.
33. Rekl tedy král Berzellajovi: Pojď
se mnou. aby odpočíval bezpečně se
mnou v Jerusalémě.
34. [ řekl Berzeliaj králi: Kolikž jest
dní let živobytí mého.' abych šel :; krá
lem do Jerusaléma?
35. V osmdesáti letech jsem dnes:

(>

zdaliž čerství
jsoucosmyslové
rozeznati
mohl.
sudkéhomoji.
jest.abych
a co
hořkého? Aneb může-li se kochati slu
žebník tvůj v pokrmu a nápoji? Aneb
zdaliž mohu více oslouchati hlasu zpě
váků a zpěvkyň? Bročby měl služebník
tvůj by'ti břemenem pánu svému králi?
36. Maličko (ještě) ůjdu jů služeb
ník tvůj za Jordan s to ou: nepotřebu
jit já tě odplaty.
37. ale prosím. necht se (zase) vrátím
ja služebník tvůj, a umru v městě svém.
a at pochován jsem podlé hrobu otce
svého. i matky své. Jest pak tu služeb
ník tvůj Chamaam. on necht jde s te—
bou. pane můj králi, a učiů jemu. což
koli se ti dobrého vidí.
38. Rekl tedy jemu král: Nechťjde
se mnou Chamaam, a já učiním jemu.
29)
34)
41)
42)
43)
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cokoli se tobě líbiti bude. a čehožkoli
žěděš ode mne. obdržíš.
39. A kd ž se přepravil veškeren lid.
i král přes šordán. políbil král Berzel
laje. a požehnal ho: a on se navrátil na
místo své.
40. A tak bral se král do Gal alaa
Chamaam s ním. Veškeren pak lišjůd—
ský byl převedl krále. a z lidu israel—
ského toliko polovice přítomna byla.

41. Protož všickni muži israelští se
bravše se k králi. řekli jemu: Proč jsou
tě ukradli' bratří naši muži J ůda. a pře—
vedli krále a čeleď jeho přes Jordáni
všecky muže Davidovy s ním?
42. I odpověděli všickni muži jůdští
mužům israelským: Proto že bližší' jest
něm krúl: proč se hněvate o to? Zdaliž
jsme něcojedli od krále. aneb dary nám
jsou dány?
43. [ odpověděli muži israelští mu
žům jůdským. a řekli: Desíti díly my
jsme větší u krále! a protož více příleží
k nám král David. nežli k vám: proč
jste nám křivduudělali, a neoznámili jste
nám dříve. abychom zase přivedli krale
svého? Ale muži jůdští odpovídali ještě
tvrději mužům israelským.

Kapitola zo.
Odtrienl

lidu lsmelskěho od David.-jl skrze Sébu. B.

Smrt Amnon,

22. . Bébovn. %. biednici Davidovi.

]. Přihodilo se také. že tu byl nějaký
muž Belial.' jmenem Séba. syn Bochri.
muž Jemini: a ten zatroubil v troubu. a
řekl: Nemáme! my dílu v Davidovi. ani
dědictví v synu lsai:" navrat se do sta
nů svých Israeli.
2. I odstoupil veškeren Israel od Da

t. jak jsem řekl. tak se stane.
t. jsem již na kuji hrobu a pro sešlost svou nezpůsobilý ke dvoru.
t. tajně, hradí tě zase povolali . přivedli, neučínivie toho s naší radou a: rpoleěného svolení.
t. příbuzný. : téhož pokolení pocházející.
t. my se spravedlivě domlouvame. nebo desetkrát větši pravo máme k bili. jsouce desatero
pokolení. nežli vy, ježto jste dvoje toliko. Jůda : Benjamin.
]) &. nešlechetný. zlopověstný. — ") t. nic nám není do něho.
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vida. a nbsledoval Sáby syna Bocbri: růny přiložil.s umřel.“ ] honili Joab a
ale muži Jůdští přidržeh se krále svého, Abisaj bratr jeho Sébu syna Bocbri.
od Jordánu až do Jerusaléma.
] 1. Mezi tím někteří muži. z tovaryšů
3. A když přišel král do domu svého Joabových. stojiee tu podlé mrtvého těla
do Jerusalema. vzal deset ženin. kterýchž Amasova. řekli: Hle tot ten. ješto chtěl
byl zanechal. aby hlídaly domu. a dal je býti misto Joaba tovaryšem Davido
pod stráž.“ dávaje jim potravu: ale ne vým..
vcházel k nim, nýbrž byly zavřené až
12. Amasa pak ležel ve krvi zkálený,
do dne smrti své ve vdovství živyjsouce. prostřed cesty. Vida to 'eden muž. že se
4. Rekl pak král k Amasovi: Svolej zastavuje veškeren lid. aby pohleděl nan.
mi,všecky muže jůdské do třetího dne, odvlekl Amasu s cesty na pole a přikryl
a ty také buď přítomen.
jej rouchem. aby se nezastavovali u ně
5. Odšel tedy Amasa. aby svolal Jů ho, kteříž šli tudy.
13. Když tedy byl odvlečen s cesty,
du, ale prodlil mimo určitý čas. kterýž
mu byl uložil král.
šel jedenkaždý za Joabem. aby honili
6. Tedy řekl David k Abisajovi: Již Sébu syna Bochri.
nyní více trápiti nás bude Séba syn
14. ()a
k byl prošel všecka poko—
Bochri. nežli Absolon: protož vezmi sln lení israels 'á až do Abela a Bethmaa
žebníky pána svého. &hoň jej, aby snad cha: i všickni muži vybraní shromáždili
nenalezl měst hrazených, a ušelby nám. se k němu.
7. Tedy táhli s ním muži Joabovi,
15. Přitzihše tedy oblehli ho v Abe
Cerethi také a Felethi: i všickni udatní Ia. & v Bcthmaacha. &obklíčili město
vytáhli z Jerusaléma. aby honili Sébu náspem. :; oblehli je: všecken pak zá
stup, kterýž byls Joabem, usiloval pod
syna Bochri.
8. A když oni byli u kamene toho ve vrátit zdi.
16. V tom zvolala jedna moudrá žena
likého. kterýž jest v Gabaon, přišed
Amasa potkal se s nimi. Joab pak oble z města.: Slyšte. slyšte, rcete Joabovi:
čen byl v sukni ouzkou. dle míry těla Přistup sem. a budu s tebou mluviti.
17. Kterýž když přistoupil k ní. řekla
svého. a na ni svrchu měl připásauý
meč. visící až na ledví v pošvě. kterýž jemu: 'l'y—lijsi Joab? A on odpověděl:
tak udělán byl. že se snadné dal vytr Jsem. Jemnž takto mluvila: Poslyš řeči
hnouti k udeřeni.
služebnice své. Kterýž odpověděl: Sly
9. Rekl tedy Joab k Amasovi: Zdi-iw sum.
buď bratře můj. A ujal pravou rukou
18. A ona zase pravila: Rikali v sta
Amasu za bradu jako libaje ho.
rém přísloví: Kdo se ptají. necht se
10. Amasa pak nepozoroval meče. ptají v Abela: a tak dobře pochodili.'
19. Nejsem—lijá. kteráž odpovídám
jejž mě'. Joab.' kterýž udeřil ho v bok.
a vykydl střevajeho na zem. aniž druhé pravdu' v Israeli. ty pak usiluješ zkaziti
3) t. aby ostřihány byly v nějakém zvláštním dome. Příčinu toho viz výš 16, 22.
10) t. jejž levou rukou : pochvy vytáhl, zatím co jej pravou za bmdu držel. — ") t. j. jednou
ranou. Příčinu. za kteroužto Joab nn svém blízkém příbuzném "uzdu spáchal. vi: svrchu

")

19,13. . níže v. ll.

hebr. text: Tedy přistoupiv jeden : tovaryžů Joabových k Massovi řekl: Kdožkoli přeje
Joubovi. a kdokoli drží a Davidem. jdi za Joshem.
na) t. staré pl'llloví již odkazuje ty, jen! rady hledají. k moudrým lidem do Abele. a kdo ne
k nim obrůtll. dobře se mu vedlo. [ vy jste se měli již s.prvn mio ptúti. zdali se ndůme.
(5 Moji. 20. 10. H.) a ovšem dobře byste poehodili. dozvíee ne. že jsme hotovi. vzdůti se.

l9) t. divům dobrou radu. Mluví tu lena to ve jmenu mate.
jedno : mest pokojných a věrných hradských!

Behr. text zní: Zdali nejsem já

20. 20.— Zl. 9.

Druha kniha Královská.

město. a vyvrátiti matku v Israeli? Proč
usiluješ sehltiti dědictvl Hospodinovo?
20. A odpovidaje Joab. řekl: Odstup.
odstup to ode mne: nekazlm, ani ne
bořim.
2l. Není tak. ale člověk a hory Efraim

Séba. syn Bochri přijmim. pozdvihl ru
ky své proti králi Davidovi: vydejte ho
samého, a odtrhnemt od města. [ řekla
žena k Joabovi: l-lle hlava jeho vyvrže—
ua bude tobě přes zeď.
22. Šla tedy ke všemu lidu. &mluvila
jim moudře: kteřižto stavšc hlavu Séby
syna 'llochri vyhodili ji Joabovi. A on
zatroubil v troubu, i rozešli se od mě
sta. jedenkaždý do stanů svých: Joab
pak navrátil se do Jemsaléma k králi.
23. l byl Joab nade vším vojskem
israelsky'm: Banajáš pak syn Jojadův
byl nad Cerethi a Felethi.
___.,_
___..
____——._.___.._._._—__4__
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nů israelských, ale ostatkové Amon-hej
sk ch: jimžto synové israelštl byli přl
s' i.“ a však Saul je chtěl
leniti ja—
ko : horlivosti. pro syny nsraelskě a
jůdské_.)

3. Rekl tedy David Gabaonitským:
Co vám učiním? A které bude pro vás
očištěni! abyste zase dobrořečili dědi
ctvi Hospodinovu?
4. [ řeklijemu Gabaonitšti : Nejde nám
o stribro a zlato, ale proti Saulovi. a
proti domu jeho: aniž chceme tomu. aby
kdo zabit byl z lsraele. Jimžto kral řekl:
("ož tedy chcete. abych vám učinil?
5. Kteřiž řekli králi: Muže toho. kte
rýž potřel nás. a potlačil nespravedlivě.
tak vyhladiti musime. aby ani jeden
nezůstal z rodu jeho ve všech končinách
israelských.
6. Necht se nám v dá. sedm mužů :
s nů 'eho. ab chom e ukřižovali Ho

sĚodiiiu' v Gašaa Sade." někdy vyvo
nadspisovatelem
daněmi: Josa—
fat24.
pak Aduram
syn Abi pak
udův,
pa. leného Hospodinova. [ řekl král: Já
mětl.'
dům.
26. Siva pak písařem: Sadok pak a
Abiathar kněžími.
[ odpustil“
Mifibosethovi
nu7.Jonathy,
synakrál
Saulova.
pro přlsasly—
u
26. Ira pak Jairský byl knižetem' Da Hospodinovu. kteráž byla mezi Davi
vidovým.
dem. a mezi Jonathan synem Saulo—
m.

Kapitola 81.

48. Vzal tedy král dva syny Resfy
dcery Aja, kteréž porodila Saulovi, Ar
!. Byl také hlad za dnů Davidových mona a Mifibosetha: a pět synů Mlchol'
tři léta pořád? i otázal se David úst dcery Saulovy. kteréž byla porodila Ha
Hospodinových." [ řekl Hospodin: Pro drielovi synu Benellaje, kterýž byl z"
Saulc. a dům jeho krvavý," poněvadž Molathy.
zavraždil Gabaonitské.
9. a vydal je v ruce Gabaonitských:
2. Tedy povolav král Gabaonitsky'ch. kteňžto ukřižovali je na hoře řed Ho
spolu,
řekl k nim. (Gabaonitšti pak nebyli z sy spodinem: a tak padlo těch se
Hlad veliký. na Čtyry války Davidovy s Filistinskými.

24) t. letopisů.
26) L místodržícím. —



]) t. rok po roce. — ") t. tůzal se Hospodina skrze ústa nejvyššího kněze. prochy ton hlad

byl na lid mlím? — “') t. vražedlný.
2) :. že jich nevyhladi. Jos. 9. 15—19.
3) t. čim smaží. napravím křivdu vám (od Saulc) učiněnou. čim vás spokojím?
6) t. na odvrácení jeho hněvu. ješte pro zrušenou od čeledi Saulovy Uabmniukým

přísahu
(4 Král. 25. 4.) a pro zlořcčeni Gabaoaitských celou zen suclmu .. hladem trestal. — ")
tak řečeného. pro rozdíl jiného Gabaa. které! bylo na hoře Efraim.
7) t. innoval. nevydal ho.
8) Jinak Mcrob.
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21. 10.— 22. 6.

&.zabiti jsou v prvních dnech žně. když

plroti
tehdážArafat(kterýž
Sobochaj z
počínali žíti ječmen?
usatyFilistinskym:
zabil Safu : rodu
10. Vzavši
Resfa dcera A'a žini, byl) : okolení obrů.
prostřela soběji naskňle. od mčá u žně,
19. řetí také válka byla v Gob proti
až dokud nepršel na ně déšt &nebe :' Filistínsky'm. v kteréž zabil Adeodat. syn
&nedala ptákům jich trbati v dne. ani Lesa. krumpýř bethlémský, (bratra) Go
zvěři v noci.
liáše Gethejskébo. u jehožto kopí dřevo
11. I oznámeno jest Davidovi, co bylo. jako vratidlo tkadlcovské.'
20. Ctvrtá válka byla v Geth: v kte
učinila Resfa. dcera Aja. ženina Saulova.
12. I odšed David, vzal kosti Saule. réžto byl muž vysoké postavy. jenž na
a kosti Jonathy syna jeho od mužů Já rukou i na nohou měl
šesti prstech,
bes Galaad. kteříž byli je ukradli : ulice totiž čtyřmecítma. a byl); rodu Arafa.
21. A haněl lsraele: zabil ho
Jo
Bethsan. kdežto byh je zvěšeli Filistín—
nathan. syn Samaa, bratra Davi ova.
šti, když porazili Saule na Gelboe:
13. a vzal odtud kosti Saulc. a kosti
22. Ti čtyřinarodili se : Arafa v Geth,
Jonatby syna jeho: a sebravše kosti
a
padli
je 0. od ruky Davidovy. a služebníků
těch. kteříž ukřižování byli,
14. pochovali je s kostmi Saule, a Jo
Kapitola zz.
nathy syna jeho v zemi Benjamin na l'iuň chvíly. v nn" Dav-id za vysvobození ods všech
nepřátel svych Bohu datuje.
boku, v hrobě Cis otce jeho: a učinili
]. Mluvil pak David HosPodinu slova
všecko, což byl přikázal král. a potom
zase slitoval se Bůh nad zemí.'
ísně této,' v den. v kterémž ho vysvo
15. Vznikla pak opět válka Filistín bodil Hospodin z ruky všech nepřátel
ských proti lsraelovi. i vytáhl David. & jeho, a z ruky Saulovy.
služebníci jeho s nim, &bojovali proti Fi
2. a řekl: HOSpodin skála má, i sila
íistínským. Když pak (v bitvě) ustal má! i vysvoboditel mů'.
Davi .
3. Bůh sila má, v něho doufati budu:
16. Jesbibenob. kterýž b 1 z rodu štit můj a roh spasení mého :' povyšitel
Arafat,“ jehožto kopí hrot v "il tři sta můj, a útočiště mé: s sitel můj. (jenž)
lotů. a měl při ásaný k sobě meč nový. : nepravosti vysvobo iš mne.
usiloval zabiti avida.
4. Chvály hodného vzývati budu Ho
17. Ale Abisaj syn Sarvie přispěl mu spodina: &od nepřátel svých vysvobo
zen
budu.
na. pomoc, a udeřiv Filistínského zabil
5. Nebo obkličiíy mne hrůzy smrti:
ho. Tehdy zapřísáhli se muži Davidovi,
řkouoe jemu: Již více nepůjdeš s mimi proudové Belial' i-cděsili mne.
6. Provazové
elní' obstoupili mne:
do boje. aby nezhasil svíce ismelské.'
18. Byla jest i druhé, válka v Gob osidla smrti mc vátila mne.“
__.—

9) t. _v měsíci březnu a dubnu.
10) Nebo tehdá! . zvláště zo čaou žně panovalo sucho. a tudy hlad, výš v. 1.
14) t. dal opět déšť.

16) t. : obrů.
17) t. aby nezahynul v boji ty. jen! jsi nyní jediná alíwa lidu ismlske'ho.
19) dle hebr.: Elchanan (Adeodat. Bohdan) lyn Jure (saltus, les) zabil Lachmi. (bratra) Goliůše.
Viz ] Pal-al. 20. 5.
Il Píseň tato na znamení dikůdíneai zpívané. jest také obsažena v Žalmu 17.
2) hebr.: hrud můj (kam se utilita).
3) Roh „ie-t znamení síly a vítězství. 5 Moji. 33. 17.
5) t. smrt u pekelné mocnosti jako proud obkličily & prede-ily mm.
6) t. bolesti lmrtedlné. — ") !. které! lidé neilechetni polékli k mému ubiti.

22' 7—3,
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19. Předstíhl mne' v den soužení
7. V soužení svém vzývati budu Ho
spodina. a k Bohu svému volati budu: mého. a byl mi Hospodin podporou.
i vyslyší ::chrámu svého hlas můj a křik
20. A vyvedl mne na prostranství :“
můj vnikne v uši jeho.'
vysvobodil mne. neb sobě oblíbil mne.
8. Pohnula se a zatřásla se země: zá
21. Odproč:“
latít mia Hospodin
vedlé riilcou
ra
kladové hor zbořeníjsou a střeseni. ne vedlnosti
ve lé čistoty
bo rozhněval se na ně.
mých odmění mi.“
9. Dým vystoupil z chřípíjeho. a oheň
22. Nebo jsem ostříhal cest Hospodi
zžírající z úst jeho? uhlí roznítilo se od nových. a nejednal jsem bezbožně proti
něho.“
Bohu svému.
10. Naklonil nebes. a sstoupil: &mrá
23. Všichni zajisté soudové' jeho
lrota byla pod nohama jeho.
jsou před obličejem mým: a přikázaní
jeho
neodvrhl jsem od sebe.
11. A vstoupil na cherubínyf a letěl:
24. A budu dokonalý s ním: a vystří
&.letěl na peří větru.
12. Položil tmy okolo sebe jako skrej hati se budu od své nepravosti.
25. A protož odplatí mi Hospodin
ši: a (jako) řičící prosívajo vody : ohla
lců nebeských.
' vedlé spravedlnosti mě: a vedlé čistoty
13. Od blesku tváře jeho rozpálilo se rukou mých před obličejem očí svých.
uhlí řeřavé.
26. S svatým svatý budeš: &s silným
14. llřímal s nebes Hospodin: &Nej dokonalý.“
27. S vyvoleným vyvolený budeš: a s
vyšší vydal hlas svůj.
15. Vystřelil střely. &rozptýlil je :. převráceným převrácený budeš.'
28. A lid chudý spasena učiníš: a oči
(vypustil) blesky. a.strávil je.
16. A ukázaly se hlubiny mořské, a ma sv ' s p šných onížíš.'
odkrytí jsou základové okršlku (země)
29.yl\tllebozys svíci; má Hospodine: a
od kárání Hospodinova. od dmýchání ty llos odine osvítíš temnosti mé.
30. ebo s tebou poběhnu přepise
ducha prchlivosti 'eho.
přeskočím zeď.“
17. Poslal s vysosti, a pojal mne: a ný :“ s Bohem sv
31. Cesta BOŽI nepoškvrněná 'est,'
vytáhl mne z vod mnohých!
18. V svobodil mne od nepřítele má vyřčení Hospodinovo ohněm zkusené:
ho přesi něho. a od těch. kteříž nenávi ont jest štít všech, kteříž doufají v
něho.
děli mne: nebo silnější mne byli.
7) Nyní v dalších verších v obrazu boule vypisuje David nebezpečenstvi naň shluků. zároveň i
pomoc llospodiuovu.
9) t. rozhnrlil sc náramně. — ") !. vysýlal blesky.
ll) t. na vychríci bouře.
15) !. neprately své.
17) t. nebezpečenalvi.
19) !. pomoci svou.
20) t. na svobodu.
21) t. pro spravedlivou vec mou. — ") i. pro nevinnost mou.
23) t. úkony jeho mam na očích. jsem jich pilen.
26) I:. ty Pane _s tím, kdo! se pobožne chovů. milostivě nahládiš; a & opravdově upřimnčmu
upřímě se man.

27) t. k čistému čiste (sproste) se ukazuješ: a . převráceným přísné zacházíí
28) t. lidu uouiene'mu. utištčne'mu sponuih'ai: . na pyšné zhrdqjícírna očima hledii.
30) t. s tebou spojen a njedoocen potěhnu ochotně do boje. -— ") t. zteku sdi pevností ne—
přitehhýeh.
3l)

t.. skutkové a nuly Boží jsou dokonalí.

anu cun-Í

a
DmhůknlhnKrálonki
32. Kdo "est Bůh krom Hospodma':
a kdo
Boha našeho?
33. inail-.úlý..,krom
(jestto),k
ž ře

mne

silou: _asrovnal dokotgoupwsptťax-hou'

34. Dada mi nohy (kře ké) jako je
lenům. &.ns výsosteeh' n! ch postavuje
mne.
35. Cviče ruce mě k boji. a ůsobuje
jako lučiště měděné rameno.
36. Dais mi štít s asení svého: a do
bro tivost tvá zveleb &mne.

37. Rozšířila kroky mé pode mnou:
&.nepodvrtnou se nohy má.
38. Honiti budu nepřátely své. a. o
tru je: &nenavrátím se, dokudž neuhu
bim jich.
39. Zahubím je a. tru. aby nepo
vstali. padnou pod uo
mýma.
40. Přepásal jsi mne silou k boji:
sklonil jsi pode mne ty. kteříž se mi
protivili.
41. Nepřátely mé obrátil jsi zpětz' ty.
kteříž nenávidí mne. zkazil jsem je.
42. Volati budou, a nebude. kdoby
vysvobodil: k Hospodinu, &nevyslyší

22. 32. —-23. &.

46. Synové cizí sprchli, a. skrčeni bu
dou v ouzkostech svých!
47. Zívt jest Hospodin. &požehnaný
Bůh můj: & vyšován budiž Bůh sil—
ný spasení mě o.
„

48. Bože. kterýž dáváš mi pomsty.“
a. podmnňuješ národy pode mne.
49. Kterýž vyvozuječ mne : nepřátel
mých. & nad povstávajícímí proti mně
povyšuješ mne: od muže nepravého vy

svobodíš mne.'
50. Protož chváliti budu tebe Hospo
dine mezi národy: &jmenu tvému zpí
vati budu.
51. (tobě) jenž zvelebuješ spasení
krále svého &činíš milosrdenství poma
zanému svému Davidovi. &semeni jeho
až na. věky.

Kapitola 28.
Poslední slovu Davidovo. B. Jmeno reků jeho.

1. Tato pak jsou poslední slova.Da
vidova. Rekl David. syn lsai: řekl (pra
vím) muž, jemužto usmíoveno jest o
pomazaném' Boha Jakobova. výborný
zpěvák israelský:
2. Duch Hospodinův mluvil skne
mne. a řečjeho (vynesena jest) jazykem
m m.
ya. Řekl Bůh is:-selský ke mně, mluvil
Silný israelský: (Přijde) panovník nad
lidmi. s ravcdlivy'panovník vbázniBoží.'

ích.
J 43. Shladím je. jako prach země : jako
bláto na ulicích zetru je. a zdrobím.
44. Vysvobodíš mne od odpírání“ lidu
mého: ostí'lhnti mne budeš. abych byl
hlavou národů; (tak že i) lid. kteréhož
neznám, sloužiti mi bude.
45. Synové cizí protiviti se budou . 4. Jgko světlo záře jíti-ní. když vy
mně.' k slyšení ucha." uposlechnou chází slunce. z rána. bez oblaků stkví se,
mne.
a jako mocí deště roste bylina. : země.“

33) t. předsevtetim & číuů'm mým průchod způsobil & štutoý výsledek.
34) t. nn bezpečných míotech proti nepřátelům.
37) !. nbyeh svobodně & bezpečně své věci. kunlkolí se obracím. zpravovati mohl.
41) t. nby utíkali přede mnou.
t. od holičů, odbojníků.
45) t. cizozemeí protívuji se mi. pokud! mne neznají : o mně neslyší. — ") t. jak! mile o mně
zaslechnou.

“)

46)
48)
49)
])
3)

t. národové dlí spustili'le pnvého Bahn . nemohou vyváznouti : vueb bludů svých.
t. nhych ne pomstil.
Povstůvqjíd proti Davidovi byli Abeolon & Sáha; mul nepravý byl Saul.

t. jemu: o Messiihvi zalíbení dono. Behr.: Jen! jest vyvýšený . pommny' (until krkl) —
t. Kelvin. Proroctví to o hle-linii . krhlovství jeho.

4) dolol: rovně bude i příchod Meuíňie . království jeho. Přijde v jo.-nění světle pravého pouhá
. nová pokolení povstane.

23. 5—21.

Druha kniha Královské..

49!

5. Není! sice takový dům můj řed
13. A ti tři, kteříž byli přední z tři
Bohem, aby umluvu věčnou učing se citi. byli také před tím sstoupili. a řišli '
mnou. pevnou ve všech věcech. a utvr- v čas žně k Davidovi do jeskyně dol—
zenou.' Nebo všecko spasení mě, i vše- 'lam: vojsko pak Filistínskó leželo v ou.

cka vůle (daří mi se): aniž jest co ještoby nerostlo."

doll obrů.'
14. A David byl v evnosti: stano

6. Přestupníci
pak všickni
budou
jako tmí, kteréž
rukou vyplenění
brano nebývá:

viště £aně. Filistínskýc
tehdáž bylo v
Bethl
'
15. Zechtělo se tedy Davidovi (vo

7. ale kdožby se ho chtěl dotknouti.
vezme železo. a dřevce od kopí. a ohněm

dy). a řekl: () by mi někdo dal píti vo— Í
dy z cisterny. kteráž jest „v Bethlémě

zanícené
až na silných'
prach.' Davido8. Tatospálí
jsousejmena
vých. Sedící na stolici uejmoudřejší"
kníže mezi třemi. on byl jako nejoutle'ší
dřeva červíček."' kterýž osm set pobil
outokem jednim. | Pal-al.u. n.

u brány,?
16. robili se tedy ti tři udatní skrže
vojsko Filistínských. a navážili vody z
cisterny bethlémské, kteráž byla u brá
ny. a přinesliji k Davidovi: ale on ne
chtěl jí piti, ale obětoval ji Hospodinu.' .

9. Po něm.mezi
Eleazar.
strejce kteříž
jeho. učiniti
17. řka:
Hospodin,
abych
to
Ahohitskýf
třemisyn
silnými.
měl;Uchovej
zdaliž krev
'dí těchto.
kte
byli s_Davidem,

když zhaněli F ilistín— řiž šli, opow'iž'ivše se

životů

svých.

ské. a shromáždili se tam k boji.
mám já pití? [ nechtěl jí píti.' To uči
10. A kd ž vytáhli muži israelští. on nili ti tři nejsilně'ší.
vstav, bil Fillstínske'. až ustala ruka jeho.
18. Abisaj tak bratr Joabův. syn Sar- '
a ztmula při meči: i učinil Hospodin vie. byl kníže ze tří:' ont jest. kterýž
vysvobození veliké v ten den: a lid. kte- pozdvihl kopí .svého proti třem stům.
rýž byl utekl, navrátil se, aby vzebral kteréž pobil, a byl nejslovútnější z těch
kořisti z zabitých.
tří,"
11. A po něm (byl) Semmn, syn Age
19. a z těch tří jsa on znamenitější.

:naArari.
[ shromáždili
bylipole
Filistínští
stanovišti:
bylo paksetam
poseté
šocovicí. A když utekl lid před Filistín—
skými.
12. postavil se on u prostřed pole
(toho), a bránil ho, a porazil Filistin—
ské: a učinil Hospodin vysvobození veliké.

jejich. ale oněm třem prv
nbylm knížetem
nebyl roven.
20. A Banajáš syn Jojady muže udat
ného, velikých činů z Kabseel: on zabil
dva lvy (reky) moabské. tentýž stou iv.
zabil lva v cisterně toho času. když %yl
sníh.
21. On také zabil muže egyptského,

5) dolož: Nic méně však stane se to přede. —- ")

7) Tím se vyobmqie

t. nedařilo mi se.

zahynuti zatvnelých hříšníků. kteřižh podobají se tmí, je! se násilím

plení a do ohně vrhá.

_
8 .! t. hrdinů. udatných mužů a reků. — ") Hebr.: Jasob-Bassebcth Tachkemonský. — "*) Hebr.:
on sloul Hndino llaezno.
9) Hebr. Syn Dodi. syna Ahohí.
13) t. Rcfaim -—- výš 5. !$.
15) Voda v okoli Bethlémn. mů „námi libeznou chut. Šalomounji a! do Jerusaléma po struhách

vedl. kami dos-rád teče.

16) L vylil ji za oběť.
17) David totiž s nebezpečenstvím a škodou poddaných svých nechtěl své rozkoše hlodati.
vodu pak krvi nazývá pro opovůženi se jejich životů svých.

18) t. : té druhé trojice. —- ") Viz l Paral. 11, 20. ?.l.

Tu

r
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muže ku podivení (velikého), kterýž měl
v rukou kopl: i šel k němu s holí, &moci
vytrhl kopí : ruky Egyptského, a zabil
ho kopím jeho.
22. To učinil Banajáš syn Jojadův.
23. I on byl slovůtny mezi třemi sil
a 'mi. kteříž byli mezi třicíti znameni
tější: ale však (oněm) třem se nevyrov
nal: i učinil ho sobě David za tajnou
radu.
24. Asael bratr Josbův. byl mezi tě
mi třicíti (hrdinami). Elehanan syn strej—
ce jeho' z Bethléma.

25. Semma z Harodi. Elika : lla
rodi.

26. Heles : Falti, lea

23. 22.— 24. B.

38. ha Jethritský. Gareb i ont Jeth
ritský.
.
39. Uriňš Hethejský. Všech třiceti a

s

.'

Kapitola M.
Neil-nné

Davidovo lidu noi-tém, II. . pomsta Boin
pro ne.

'

l. [ pOpudila se opět. prchlivost Ho
spodinova proti lsraelovi. a ponukla na

ně Davida: aby řekl: Jdi, sečti lid isra

elský i jůdský."
2. [ řekl kral k Joabovi knížeti voj—

ska svého: Projdi všecka kolení isra
elská od Dan až do Bersa . a sečtěte

syn Akkes lid., ab ch věděl počet jeho.

: Thelma.
.
27. Ahieeer : Anatboth, Mobonnaj

králi:
Přidejž
llosplo
din3.Bůhřekl
tvůjJoal)
k lidu
tvému
tak mno
o.
jak “honyní jest. a ještě stokrát víc ři
28. šelmou Ahohitsky. Mahal-aj Ne spoř před obličejem pána mého krale:
tofatský.
ale co míní pán můj král takovou
—
29. Heled syn Beana. i on Netofat— věcí?
4. A však přemohla řeč králova slova
ský. lthaj syn Ribaje z Gabaath synů
Benjamin.
Joabova, i knížat vojska: a vyšel Josb &
30. Banajáš Fmthonský. Heddaj od knížata vojska od krále. aby sečtli lid
potoku' Gas.
israelský.
31. Abialbon Arbetský. Azmaveth ?.
5. A přepravivše se přes Jel-dán. při
Beromi.
_
šli do Aroer po pravé straně města, kte
réž
jest v oudoli Gád:
32. Eliaba z Salaboni. Synové Jas—
sen. J onathan,
6. potom přišli skrze Jezer do Galaad,
33. Semma : Orori. Ajam, syn Sarar &do země nižší Hodsi. & přišli k lesům
Arorský,
Dan. [ chodivše vůkol podlé Sidonu.
7. šli mimo zdi (města) Týru. a vše
34. Elifelet syn Aasbaje s na Ma—
chati, Eliam syn Achitofelův čelonský. cku zemi llevejských, a Chananejských.
35. llcsraj z Karmělu. Faraj : Arbi.
sa e: na,poledne (země) J ůda do ller
36. Igual syn Náthanův z Soby. Bon &pfišli
ní z Gůd.
8. a zchodivše všecku zemi, přišli po
devíti
měsících a dvacíti dnech do Jeru
37. Selek Ammonský. Nahnraj Borot
saléma.
ský. oděnec Joaba, syna Sarvie,

: Husat .

25)
30)
89)
!)

Habr.: Syn Dodův.
: oudolí.
t. . Joshem. předním vůdcem.
Bůh depu-til na Davida pokušení, kterému! on ke škodě lidu neodeph—l.— ") Sečtěni lidu
umo v tobě nic zlého nebylo (viz 2 Moji, 13. l2. — 4 Moji. ]. 2. 3. 44. etc.): ale hříšné .
bylo. le je David podnikl : vysokomyulnosti. obmýšleje vojsko ové \- stavu válečném držeti .
mad i meze říše ne'. je! ji! dospělo k rozsáhlosti. Bohem předpovědené . ji vyměřené. vý
bojno rodit-ití. a tak sťat. tento bohovlůdni ve válečný obrůtiti. To však nebylo povolání ani
jeho ani Hic hrací-ké. . odporovalo naprosto videni . úkonu Božímu. (Viz svrchu
5 Moji. 17. ne.)

Druhu.knihaKrtlka

24. 9 —23.

9. Dal tedy Joab počet lidu sečtčné—

ho králi, a nalezeno est : Israele osm
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16. A když vztáhl ruku svou anděl Ho—

na Jerusalém,
aby hubil jej.
itoval se Hospodin
nad soužením(lidu),
krát sto tisíc mužů si ných. kteřížby mo— sspodinův

hli vytrhnouti meč: a z Jůdy pětkrát
sto tisic (mužů) bo'ovných.'
10. 'l'louklo pak avidovi srdce,' když
sečtěn jest lid; i řekl David k Hospodi
nu: Zhřešil _jsem těžce. učiniv to; ale

prosím Hospodine, aby odňal nepravost
služebníka svého, nebo jsem příliš blá
znivě jednal.

Žalm na.

11. Když tedy vstal David ráno. stala
se řeč Hospodinova. k Gadovi proroku,
a Vidoucimu Davidovu. řkoucí:
12. Jdi a mi Davidovi: Toto pravi Ho
spodin: Tři věci dávají se tobě na vůli;
vyvol
jednu
z nich, kterou chceš,
&
ych (sobě)
(ji) učinil
tobě.
13. A přišed Gád k Davidovi. Ozná
mil mu to, řka: Aneb řijde na tebe

hlad za sedm let' v zemi tvé: aneb tři
měsíce budeš utikati před nepřátely svý
mi. a. oni tebe honiti budou: aneb za tři
dni bude mor_v zemi tvé. Nyní tedy
rozmysl se. &.viz. jakou mám odpověď
dáti tomu. kte '-žmne poslal.
14. [ řekl avid k Gádovi: Soužen
jsem náramně; ale lépe 'est. aby upadl
v ruce Hos dinov [ne 1!'s0u mnohá
slitování je o], než i v ruce iidské.
15. [ dopustil Hospodin mor na Isra
ele. od jitra toho až do času uloženého.
a zemřelo z lidu od Dan až do Bersabé

sedmdesáte tisíc mužů.'

a řekl andělu bijíclmu lid: Dostit jest;
zdrž již ruku svou.“ Byl pak anděl Ho—

Spodmůvu humna Aremy J ebusejského.
17. I řekl David k Hospodinu, když
viděl anděla an bije lid: Já! jsem ten.
kterýž jsem zhřešil;já jsem nepravé uči
nil; ale tito. jenž jSoujako ovce. co uči
nili? Nechť se obrátí. prosím ruka tvá.
(raději) proti mně, a proti domu otce

mého.'

18. Přišel pak Gád k Davidovi v ten
den,
a řekl jemu:
VstupArevny
&vzdělejboltář
Hospodina
na humně
Je usej—
ského.
19. [ šel David vedlé řeči Gádovy;
kterouž byl přikázal jemu Hospodin.
20. A vyhlídaje Aroma. uzi'el. an král
&služebníci jeho jdou k němu:
21. & vyšed poklonil se králi padna
tváří k zemi. a řekl: Co jest za příčinu.
že přichází pán můj král k slnžebníku
svému? Jemužto David řekl: Abych
koupil od tebe humno a. vzdělal (na.
něm) oltář Hospodinu, aby přestal mor,
kterýž se rozmohl v lidu.
22. [ řekl Arevna k Davidovi: Nechť
vezme pán můj král a obětu'e. jakž se
mu libi; máš tu voly k zá né oběti, i
vůz. i jha volů na dřiví.'
23. Všecky ty věcidával Arevna králik'

9) V 1. knize l'urnliporn. 21. 5. pokládá. se větší počet. Zdá se. že Josh. jemuž se nelibilo to
počínání. prvé než sečtěno bylo pokolení Benjaminem . bevitske'. nnsohval tech pominul :
menší počet králi udal. chth ho od předsemeti jeho odvrititi. V letopisech však. odkud!

knihy Paralip. sepsány jsou. pravý počet napsán jest.
IO) :. svedomi ho hnetlo.

13) Dle | Pal-olap. 21. 12. ui léta 'n; léta již hlad byl : přičiny Gabeonitských . mr jest
již čtvrtý roli: nyni pak Bůh timto novým hříchem & hněvu ju vzbuzen. ještě k prvním
čtyrem letům tři jiná přidává. : tak jest ůhrnkem sedm let.
15) Tím i David ilíd potrestán jed.. David, jemuž tisíoovd mnozí byli přičinou k lnu-nému
pozdvižení se myslí, nyni mu odjelo jest. cim zhřešil. Lid pak. že se byl niíeliténiu králi
svému protivil . stul odbojným, nyni za zpozdilost téhož krále trpěti musil.
IB) :. ji! přesun.
_
17) Viz Žalm 31. 5.
22) t. ku pálení těch oběti. S voli podle tehdejšího způsobu mlůcivůno.
23) Arevna byl králík Jebusejských. man Davidův.

:xxíxťg
1.1"
:'tjšx

králi; a řekl Aroma králi: Hospodin
Bůh tvů' přijmiž slib tvůj.
24. emuž odpovidaje král řekl: Ni
koli jakž ty chces, ale za penize koupim
od tebe. aniž budu obětovati Hospodinu
' Bohu svému oběti zápalných darem so
——___._._---__ _

bě daných. Tedy koupil David humnof
i voly za padesátc lotů stříbra:
25. a vzdělav tu David oltář Hospo
dinu, obětoval oběti zápalné &pokojné:
i slitoval se Hospodin nad zemí. _a za
stavena jest rána v Israeli.—

24) |.. celou tuto horu Moria. za šest set lotů (síklů) zlata. kterýito počet se pokládá ' ] Par-l.
21. 25: tuto pak se opouští.

Třetí kniha Královská.

Třetí kniha Královská,
podle Hebrejských

První Královská či Malachim.

Kapitola !.
Sešlo“ věku Davidova. 5. Adoniaiovo vtirini ne v

idiomu.

12. Úvodní Šnlomounn' hiloutvi.

&& ,. 1 mi pak David sata
?

5. Adoniůš pak syn H
'ty pozdviho—
val se. řka: Jít budu k ovati. I najed—
nal sobě vozů, a jezdců. &padesáte mu
žů, kteřlžby běhali před nim.
6. A nikdy ho neu'estal otec jeho,

řka: Pročs to učinil? Byl ak | on velmi
sličný, druhý rodem po Agsolonovi.
7. [ mluvival s Joabem synem Sal-vie.
ho dni : a ačkoli jej &s Abiatharem knězem: kteříž napo
phkrývali šaty ,
máhali
straně Adoniášově.
však nemohl se za—
8. Ale Sádok kněz, &Banajáš syn Jo
“ hřiti.
1111se.

a měl věku

, - svého velmi

mno

2. Tedy řekli jemu služebníci jeho:
Nechat vyhledáme pánu našemu králi
mladice panny. aby stála před králem.“

jadův. &.Nathan prorok. a Semej. &Re'.

a (pnl) udatni z vojskaDavidovaneby :
s Adoniášem.
9. Nabiv tedy Adoniáš skopců. a te—

&opatrovala
ej.pana
a aby
spalakrále.
v lůnu je— lat a všeho tučného dobytka.. u Kamene
ho. &mhřivalla
naše
3.1 hledali ve všech končináchisra Zoheleth, kterýž byl blizko studnice Ro—
elských mladice krásné, &nalelli Abisag

Sunamitskou,a přivedliji ku králi.'

řel.
pozval
synů krá.
ovsk'
ch. avšech
všechbratři
mužůsvých
Jůdských
slu—
žební ů králových:

4. Byla. akta děvečka ěkná velmi.
10. mmm však proroka, &Bamjá
&spávala s
em. a posl ovala jemu. še. a (jiných) silných, aSalomouna bra
tra svého. nepozval.
krůplpak ji nepoznal.
])
2)
3)
7)

:. šaty utchnimi. letními. podlé apůeobu tehdejšího. nebo ještě neměli peřin.
t.. byla ph nem. doutíla mu.
Neni pochybnosti. le ji hůl pojal za Ieninu Ivou. čeho! úkon dovoloval.
Jen! byl potomek nejvyššího kněze Heli.
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ll. [řek] Nůthan k Bethsabé matce
mounově: Neslyšels—lis. že kraluje

Adoniňš syn Haggity, a pán než David

nic neví o tom?

12. Nyni ted pojď. přijmi radu ode
mne. & vygvo
život svůj. i (život) sy
na svého Sslomouns.
13. Jdiž. &vejdouc ke králi Davidovi,

rci jemu: Zdaližs ty pane mů' králi ne

l. ll—32.

22. A když ona ještě mluvila s krů
lem. přišel Nůthsn prorok.
23. I oznámili králi. řkouce: Jest tu
Náthsn prorok. A když všel před krále.
&poklonil se mu tváři k zemi.

24. řekl Náthsn: Pane můj králi. ty
lis řekl: Necht Adoniáš kraluje po mně.
a on necht sedi na trůnu mám?

přisňhl mně služebníci své. ř &: Salo
moun syn tvůj kralovsti bude po mně,
a on seděti bude na stolici má? Pročež
tedy kraluje Adoniáš?
14. A když ty ještě tam mluviti bu
deš s králem. přijdu já za tebou, a do

25. Nebo odšed dnes. nabil volů. s
krmného (dob ks). a skopců množství,

plnim řeč tvou.

26. mne pak služebníka tvého. &Sli
doka kněze. a Bsnajáše syna Jojsdova.
s Sslomouna služebnlks tvého nepozvsl.

.

15. Vešls tedy Bethsabě k králi do
pokoje: král pak byl iž velmi starý, a
Abisag Sunamitsků pos uhovals jemu.
16. [ sklonivši se Bethsabé. poklonils
se králi. Jižto král řekl: Co chceš?
17. Kterážto odpovida'ic, řekla: Pane
můj. ti jsi řisůhl skrze ospodins Bo
ha svého s užebnici své: Šalomoun syn
tvůj kralovati bude po mně. a on seděti
bude na stolici má.
18. A nyní hle Adoniáš kraluje, &ty,
pane můj králi. nevíš o tom.
19. Nabiv volů. i jiných tučných věci,
a sko ' množství. pozval všech synů
královských. i Abjnthara kněze. a Joabs
knížete vojska: Salomouna pak služeb
níka tvého nepozvnl.
20. Ale však pane mů' králi. na tebe
jsou obrácen oči všeho smele. aby jim
oznámil. kdo seděti měl na stolici tvé.
pane můj králi. po tobě.
21. ] stane se (sic jinak). když usne
pán mů' král s otci svými. že já a syn
„můj S omoun budeme (jako) hříšni
ci (jmlni s vyhlazeni).' _

ll)

a pozval všec ěch s ů králových, &.
knížat vojska. i Abiat
kněze: a oni
'edl &piji před nim. a pravi: Ziv bud'

Adomáš:

27. 'l'ak-liž jest od pána mého krále
nařízeno. s mnějsi neoznámil služebniku
svému, kdoby měl seděti na trůnu pána
mého krále po něm?
28. I odpověděl král David. řka: Za
volejte mi Bethsabé.' Kterážto když
vešla před krále. a stála před ním.
29. přisáhl král, a, řekl: Zivt jest Ho—
spodin. kterýž vysvobodil duši mou ze
všeliké ouzkosti.

30. že, jakož jsem řisáhl tobě skrze
Hospodina Boha isrs ského, řks: Salo
moun syn tvůj kralovati bude po mně,
a on seděti bude na stolici mé misto
mne: takt učinlm dnes.

31. A Bethsabě sklonivši hlavu k ze
mi. pokloniln se králi. řkouc: Zivt bud'
pán můj David na věky!
32. Řekl také král David: Zavolejte
mi Sádoks kněze.-a Náthans proroka. &
Banajáše syna Jojsdova. Kteřlžto když
vešli před krále.

Trůn inmlský byl sice dědičný. vink ne dle prům prvorozenství. ale dle určení Božího. Bůh
plk phdzřidil Šnlomounn u antupee Davidova. (Viz 2 Král. 12. 25; 7. l2.)
21) Adoniil po smrti tve syna ineho jakožto úpe—“laikana trůn se mnou usmrtí.
28) kteri! odstoupili.. kdy! Nůthnn utonpil..

]. 33—53.
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43. l odpovědělJonathas Adoniášovi:
Nikoli! nebo pán náš král David usta
novil Salomouna za krále:
jej doGihon“
44. a poslal s ním Sádoka kněze. a
34. A at ho tam pomaže Sádok kněz. Nathana proroka. a Banajáše syna Jo
a Nátban rorok, za krále nad Israelem : jadova. a Cerethi a F clethi. a. vsadili jej
a troubící udete trubou, a dite: Ziv buď na mezkyni královu.
král Salomoun!
45. [ pomazal jej Sádok kněz, &Ná
35. Potom půjdete za ním. a přijde thnn prorok za krále v Gihon: a vstou—
(do Jerusaléma) a seděti bude na sto pili odtud s veselím. a zavznělo město;
lici mě. a on kralovatí bude místo mne:
tot jest zvuk ten. kterýž jste slyšeli.
a jemu přikaži, aby byl vůdcem nad
46. Ano i Salomoun (jižt) dosedl na
Israelem, i nad Jůdou.
stolici královskou.
36. A odpověděl Banajáš. syn Joja
47. A všedše služebníci královští do
dův. králi. řka: Amm: tak nechat dí'
(také) Hospodin Bůh pána mého krále. brořečili pánu našemu králi Davidovi.
37. Jakož b ] Hospodin :; pánem řkouce: Učiniž slavné Bůh jmeno 'alo—
mým králem. tai budiž i s Salomounem. mounovo nad jmeno tvé. a zvelebiž trůn
nad trůn tvůj. [ poklonil se král na
&zvelebiž stolici jeho více nežli stolici jeho
ložci svém.
pána mého krále Davida.
48. a řekl: Požebnany' Hospodin Bůh
38. Sli tedy Sádok kněz, a Nátban
prorok. a Banajáš syn Jojadův. a Cere israelský. jenž dal dnes (toho), kterýž
tbi. a Felethi: a vsadili .. omouna na by seděl na stolici mě. a abych očima
mezkyni krále Davida. a přivedli ho do svýma na to hleděl.
Gihon.
49. Předěšeni jsou tedy. a vstavÉe
39. I vzal Sádok_kněz rob oleje ze všickni ti pozvaní od Adoniáše, odešli
stánku. a omazal Salomouna: potom jedenkaždý cestou svou.
troubili trubou, a řekl veškeren lid: Ziv
50. Adoniáš pak bo'e se Šalamouna.
buď král Šalomoun.
vstanu odšel. a řidržel'se rohu oltáře.“
40. ! vstoupilo všecko množství za
51. [ povědě i Salomounovi. řkouoe:
omouna
ním. a lid pískaje na píštalky, a vesele Aj Adoniáš boje se krále
se radosti velikou. tak že zavzněla země přidržel se rohu oltáře. řka.: Nechť mi
od lei-íkuje'icb.
přistihne dnes král Salomoun. že nezabije
41. [ uslyšel to Adoniáš. i všickni, mne služebníka svého mečem.
52. I řekl Salomoun: Bude—lit muž
kteříž ozváni byli od něho. ijiž byly se
hody dbkonaly: ale i Joab uslyšev zvuk šlechetný, nespadnet s něho ani vlas na
trouby. řekl: Co jest to za zvuk v městě zem: paklit co zlého nalezeno bude na
blučlcícb?
něm, umře.
_
42. A kd ' on ještě mluvil. ay Jona
53. Poslal tedy král Salomoun. a od—
thas syn Abiatbara knězepřišel: jemužto vedli jej od oltáře: a přišed poklonil se
řekl Adoniáš: Vejdi sem. nebo jai muž králi Šalomounovi. 1 řekl ' jemu Salo
moun: Jdiž do domu svého.
udatný. a dobré poselství neseš.
33. řekl jim: Vezměte s sebou služeb—

níky pána svého, a vsaďte Salomouna
syna mého na mezkyni mou? .a veďte

33) Na moúyni krilovu. ukrutně ozdobena-m.nama se mimo krále nikdo ponditi. Tedy po
saditi někoho na mukyni aneb do vozu krále. bylo tolik, jako ust-movití ho milto sobe aneb
prvnim po sobě. Viz Esther 6. B. - ") t. údolí ! západní straně Jemnlémo : pramenem
teboljmenl. : nebo: teče potok Siloe.
36) t. způ-obi! to.
50) t. hlednJo m útočiště. vu 2 Moji. 21. u; . ní! 2. zs.

mu
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Kapitola :.
David umřel. is. Adoni“ ubit od Šalomoun

zs.

Abinthor | kněžství uložen. 28. Joola . Sumej ubiti.

[; l. Přiblížil se pak čas smrti Davido
vy; :i přikázal olomounovi synu svému,
2. Já vcházím na cestu vší země: po
silniž se. a buď muž.“
.
3. A zaehovávej přikázaní Hospodina
Boha svého, aby chodil po cestách jeho,
&ostříhal ustanovení jeho. a přikázaní
jeho. i soudů. i svědectví jeho, jakož
psáno jest v zákoně Mojžíšově: aby po—
rozuměl všemu, což učiníš. &k čemuž
!“

2. 1—15.

stole tvém: nebo vyšli mi v cestu. když
jsem utíkal před Absolonem bratrem
tvým.
8. Máš také u sebe' Semeje syna Ge
ry. syna Jemini z Bahurim. kterýž zlo
řečil mi zlořečením nejhorším. když
jsem šel do Ležení: ale že sstoupil mi

vstříc. když jsem přecházel Jordán. při—
sáhl jsem jemu skrze Hospodina. řka:
Nezabiju tě mečem:
9. ty však netrp. aby on bez trestu
byl.' Muž pak moudrý jsi: aby věděl.
co jemu učinit. a uvedeš šediny jeho s
krví do hrobu.
koli se obrátiš:
10. Usnul tedy David s otci svými, a
4. aby otvrdil Hospodin řeči svych. pochován jest v městě Davidová.
kteréž m uvil o mně. řka: Budou—li
11. Dnův pak, vnichžto kraloval Da
ostříhati synové tvoji cest svých,“ a cho vid nad Izraelem. jest čtyřiceti let: v
Hebronu kraloval sedm let: a v Jerusa
ditisvého.
předeamnou
celého srd
ce
z celév(pravdě.
uše své.z nebude
od— lémě třiceti & tři _(léta).
12. [ dosedl Salomouu na trůn Da
jat tobě muž ze stolice israelské.“
5. Ty také víš. co jest mi učinil Joab vida otce svého. a utvrzeno jest králov
syn Sarvie. a co učinil dvěma knížatům ství jeho velmi.
vojska israelského. Abnerovi synu Nér,
13. Adoniáš p_aksyn Haggity vše! k
a Amasovi synu Jether: kteréž zabil. a Bethsabé matce Salomounově. Kterážto
vylil krev (jako v čas) války. v (čas) řekla jemu : Pokojný—Ii"est příchod tvůj?
Kterýž od ovčděl: Po ojný.
Eokojef
a skro
krví boje
svůj,
14. [ ře ] dále: Mám něco mluviti s
terýž měl
na iledních
svých.pása obuv
tebou. Jemužto ona řekla: Mluv. A on
svou. kterouž měl na nohách svých.
6. Učiníš tedy vedlé. moudrosti své.“
15. řekl: Ty víš, že mě bylo králov
a nedáš sstoupiti šedinám jeho pokojně ství, &mne veskeren Israel vyvolil sobě
do hrobu."
za krále: ale přeneseno jest království.

7. Ale synům Benellaje Galaadského a dostalo se bratru mému; nebo od Ho
odplatíš se dobrým. a budou jídati při spodina ustanoveno jest jemu.
2) t.. jů se beru k smrti, posilnit se a zmožile se měj.
4) t. budou-li své jednání : počínání zpmvovati zákonem mým. — ") tt nikdy nebude scházeti
nastupoe po toho na trůnu iomlske'm.
5) t. užil chytroati válečné. joito oe toho nenudil ani jeden oni druhý.
5) t. času příhodnóho k tomu beti-ití budeš. — ") t_ nedej mu přirozenou smrtí umříti. nejako
vnžednih usmrt jej. oč jest již starý. David nechtěl ho sám usmrtiti. poněvadž mu Josh
při zahlazení Uriňše k ruce byl. a vůbec služby jeho potřeboval, tudíž musil jeho výtržnosti
snúieú. u! bezděky; Šalomoun ale mu nebyl ničím zavázán. aniž pak. mnie vůkol pokoj.
udntaoeu' jeho mel potřebí.
3) L v moci své.
9) t. nomqj co k němu jako k nevinnému a vel-nému poddanému; nýbrž hleď. aby ho potrestal.

Semej totiž proivil se pommoému Páně o roubal se jemu. tudíž i mému Hospodinu.jebol
nimi-them byl král. A ač David. jsa pi'ínhou vhán. ho bez trestu nechal. nemohl všok
provinění jeho proti Bohu a zasloužený tron za to mu prominenti. . tudy musil bo spravedlivé

pannu vydutí.

2. 16—31.

Třetí knihe. Krnovska

16. Nyní tedy jediné věci žádám od
tebe; nezahanbuj tváři mé.' Kterůžto
řekla jemu: Mluv.
_
17. A on řekl: Rei. prosim, Salomon—
novi králi (neb nic nemůže tobě ode—
přiti), at mi dá Abisag Sunamitskou za
manželku.
18. I řekla Bethsabé: Dobře, já budu
mluviti _otebe s králem.
_

19. Sla tedy Betbsabé k králi Salo
mounovi. aby mluvila s ním o Adoniá—

še: ipovstal král (a šel jl) vstříc.a po
kloniv se ji. posadil se na stolici své:
postavena jest také stolice matce krá
lově. a posadila se po pravici jeho.
20. ! řekla jemu: Jediné věcí neveli
ké já žádám od tebe:_ nezahanbuj tváři
mé. [ řekl jí král: Zádej matko má:
nebot není slušné. abych odvrátil tvář

tvou.'

21. Kterážto řekla: Nechťjest dána
Abisag Sunamitská Adoniášovi bratru
tvému za manželku.
.
22. I odpověděl král Salomoun. a řekl
matce své: Proč žádáš _zaAbisag Suna
mitskou Adoniášovi? Zádej jemu také
království:“ nebo on jest bratr můj starší
nežli 'á. a má po sobě Abiathara kněze.
a Joaba s na Sarvie._
23. [ přisáhl král Salomoun skrze Ho
spodina.. řka: Toto at mi učiní Bůh. a
toto přidá, že proti duši své“ mluvil
Adoniáš slovo toto.

24. A nyní živt jest Hospodin. kterýž
utvrdil mne. a posadil mne na stolici
Davida otce mého, a kterýž mi vzdělal
dům. jakož byl mluvil. že (ještě) dnes
bude zabit Adoniáš.'_
25. [ poslal král Salomoun Banajáše
syna Jo'adova, kterýž zabil ho, i umřel.
26. biatharovi knězi také řekl král:
Jdi do Anathotb k roli své, jsi zajisté
muž snu-ti:“ ale dnes nezabiji tebe. po
něvadž jsi nosil archu Hospodina Boba
před Davidem otcem mým. a snášel jsi
všecka ta souženi. kteráž snášel otec můj.
27. Svrbl tedy Salomoun Abiatbara, .
aby nebyl knězem Hospodinovým, aby
se naplnila řeč Hospodinova, kterouž
mluvil o domu Heli v Silo.'_
28. Donesla se pak pověst ta Joabo—
vi, nebo Joab postoupil po Adoniášovi.
a po Sslomounovi nepostoupil: protož
utekl Joab do stánku Hospodinova. a
chytil se rohu oltáře.
.
29. l oznámeno jest králi Salomon—
novi, že utekl Joab do stánku Hospodi
nova, a že jest u oltáře: i poslal Šalo
moun Banajáše syna Jojadova, řka: Jdi.
zabl ho.
30. [ přišel Banajáš do stánku Ho
spodinova. a řekl jemu: Totot pravi
kral: Vyjdi. Kterýžto řekl: Nevyjdu.
ale tuto umm. Oznámil zase Banajaš
králi řeč tu. řka: Toto mluvil Joab. a
toto pověděl mi.

16) t. necht nejsem oslyiu'm.
20) t. ncoslyším tebe.
22) Jakoby řekl: Království on hledá. za příčinou Abisag. Záděšli tedy pro nebo Abisag. žádái
také království. neb on by milost tu pokládal za uznání práva jeho : mé strany; a pak
lehce by se království zmocnil; neb atd. Ženy totiž : tcniny králů východních právem dě—
dičným vždy připadaly na nápadníky v království. jakožto nerozdílnů částka tého! království.
Viz 2 Král. 3. 7. 8. 12. 8. 16. 21.
23) t. proti sobě. na. vlastní zkázu svou.
24) Nebylo to přenňbleuí : strany Šalomouna. ale nutné potřebné opatření. aby se válce obdanské pře
dešlo. čehož se bylo tím více obávati. ješte Adoniúš již za živobytí Davida.království si osoboval
n posud přívrženci jeho na živé byli.
ze) t_ hoden byl byl smrti. totiž pro spojení se : Adoniášem.
27) Viz ] Král. 2. 31. 32.
31) t. a tak odmítli trest ode mne a od domu nebo. kterýbycbom zasloužili. kdybychom ne
pomstili krve ben příčiny od Joalis vylité (2 Král. 3. 23—37. 20, 8—13). podlé přiklnní
Božího (] Moji. 9, G.).

'I'řetíknihaKrůlonků.
31. ] řekl jemu král: Učiň mu, jakž
mluvil. s. zabí ho, &poehovej ho. &ode

jmeš krev nevinnou. kterouž vylil Joab.
ode mne. i od domu otce mého.'
32. A tak navrátí Hospodin krev jeho
na hlavu jeho: nebo zabil dva muže spra
vedlivé, a lepší než jest sám: a zabil je
mečem, bez vědomí otce mého Davida..
(totiž) Abnera. syna Nér. kníže vojska
israelského. a Amasu s_vnaJether. kníže
vojska judského:
33. a tak navrátí se krev jejich na
hlavu Joabovu. a na hlavu semene jeho
až na věky. Davidovi pak a semeni je
ho. i domu a trůnu jeho. buď pokoj až
na věky od Hospodina.
34. Vstoupil tedy Banajáš syn Joja—
dův, a obořiv se na něj. zabil jej: a po
chován 'est v domě svém na poušti.
35. ustanovil král Bamjáše syna
Jo'adova místo něho nad vojskem. a Sá—
do a kněze ustanovil místo Abiathara.
36. Poslav také král. povolal Semeje.
a řekl jemu: Ustavěj sobě dům v Jeru
salémě, a bydlí tu: a uevycházej odtud
(chodč) sem a tam.
37. V kterýkoli uk den vyjdeš. &
přejdeš přes potok

-edron. věz. že bu

deš zabit: krev tvá bude na hlavu tvou.'
38. ] řekl Semej králi: Dobrát jest ta
řeč. Jakož mluvil an můj kral. takt
učiní služebník tvůj. Bydlil tedy Semej

v Jerusalémě za mnoho dní.
*
39. Stalo se pak po třech letech. že
utekli (dva) služebníci Semeje k Achi—
sovi, synu Máchy. králi Geth: a ezna—
meno jest Semejovi. že služebníci jeho
odešli do Geth.
40. Protož vstav Semej. osedlal osla.
svého. a jel k Achisovi do Geth. aby
hledal služebníků svých a přivedl je z

Geth.

2. 31. — 3. 3.

41. Oznámeno pak jest Šalomounovi.
že šel Semej z Jerusalóma do Geth. a
zas se nevrátil.
42. l poslav zavolal ho, a řekl jemu:
Zdaliž 'sem tě přísahou nezavázal skrze
Hospodina. a nepředpovědél tobě: V
kterýkoli den vyjda sem a tam ehoditi
budeš, věz. že umřeš? a odpověděl jsi
mi: Dobrá řeč. kterouž jsem slyšel:
43. pročežs tedy neostříhul přísahy
Hos dinovy. a přikazaní, kteréž jsem
přikazal tobě?
44. ] řekl (také) král k Semejovi: Ty
víš všecko zlé. kteréhož povědomo jest
srdce tvé. co jsi učinil Davidovi otci mé
mu: Hospodin uvedl zase zlost tvou na
hlavu tvou.

45. Král pak Šalomoun bude pože
hnaný. a trůn Davidův bude stálý před
llospodinem až na věky.
46. Přikázal tedy kral Banajášovi s 
nu Jojadovu: kterýžto vyšed. udeřil lie
že umřel.

Kapitola 8.
Šalomoun se oženil. 5. Moudrosti obdařen. Iti kterouž
v soudu nesnsdm'wn prokázal.

1; Tedy utvrzeno jest království v ru
ce Salomounově. a spříznil se s Farao—

nem králem egy tským; nebo ojal dee
ru jeho.“ a uvedl ji do města avidova,
dokavadž nedostavěl (lomu svého. a do—

mu Hospodinova, izdí jerusalémských

vůkol.“

2. A však lid (ještě tehdáž) obětoval
na výsostech: nebo' (ještě) nebyl vysta
ven chram jmenu Uospodinovu až do
toho dne.
.
3. Miloval pak Salomona Hospodina,
chodě v přikázanich Davida otce svého,

87) t. příčinou své smrti sám hudci.
]) Ill-selský mohl quíti mhuku za. manželku. toliko nesměla býti : Chananejnkých : musila
na víru židovskou sc obrátíti; co! bezpochyby dcera krále Egyptského učinila. ačkoliv se zdá.

že poquii opet odpadla _ ") Viz : Paní. 1, 1.8. 11.
2) !. na výšinách. které! toho času. dokudž chrómu Pine nebylo. ]: službě a poctě Boli ne bez
niveití Božího obrany byly. byvio opatřeny oltáři k obětem.

Třetí kniha Královská.

3. 4—7.
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krom že na výsoszcch obětoval a zaps žebnikem svým Davidem. otcem mým.
loval vonné věci.“
milosrdenství veliké, jakož chodil před
4. Protož odšel do Gabaon. aby tam tebou v pravdě. a. v spravedlnosti. a.v
obětoval. nqbo Výsost ta. byla největší :' upřímnosti srdce (byl) s tebou: a za.
iobčtoval b'aíomoun tisíc obětí zápal cboval jsi jemu milosrdenství své veliké.
že jsi mu dal syna.. jenž sedí na trůnu
ných na tom oltáři v Gabaon. _
5. Ukázal se pak Hospodin Salomon jeho. jakož se to dnes vidí.
7. A nyní Hospodina Bože, ty jsi způ
novi ve snách v noci, rka.: Zádoj mě
chceš, abych dal tobě.
sobil. abych jít služebník tvůj kraloval mí

6. lrekl Salomoun: Ty jsi učinil sslu

sto Davida otce mého: jápnk jsem mlá

3) t.. ovšem skrze knétí. což ale dle zákona. toliko ' stánku díci se mělo.
4) O..nejpřednější mimo stánek na Sionu. kde: i oltář měděný. kterýž Mojžíš : rozkazu Božího

dd uděhti. & as:-ý stánek sc udelal.

denec msličký.' ani vyjití. ani vjití své

ne můj: já a, žena. tato bydlily jsme v
jednom domě. i porodilajsem u ní v po
kojíku.
A služeka
tvůhj
prostřed li
18. Třetího pak dne po porodu mém
du.8. kterýž
jsi vyvo
' .jest
liduunezčíslného.
kterýž nemůže počítán sni sečtěn býti
porodila.
i tato: jiného
a byly jsme
spolu.
a ne
ylo žádného
s námi
v domě.
pro množství.
kromě nás dvou.
9. Dejž tedy služebníku svému srdce
19. Umřel pak syn ženy této v noci;
umělé. aby mohl lid tvůj souditi. s ro
zeznsti mezi zlým a dobrým. Nebo kdo nebo spěci 'leehla ho.
bude moci souditi lid tento, lid tvůj tak
20. A vstavši tiše o půl noci, vzala
mnohý?
syna mého od boku mého, děvky tvé,
10. [ líbilo se to Hospodinu, že Šalo když jsem já spala. & ložila jej v lůno
moun žádal za. takovou věc.
své: svého pak syna. terýž byl mrtev,
ll. [ řekl Bůh Salomounovi: Žes žá položila do lůna mého.
21. A když jsem ráno vstala, abych
dal za věc tu, &neprosils sobě za dlouhý
věk. ani za bohatství. ani za. bezživoti přikojila syna svého. ukázalo se. že byl
nepřátel svy'ch. ale žádal jsi sobě mou mrtev: na kteréhož když jsem pilněji
za dne jasného pohledčla, poznala jsem.
drosti k rozeznání soudu:
že to není (ten) můj, kteréhož jsem po
12. hle učinil jsem tobě vedlé řečí rodila.
tvých. a dal jsem tobě srdce moudré &
22. [ odpověděla druhá. žena.: Není
rozumné. tak že nebylo tobě rovného
tak, jakž pravíš, ale syn tvůj umřel. můj
před tebou. aniž po tobě povstane.
pak živ jest. Ona zase řekla: Lžeš, nebo
13. Ale i to, začežs neprosil, dal jsem syn můj živ jest, a syn tvůj umřel. A
tobě: totiž bohatství. a slávu, tak aby tak se hádaly před králem.
nebylo žádného tobě rovného mezi králi.
23. Tehdy řekl král: Tato praví: Syn
po všecky předešlé dny.'
můj živ jest. a syn tvůj umřel. A tato
14. Přes to. jestliže budeš choditi po odpověděla.: Ne tak, ale syn tvůj umřel.
cestách mých. s budeš-li ostříhati usta můj pak živ jest.
novení & přikázaní mých. jako chodil
24. Tedy řekl král: Přineste mi meč.
(David) otec tvůj. pmdloužím dnů tvých. A když přinesli meč před krále,
15. [ proeítil Šalomoun, &srozumčl,
25. řekl: Rozetnčtež to dítě živě na
že to byl sen :' a když přišel do Jerusa dvě. a dejte jednu polovici jedné. &dru
léma. přistoupil před archu umluvy Ho hou polovici druhé.
s
inovy. a obětoval oběti zápalné. &
26. Zena puk. jejižto syn byl (ten)
o ' ' poko'né. a učinil velké hody všech—
živy. řekla králi (nebo pohnula se stře
něm služe nikům svy'm.
va ejí' nad synem jejim): Prosím pane.
16. Tehdy přišly dvě ženy nevěstky dejtež jí to dítě živé. & nenabíjejte ho.
ll králi. &stály před ním,
Druhá naproti pravila: At není ani mě
17. z nichžto jedna řekla.: Prosím. pa ani tvé, ale buď roztato.

ho nemaje"

7) t. velmi mladý. mladík slabý. Šalomoun byl prý tehdáž u “!.0 roku stár. — ") t. neumim
k svému povoláni hodně Mti. sebe i poddané náležitě spravoval.
l3) bobr.: po všecky dny tvé.
15) t. že nebyl to marný sen. ale vidění. jalové! srstí mužové & proroci mívali. když jim Bůh
budoucnost r_jeviti : neb zaslíbení učiniti chtěl.
26) t. srdečnou lítosti naklonil. se & synu svému. aby ojen živý zůstal. by ho měl. i oželeti.
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3. 27. — 4. 9.

— Bun—nfmamm.

_- ,

*" '

nulu.-u-ašwsmmr
„

:mxnvífínm
„ili

.'

_

\._ ív:

ď“

.;

'

"

27. Odpověděl král, a řekl: chtež
této ditě_boživé, a nczabijejte ho. nebo

tato jest. matka jeho.
28. Tedy uslyšev veškeren Israel soud.
kterýž vynesl král, báli se krále. vidou
ce, že moudrost Boží jest v něm k vy
konávání soudu.

4. Banajáš syn Jojadův byl nad voj
skem: Sádok pak &Abiathar byli kně
žimi:
5. Azariáš syn Náthanův byl nad tě
mi. kteříž stáli při králi :“ Zabud syn

Náthanův kněz. byl přítel králův"

6. a Ahisar byl vladařem domu: &
Adoniram syn Abdí byl nad daněmi.
7. Měl také Salomoun dvanácte úře
Sláva království Salon-nama" i moudrou jeho.
dnlků nade vším Israelem. kteříž opa
1. Byl pak král óalomoun králem na třovali potravou krále, i dům jeho: ne
de vším [sl-adem:
bo za jeden měsíc v roce posluhoval
2. a tato byla knížata jeho: Azariáš, každý tim. co potřebí bylo.
syn Sádoka kněze:
8. A tato jsou jmena jejich: Benhur
3. Elihoref &Ahia synové Sisovi byli na hoře Eft-aim.
9. Bendekar v Makles. &v Salebim.
písaři: Josafat syn Ahilud byi kanclé
řem:
a v Bethsames, a v Eon, a v Betbanan.

Kupltoln rl.

5) totiž nad úředníky královskými. — "') t.. nejvyšší rada dvou-ukl.

___.„,
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10. Benhesed v Aruboth. pod nímž
bylo Socha. a všecka země Efer.

4. 10—38.

23. deset volů tučných. a dvaceti volů
pastevních. a sto skopců. kromě lovu

ll. Benabinadab. pod nimž byla vše jelenů. srn. a bůvolů. &ptactva vylome
cka_krajina Nefathor. a měl Tafeth dce ného.'

ru Salomounovu za manželku.
24. Nebo on panoval nade vši kraji—
12. Bana syn Ahiludův spravoval nou. kteráž byla za řekou. od Thafsa až
Thanak a Mageddo. i veškeren Bethsan. do Gazy, i nade všemi králi těch krajin:
kterýž 'est podlé Sarthana pod Jem— a. měl pokoj se všech stran vůkol.
hel. od thsan až do Abelmehula proti
25. I bydli! Jůda a Israel beze všeho
Jekmaan.
strachu jedenkaždý pod svým vinným
13. Bengaber v Ramoth Galaad: měl kmenem, a pod svým fikem, od Dan až
Avoth'air. syna Manassesova v Galaad: do Bersabé. po všecky dny Salomon—
ten v šdl ve vší krajině Argob. kteráž novy.
_
jest v Básan. šedesáti městy velikými
26. A měl Salomoun čtyřiceti tisic
a zdmi ohrazenými. kteráž měla zámky konl na stání k vozům svým. &.dvanácte
měděné.
tisic jizdnýchč'
14. Ahinadab syn Addo vládl v Ma
27. A chovali je ti svrchu pověděni
nsun.

15. Achimaas v Neftali: a také on měl královi úřednici: též i potřebných věci
k
stolu
krále Salomouna s velikou pil
za manželku Basemath dceru Salomon
nosti dodávali časem určitým.
novu.
28. Jcčmene také. &.slámy pro koně
16. Barma1syn Husy. (vládl) v Aser,
a Baloth.
&mezky. dodávali k místu, kde byl král,
jakž jim bylo uloženo.
17. Josafat. syn Fame. v Issachar.
29. Nad to dal Bůh moudrost Šalo
18. Semej. syn Ela. v Benjamín.
19. Gaber syn Uri, byl v zemi Galaad, mounovi. a opatrnost velikou náramně.
v zemi (ondy) Sehona krále amorrhej a širokost srdce.“ jako pisek, kterýž jest
ského. a Uga krále Básan. nade vším. na břehu mořském.
což bylo v té zemi.
30. A převyšovala moudrost Salo
20. Jůda a Israel byli (tehdáž) ne mounova moudrost všech Východních,
zčislni v množství. jako pisek mořský: i Egyptských.
jedouce. a pijice. a veselice se.'
31. a byl moudřejší nad všecky lidi:
21. Salomoun ak byl v panstvl svém, moudře'ši nad Ethana Ezrahitského. &.
maje všecka kr ovstvl od řeky (Eufrat (nad) lemana. a Chalkola, a Dorda.
až k pomezí) země filistlnské, a až k
syny Mahal: a rozneslo se jmeno jeho
končinšm
tským: i dávali jemu da
po všech národech vůkol.
ty. & slouž' mu po všecky dny života
32. Složil také Šalomoun tři tisíce
jeho.
22. Byl pak pokrm Šalomounův' na přísloví: a bylo pisni jeho tisic a pět.
33. A rozmlouval o stromech od ce
každý den třicetikorců" běli.ašedesáte
dru. kterýž jest na Libanu. až do _vzopu.
korců mouky,
20) t. všech věci hojnost majiee & před nepřátely bezpečoi jsouce.
22) t.. vycházelo k potravě dvoru jeho. ——") hebr.: Kor, mín sutých věd. zdržující v sobě téměř

dva kone.

23) !. drůbeže.
26) t. jezdců (viz 2 Pudil). 9. 25.) oneb koní pro dvanácte tisic jezdců.
29) t. mysl velikou. ostrou . hlubokou důvtipnost & schopnost k pochopení včel tak mnohých.
jeko pisek atd.

A !
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velmi moudrého. nad
kterýž roste ze zdi:' a rozmlouval o ho | dal Davidovi s
mnoh .
vadech. i o ptácích, i zemčplazích. io lidem tímto
rybách"
8. [ poslal Hiram k alomounovi. řka:
34. [ přicházeli ze všech národů po— Slyšel jsem.. oč jsi mi vzkázal: jít uči
slouchat moudrosti Šalomounovy. i ode ním všecku vůli tvou : strany dříví ce—
všech králů zeměf kteříž slyšeli o mou— drového i jedlového.
drosti jeho.
9. Služebníci moji svezou je s Liba
nu k moři: a já. spol-adam je ve vory, a
Kapitolu &.
(pustím je) po moři. až k místu. kdež
Přítelstvi Šalomounova | Hiv—memol2—Počet dólniků
mi uložíš: a tu je přistavím, a ty vezmeš
í úředníků k stavem chrimu.
je: a dodáš mi potravy pro dům můj.
l. Poslal ak Hiram král týrský slu—
10. A tak Hiram dával Šalomounovi
žebnlky své i(,Salomounovi: uslyšav. že
dříví cedrového. a dříví jedloveho mno
ho pomazali za krále místo otce jeho:
nebo byl přítel Davidův Hiram po vše holi chtel.
ll. Salomoun pak daval Híramovi
cken čas.
..
2. Zase poslal Salomoun k Híramo— dvaceti tisíc korců pšenice, ku pokrmu
domu jeho. a dvaceti měr oleje nejčist
vi. řka:
šího: to daval Šalomouna Híramovi na
3. Ty víš o vůli Davida otce mého. a
že nemohl vystavěti domu jmenu Ho každý rok.
12. Dal také Hospodin moudrost Ša
s
'na Boha svého pro války vznika'ící
vůkol něho, dokudž nepodmanil jichl o lomounovi. jakož mluvil: 'emu: a byl
s
in d moc 'eho.
poko' mezi l-Iíramem a S omounem. a
PC;! Alpgnyni Hospodin Bůh můj dal učinili obadva smlouvu.
13. l v bral král Salomoun dělníky
mi odpočinutí vůkol: a není žádného
ze všeho sraele. a byl jich počet třiceti
protivníka. ani jakeho outoku zlého.
tisíc
mužů.
5. Pročež mám úmysl stavěti chrám
jmenu Hospodina Boha mého. jakož
14. na
] posýlal
z nich na Liban
deset
aždý měsícjedny
po druhých.
mluvil Hospodin Davidovi otci memu. tisíců
řka: Syn tvůj. kteréhož postavím místo tak že (jeden měsíc) bývali (nu. Libanu),
tebe na stolici tvou. ont vystaví ten dům a dva měsíce doma: a Adoniram byl nad
těmi v branými.
jmenu mému.
15. měl také Šalomoun sedmdesáte
6. A protož nyní rozkaž. at mi služeb
níci tvoji nasekají cedrů na Libanu. a tisíc těch, kteříž břemena nosili. a osm
služebníci moji budou s služebníky tvý desáte tisíc kameníků na hoře:
16. kromě úředníků. kteříž byli nad
mi: mzdu pak služebníků tvých dam to—
bě. jakéžkoli požádáš; nebo víš. že v každým dílem. v počtu tři tisíce a tři
lidu mém není žádného. kterýžby uměl sta. kteříž rozkazovali lidu. a těm, ktc
říž dělali dilo.
dříví sekati. jako b'idonšti.
7. Když tedy uslyšel Hiram m slova
17. l přikázal král. aby vzali kamení
Šalomounova, zradoval se velmi. a.řekl:
Poželmaný Hospodin Bůh dnes. kterýž

veliké. kamení nákladné. k základu chra—
mu. a aby otesali je čtverohranně:

33) t. znal vlastnosti všechnech bylin od největší a
nosti jejich
34) t. poslové.

do nejmenší. — ") t. znal je

8) t. vymumél jsem tomu.
12) a. byl zaslíbil.

lluí C.I..
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5. 18.— 6. í3.

18. jež tesali kameníci Šalomounovi. šli-: a prostřední opaieni šest loket na.
&kameníci Hínmovi. Giblitštíf : tak šiř: &třetí opažení sedm loket
'íc na
šíř.' Trámy pak" položil v domě vůkol

' připravovali
dříví & kamení k stavení
omu.

Kapitola 0.

zevnitř tak. aby nevězely ve zdech chrá

mu.""

7. Dům pak ten když se stavěl. 7.ks
mení hlazeného a hotového stavěl se: a
1.1 stalo se léta čtyrstého &osmdesá ani kladiva. ani sekery. ani jakého na
tého po vyjití synů israelský ch z země stroje železného nebylo slyšeti v domě,
Scum

chrámu Šnlomoonovn.

kdys'žb
| stavěn..
.Ilvéře
k prostřednímuboku' byly
po 8pravé straně domu: jimiž po šneku
vstupovalo se na prostřední ponebí. &:
prostředního na třetí.
9. A tak vystavěl dům ten. &dokonal
jej: pi-ikryljej také deskami cedrovými.
10. [ udělal opaženi node vším do
třiceti loktů.
3. A b la síň řed chrámem' dvaceti mem pěti loket zvýši, &přikryl dům dří
vím
cedrovým.
loktů zdelí,
é míry širokosti chrá
11.1 stala se řeč Hospodinova k Ša
move: a, mě deset loktů na šíř před
lomounovi. řkouci:
chrámem.

egyptské.
měsíce 710.
jest měsíc
dru ý'], čtvrtého
léta enžovani
Šalo—
mounova nad Israelem, ze počal se sta
věti dům Hospodinu.
2. Dům' pak. kterýž stavěl král Ša
lomoun Hospodinu, byl zdéli šedesáti
loktů," &tšíi-ídvaceti loktů,'" a zvýší

12. Dům tento. kterýž stavů.. 'cstliže

4. I udělal v chrámě okna nakřivcná!
budeš choditi v přikázaních mýc. &či
5. A vzdělal při stěně chrámové opa niti soudy mě. a ostřihati všech rozkazů
žení prken' vůkol. na stěnách domu, m'ch chodě v nich: utvrdim řečsvou
okolo chrámu, aOdpovědnice," &udělal to č. kterouž jsem mluvil Davidovi otci
tvému.
boky'" vůkol.
13. A budu bydliti u prostřed synů
6. Opažení pod ní mělo pět loket na
18) Gibla či Džihln bylo město fénické u Středního moře, od Řeků & od Římanů Byblus nazvané.
!) t. roku církevního. jeji počin-Ji Židé od polovice našeho brezna; tudiz v dubnu a květnu

')

!. 2992 po stvoření světa & neb líll.." phd Kristem.
t. j. Svatyně &Svatyně svatých. : kterých vlastné zítleiel chrám. — “) t. od východu k záf

u. —"")t

odjihuk severu.

3) t. před svatyni chrámovou.
4) t. takovi. která! do vnitř chrámu porozšii-enn. na venek ale úzkn byln atudil
vanu oloutiln.

toliko k prů

5) t. pavlnče. — ") Odpovědniee
nevíme zde ono mimo nn víku archy umluvy. odkudž Bůh
dával odpovedi lidu tvému. nýbrž onen vnitrni. oponou mtreny' dil domu Boliho. kde! stála
ucha. jen! se nazýval Svatyně svatých. či Nejsvětější aneb Svatosme' (viz v. 16.19.);
přední díl domu Božího nazýval ne pouze: Svatyně. -— “') t. pobočni sine neb pokojiky.
6) Ta. opeření či ty pnvíače o trojím ponebi byly k spodku ničí pro vetsi tlultmt zdi. které!
ee čím výš tím víc uotupoulo. a tak se vyšší pavlnče porov'n'řovnly. A uk zaměstnávaly
na výš zdi ehmrnove' 15 loket t. polovici. v druhé pak polovici vzhůru teprv okna zmíněni
byla — ") t. k těm pavlnčim. na nich! byly podlahy — '“) nýbri byly ústupky ve zdi,

na kterých lehly.
T) jelikol

prve' na svém místě všecko řemeslně a k míře připraveno & vyrovnůno bylo. tak ze

při utnvení nebylo potřebí otesnvati . urileti kameni . tudiž užívati nádobí. jeho! kuneníci

ph tační potřebují.
8) t. k sincím prostřední pavlače té po straně chrámu přistavené.
12) t. co se týče domu. který! mi stnvii. vez. ze —

6. 14—32
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israelský'ch. a neopustim lidu svého
israelského.
14. Tedy vystavěl Šalomoun ten dům.

a dokonaljej.

15. A opažil stěny domu vnitř rkny
cedrovými, od podlahy domu až do vr—

chu stěn. a až k stropu. obložil'je dřívím
cedrovým vnitř: a podlažil půdu domu
prkny jedlovými.
16. | vzdělal řepažení cedrové dva
cíti loket k zadnlostmně chrámu. od po
dlahy
až do stropu:
a tak vudělal
vnitřní
důmyodpovědi
(| ožich).'
Svatyni
sva
- t)'ch."

“ sov

23. A udělal v Odpovědnici dva che
rubíny : dřívíolivového. (každého) deset
loket zvýší.
24. Na pět loket bylo křídlo cherubí
na jedno. a na pět loket křídlo cherubí
na druhé: totiž, deset loket bylo od
konce křídla jednoho až do konce křídla
druhého.
25. Na deset také loket byl cherubín
druhý: v míře stejné. a díla jednoho byli
ti dva cherubini.
26. to jest. myši měl jeden cherubin
deset loktů, a tolikéž chembín druhý.
27. [ postavil ty cherubíny u rostřed
chramu vnitřního:' a roztahovali choru—
binové křídla své, tak že dotý kalo se
křídlo jednoho (jedné) stěny, a křídlo
cherubína druhého dotý'kalose stěny dru
hé: druhá pak křídla u prostřed chrámu
vespolek se dotýkala.
28. Obložil také ty cherubin) zlatem.
29. A všecky stěny chrámu vůkol
ozdobil rozličnými rytínami &soustrem:
&udělal na nich chembíny. a palmy.a
řezby rozličné. jako vysedlé ze stěny.a

17. Sám pak chrám“ před Odpověd—
nici byl čtyřiceti loktů.
18. A všecken dům vnitř byl cedrem'
opažen. maje vykroužení a spojení svím
řemeslně udělaná. & řezby vysedlé; vše
cko deskami cedrovými bylo opaženo:
tak že kamene ve zdi nebylo viděti.
19. ()dpovědnici pak u prostřed“ do
mu vnitř připravil. aby tam postavil ar
chu mnluvy Hos odmovy
20. Ta pak () povědnice byla dvacíti
loktu zdélí. a dvacíti loktů zšiří. a dva—
citi loktů zvýší: a přikryl ji. a obložil čnějicí ven.
zlatem nejčistším. Ale ioltář obložil ce
Téži 1podlahu
drem.'
tem30.vnitř
zevnitř.' domu přikryl zla
31.
A
kudy
vcházeli do Svatyriě sva—
21. Dům také před Odpovědnicí' ob—
ložil zlatem nejčistším. :: přibil plechy ty'ch, udělal dvéřce z dříví olivového, a
podvoje dopě ti hran.
hřeby zlatými.
32. A oboje t_vdvéře byly z dříví oli
22. A nic nebylo v chrámě. coby zla
tem nebylo obloženo: též i celý oltář vového: a vyryl na nich řezby chen-ubi—
nů.
&palm. a rytiny velmi vysedlé. a
(před Odpovědnicí) obložil zlatem.

16) t. místa.. a nebo! Bůh těm. kteří.: se s nim radivali, vůli svou zjevoval. a odpovědi dával. —

17)
18)

is)
30)
21)
27)
30)

") t. tim přehrateoim domu. vzdělaným od jedné strany k druhé a od podlahy až do stropu.
chrám na dvě částky rozdělen jest. jehožto zadni, dvacet loktů začli. Svatyně svatých sloula;
ostatnich pak 40 loktů :aqjimala svatyně.
t. kromě těch dvaceti loktů. které! : šedesáti loket délky všeho chrámu k Svatyni svatých
přehradu.
t. dskarní eedrovy'mí.
hebr.: na lodni atranč.
Rotumi se zde oltař. na němž se mpdovalo kadidlo. jenž byl ze dříví cedrového. obložený
zlatem. a stál v Svatyni t. j. v předním dilu domu Božího. před oponou. jen! ukrývala Od—
povédnici. či Svatyni svatých. Viz verš 21. 22.
t. svatyni.
t. v Odpovódnici. či v Svatyni svatých.
Zevnit'ř t. j. v Svatyni._ a vnitř t. j. ' Svatyní svatých. či ' Nejsvétqjňím.
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obložil je zlatem: a potahl cherubíny
jakož i
y. též i jiné věci zlatem.
33. éi kudy se vcházelo do chrámu,
udělal podvoje : dřívi olivového do čtyr
hran
34. A oboje dvéře byly z dříví je
dlového proti sobě: a oboje dvéře byly
dvojité.' s. spolu spojujíce se otvíraly se.
35. A vyryl (na nich) cherubíny, &.
palmy. s rytiny velmi vysedlé: a obložil
je všecky plechy zlatými dílem taženým
podlé ravidla.
36. Bowm vystavěl síň vnitřní' ze tří
řad kamení tesaného. a jedné řady dříví
cedrového.
37. Léta čtvrtého založen jest dům
Hospodinův měsíce Zio.
38. A léta jedenáctého, měsíce Bul'
(jenž jest měsícosmý) dokonánjest dům
se vším dílem svým: a se všemi nádo
bami svými: stavěl jej sedm let.

6. A vzdělal také sín na slou ích pa.
desáti loket na dýl. a třiceti l)oket na
šiř: a druhou sín před wu větší síni: a
sloupy. a makovice na sloupichf
7. Udělal také síň trůnu.. kdež se
soud konal. &přikryl ji dřívím cedrovým
od podlahy až do svrchku.
8. A domeček, v kterémž sedal. kd
soudil, byl u prostřed síně. odobné o
díla. Udělal také dům dceři “amonově.
[kterouž byl za manželku po'al Salo—
moun) podobným dílem, jako | tuto síň.
9. Všecko to bylo z kamení nákladné
ho. kteréž podlé pravidla a míry vnitř i

Kapitola 7.

zevnitř pilou řezano bylo: (a to) od zá.—
kladu až do vrchu zdi. a zevnitř až k sí—
ni veliké.

Stevem dom

sloupů spoléhala. Jedna pak řada měls
sloupů patnácte
4. proti sobě postavených.
5. a k sobě hledících. ('a bylo) stejně
prostranství mezi sloupy. a nasloupích
čtverhranné dříví ve všem stejné.“

Šalomounova. 2. . domu dcery Fuoc

10. Základové také (byli) : kamení
nákladného. : kamení velikého na deset
neb
na osm loket.
]. Dům pak svůj stavěl Salomoun tři
nácté let. si. i dostavěl.
ll. Také svrchu bylo kamení naklad
2. sztavél také dům háje libanské né. dle stejné míry tesané, též takéi
ho,' sto loket zdélí. &padesáté loket dřívi cedrové.
zšiři, a třiceti loket zvýší: a čt
síně
12. A síň veliká byla okrouhlé,“ ze tři
k procházkám mezi sloupy c rovými: řad kamení tesaného. az jedné řady ho
nebo : dřívícedrového vytesal sloupy." blovaného cedroví: podobně jakož v síni
3. A přikryl opsžením cedrovým ce domu Hospodinova vnitřní. (bylo) i v
lou budovu. kteráž na čtyřiceti a pět sini domu (téhož).
novy. 17. Suchou nádobí i osdoh do ehrs'mn.

34)
36)
38)
2)

:.
t.
t.
t.
k

na dvě strany se otvíraly.
prostoru blíž Svatyně. kde! byl oltář k obětem.
října.
k pravdě podobna. to to byla přední stráň paláců. tak zvaná od mnohého dříví cedrového.
tomu uzitého. Jiní se domnivqji. :: to byl letohrádek ns Liblnu. — ") hebr. text: vy
stavěl . . . . ne čtyrech ředich sloupů cedrových s. trůmové oedrovi vloLeni byli na ty sloupy.
Totiř. popředí domu toho spočívalo na třech řsdóch sloupů. které! tvořily chodby k ploché

noise.

5) 4. l 5. veri v hebr. textu zní: Okno také byla ve tři indy. okno proti oknu . to třemi
řady. A vředy dve'ře i veřeje čtverhranné byly i okna, a spořtdéne byls okna. proti oknům
třemi řsdy.

6) bobr. text: . . . . iii. A byla ts since napřed i sloupové i trémové jeji před tím domem.
7) t. ' nil. byl trůn postaven.
12) bobr.: mele všudy vůkol třemi Indy kameni tesané

7. 13—30.

Thdknlhaxrtlovnki

13. Poslav také král Salomoun. po

volal leama z Týru,

dobně vyzdvihl sloup druhý. a nazval

jmeno jeho Booz.'

14. syna ženy vdovy z pokolení Nef
tali, z otce týrského, řemeslníka dila z
mědi. a lného moudrosti. a rozumnosti
i umění dělání všelikého díla z mědi.
Kterýžto když přišel k králi Salomon
novi, dělal včeliké dílo jeho.

22. A na vrchu těch sloupů postavil
dílo na způsob lilium: i dokonána jest
dílo sloupů.
23. Udělal také moře slitó' desíti lo
ket odjednoho kraje k druhému, okrou
hlé vůkol: pět loket b la vysokost jeho.
15. [ utvořil dva sloupy měděné osm— a okolek třiceti loket obkličovalje vůkol.
nácti loket zvýší sloup jeden: a okolek
24. A pod kra'em obcházela.je rytina
dvanácti loket obkličoval každý sloup.' desíti lokty obk ičujicí moře vůkol: dvě
16. Také dvě makovicc udělal, kte
řady rytin prutovaných byly slity.
réžby vstaveny byly na vrch těch slou—
25. A stálo na dvanácti volich. z nichž
pů. slité z mědi: pět loket zvýší byla
makovice 'edna. a pět loket zvýší ma tři patřili k půlnoci. &tři k západu. a tři
k poledni. a tři k východu: a moře svr
kovice dru :
17. a (na nich mřežovůní) jako na chu na nich stálo: jichžto všech zadkově
způsob síti, a řetězů k sobě vespolek
divným dílem setkaných. Obědvč mako—
vice sloupů byly sliuí: sedmiřadé mříž
ky na makovici jedné, a sedmiřadé
mřížky na makovici druhé.
18. A udělav sloupy. (připojil) k je—
dnomukaždému mřežováni dvě řady ja
blek granátových vůkol. aby přikrývaly
makovice, kteréž byly na vrchu: tak udě
lal i při makovici druhé.
19. Makovice pak, které byly na vr
chu sloupů. udělány byly jako dílo lilio
vé v síni na čtyři lokt .

20. A opět jiné maltovice (byly) na
hoře na vrchu sloupů podlé miry slou
pu proti mřížkám: granátových pak ja
blek bylo dvě stě (dvěma) řadama vů
kol makovice druhé.
21. | postavil ty dva sloupy v sini
chrámové: & postaviv slou na pravé
straně. nazval jej jmenem achin: po

vniti'-pod moi-em kryli se.

26. Tlustost pak um vadla toho byla
na dlaň: a kraj 'eho byl jakož bývá. kraj
n kalichu. a jako list rozvitého lilium:
dva tisíce batů v se bralo!
27. A udělal (také) deset odstavků
měděných“ čt ř loket zdéli gyl jeden
každý podstavek, a čtyř loket zšíří. a tří
loket zvýší.
28. A to dilo podstavků bylo mezi r 
tinami hladké: a při spojení (v uhlecš)
(byly) rytiny-ť
_
29. A mezi korunkami a kotoučky
(byli)'lvové a volové &cberubínové rov—
něž i při spojeních" svrchu: a zezpod
lvů &volů jako udidla měděná visela.
30. A po čtyr kolách bylo pod kaž
dým podstavkem. a osy měděné: a na
čtyrech uhlech (měli ti podstavkové) ja
ko raménka pod umyvadlem slitá. proti
sobě vespolek hledice.

l5) t. kudý sloup byl 12 loket v objemu.
31) Jochin, t.j. Upevni. totiž Bůh dům tento. Boaz, t. j. V Nem cila.
23) Moře aloula nádoba na vodu veliká. okrouhlá. : mědi ulici.. slouzi: kněžím k umývini le.
2 Moji. 30. 18.

26) Bot bylo mira tekutých věci. tak mnoho v se beroucí, jako mira suchých. Memi Eta. t. ali
dvě pinty. Scudo. G. 19.
27) t. na kterých státi mělo 10 umyvadel. o nich! v. 38.
___—___
___—.—

28) hebr. text mů: liitovůni bylo vůkol na nich a sice po krojích. Totiž podltovky ty byly truhly
. čtverými plochami. po jejichž“ quiió lišty byly jako obruby . mezi nimilto ty plochyjiho

pole se mlady.

29) tuatěchplochách.—“)t.nalllt£ch.

Třeuknihs Královská.
31. Oustí pak' vnitř bylo povrchu:"
a cožzevnitř'" viděti bylo. bylo na 'eden
loket (z hloubí. a) všecko okrou č. a

40. Nadělav tedy Hiram kotlíků. &
mis. a. kouví. dokonal všecko dílo (kte
réž dělal) králi Salomounovi k chrámu
Hospoclinovu.

min;s oupů
měloroz
pů: ičnó
druhého'nlokltše:v
l : uhlech
& ro
středkové" mezi slot:,pt;gyliyčšverhgan
ní. a ne okrouhlí.
32. Čtyr také kola. kteráž ve čt rech
uhlech p stavku' byla. spojovala se
spolu pod podstávkem:“ jedno kolo
mělo zvy'ší půldruhého lokte.
33. Kola ta pak byla taková, jaká bý

41. na
Sloupy
dya. těch
&dvěsloupů:
točenice
ma
kovic.
ma ovice
a mrc—
žování dvoje. aby přikrývalo ty dvě to
čenice. kteréž byly na vrchu sloupů.
42. A granátových jablek čtyry sta
na dvojím mřežování: dvě řady jablek
granátových na jcdnomkaždém mřežo
vání. k přikrytí točcnic na makovicích,
vají u vozu: a osy jejich. a špice, a lou— kteréž byly na vrchu sloupů.
kotě, a písty. všecko bylo slité.
43. Tolikéž podstavků deset. &umy—
34. Tolikéž ta čtyry ramónka na kaž vadel deset na. podstavcích.
44. A moře jedno. a volů dvnnáctc
dém uhlu jednoho každého podstavku,
d mořem.
: téhož postavku slits a (s ním) spojena
b la.
45. A kotlíky. amísy &konvo. Vše
y35. Na vrchu pak podstavku byl slou— cko nádobí. kteréhož nadělal llíram
pek okrouhlý na půl lokte, tak udělaný. králi Salomounovi do domu Hospodi—
že umyvadlo svrchu mohlo postaveno nova. z mědi bylo.
46. Na rovinách jordánských slival to
býti. mající své rytiny &rozličné řezby
: sebe samého.“
král v jilovaté zemi mezi Sochoth. a
n.
36. Vyryl také na deskách těch. kte
47. [ ostavil Salomoun všecky ty
réž byly z mědi. a v uhlech, cherubíny.
a lvy. a.palmy. jako ku podobenství člo nádoby ( o chrámu): pro množství pak
věka stojícího. že ne vyryté ale jako při přílišné nebyla vážena měd'.
48. [ nadělal také Salomoun všeho
stavené vůkol se zdály.
37. Na ten způsob udělal deset pod (jiného) nádobí do domu Hospodinova:
stavků. jednostejné slitiny. (jedné) ml oltář zlatý, i stůl zlatý, na kterémžby
se kladli chlebové předložení:
ry. &jednostejné rytiny.
38. Udělal také deset umyvadel mě
49. a svícnů zlatých pět na pravé
děných: čtyřiceti batů bralo v se umy straně. a pět na levé straně. proti Od
vadlo jedno. a bylo (každé) čtyř loket: povědnici. : zlata čistého: a jako liliové
ipostavil 'ednokaždé umyvadlo na je květy. a lampy svrchu zlaté: a utěmdla

dnom (
stávku), to jest (všech deset)
na desíti podstavcích.
39. A postavil (z těch) deset podstav
ků. pět na pravé straně chrámu. a pět
na levé: moře pak ostavil na. ravé
straně chrámu proti vychodu ku po ední.

ze zlata..

50. ibaňky. i vidličky. išálky.i mož
dířky. i kadidlnice, ze zlata nejčistšího:
istežeje dvei—ídomu vnitřního. (totiž)
Svatyně svatých. téži dveří domu chrá
mu zo zlata byly.

Sl) ! zridlo toho umyvadlu. — ") L toho podotavku; t.. j. podntavek ten měl nahoře okrouhlý

sloupek : půl lokte výší. ns mm

to umyvadlo etálo. — “') od toho umyvadla. — t) t.

. tím uloupliem pod tím umyvedlem. — 11) t. plochy v prostředku.
32) t. pod tím liitovlmirn. — ") dvě : dvě jednou onou vycházející : poduuvku.

35) hebr. text: ......
na nich.

udělaný: : no vrchu sloupku toho byli liniové vypuštění. liitování

7. čl.—8. 17.

Třeti kniha Královská.

51. A (tak) dokonal vsecko dílo, kbe
réž dělal Salomoun k domu Hospodino—
vu. a vnesl (tam). cokoli byl posvětil
(Bohu) David otec jeho. stříbro i zlato,
i nádoby, a složil je mezi poklady domu
Hospodinova.

Kapitola 8.
\'nesenn uchy do clu.-imo. n posvěcení jeho.

]. Tehdy shromáždili se všickni star
ší lidu ismelského s knížaty pokolení. i
vůdcové čeledí synů israelských. k králi
Salommmovi do Jerusaléma: aby přine—
sli archu umluvy Hospodinovy : města
Davidova. to jest, z Sionu.
2. [ sešel se k králi b'alomounovi ve
škeren Israel měsíce Ethanim, v den
slavný: &ten měsíc jest sedmý.'

tyně před Svatyní svatých. nebylo jich
(ted') dále viděti zevnitř. &byli tam až

do dnešního dne.“
9. V arše pak nic jiného nebylo. než
dvě desky kamenné. kteréž byl složil
v ní Mojžíš na llorebě. kdyžto učinil
Hospodin umluvu s syny israelskými.
když vyšli : země egyptské.
10. Stalo se pak. když vyšli kněží z
Svatyně. že oblak naplnil dům llospo

dinůvz'

11. tak že nemohli kněží ostátí. a o
sluhovati pro ten oblak: nebo slava
Hospodinova byla naplnila dům llospo
dinův.

_

12. Tehdáž řekl b'alomoun: Hospo
din řekl, že bude přebývati v mrákotěf
13. Již jsem vystavěl dum k přebý
vání tvému. přepevnou stolici tvou na
3. A když přišli všickni starší z [sra— věky.
ele. vzali kněží archu.
14. | obrátiv král tvář svou, dal po—
4. & přenesli archu Hospodinovu' i žehnání všemu shromáždění israelské
stánek umluv ." i všecky nádob Sva mu: všecko pak shromážděni israelské
_
tyně. kteréž byly v stánku: a
pře stálo.
15. [ řekl Salomoun: Požehnaný Ho
nesli to kněží a levítové. (2 Par. 1. a.)
5. Král pak Salomoun. a všecko spodin Bůh israelský. kterýž mluvil ústy
množství israelské. kteréž se k němu svými Davidoviotci mému. a rukou svou'
bylo sešlo, šlo s ním před archou. a obě naplnil to, řka:
16. Od toho dne. kteréhož jsem vy
tovali ovce a voly bez čísla a počtu.
6. A vnesli kněží archu umluvy Ho vedl lid svůj is:—selskýz Egypta. nevy—
volil jsem města z žádného pokolení
spodinovy
na místo
jeli,. (totiž)
na místo
mové
odpovědí
Božíc
do chrá
Sva israelského, aby (mi v něm) vystaven
byl dům, a aby bylo jmeno mě tam: ale
tyně svatých, pod křídla cheruhínů.
7. Nebo cheruhínové měli roztažená Davida jsem vyvolil. aby byl nad lidem
křídla nad místem archy. a přikrývali mým israelsk m.
archu. i sochory její svrchu.
17. [ chtě David otec můj stavěti
8. A kdežto sochorové (prvé) vynikali, dům jmenu Hospodina Boha israel
ského:
tak že viděti bylo konce jejich ven : Sva—
2) Měsíc sedmý. lůthaním. také Tisri nazvaný, srovnává se s naším zářím & říjnem: den slavný
toho měsíce byla slavnost stánků.
4) ze Sionu. — ") t. onen starý Mojžišův : Gabbana.
8) Totiž dokud stala archa umluvy v starém stánku. nemohli se tam dlouzí sochorové jeji. pro
skrovnost mista.. docela vejíti. nýbrž bylo jich také venku v Svatyni. totiž na oponou. v ní!
hrby či vydutí delali. znamenati: pak ale v chrámě bylo v Svntyni svatých mista dmti. že
ty sochory již více ven nevynikaly.
IU V Mlha. či oblak. byla znamením

s osvědčením přitomnosti Boží.

2 Hoj!- 16. 10. ——24. 15.

16. co. 32. _ 4 Moji. 9. 15.
12) !. že tím nemenim osvědči svou přítomnost, jak: ssslibil Mojžíšovi. 3 Mqii. 16. 2.
l5) t.. skutečné.
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18. ale Hospodin řekl Davidovi otci | 21. A ustanovil jsem tu místo arše, v
mému: Ze jsi uminil v srdci svém sta- niž umluva' Hospodinova jest.. kterouž
větí dům jmenu mému. dobřejsi zajisté učinil s otci našimi. když vyšli z země

učinil.
mysle
19. A
však na
ty to.
mine bn deš stavěti do-

m “i'm si“ m„ “W;

egyptské.

.

=;

Vilde * 50- =„IŠŽAmPoůÉ'ŽdÉoÉÝmb'ŠŽÉŠĚEČEŽŠ

der tvých. ten vystavidůmmenu mému. _sh: íždč . P elsk'b Pa roztáhl "_Iu
20. Potvrdil. Hospodin řeč svou. kte—' své om
o o.
co
!: nebi. m lsra
muž byl mluvil: ipovstal 'sem já. na mi- ,
sto Davida otce svého. a dosedl jsem na ! 23. a řekl: Hospodine Bože israclský.
trůn izraelský, jakož byl mluvil Hospo- nenit podobného tobě Boba na nebi
din: a vystavěl jsem dům jmenu Hospo—? svrchu. ani na zemi dole: jenž ostřiháš
dina Boha israelského.
' umluvy a milosrdenství služebnlkům
20) :. splnil.
21) t. desky. na nich! jest smlouva nspsůns.

8. 24—39.
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svým, kteří chodí před tebou, s celým svému. a mělby nějakou přísahu, kte
roužby držán byl zavázaný :“ a přišelby
srdcem svým:
24. jenž jsi splnil služebníku svému pro tu přísahu před oltář tvůj do domu
Davidovi otci mému, což jsi mluvil je tvého.
32. ty vyslyšna nebi: a učiň' a rozsuď
mu: ústy jsi mluvil, a skutkem splnil, ja—
služebníky své, odsoudě bezbožného, &
kož tento den toho dokazuje.
25. Nyní tedy llospodine Bože isra odplatě cesty" jeho na hlavu jeho, a
elský, naplniž služebníku svému Davi ospravedlně spravedlivého, & odměně
dovi otci mému, což jsi mluvil jemu, mu vedlé spravedlnosti 'eho.
33. Jestližeby utekl íld tvůj israelský
řka: Nebudet odjat z tebe“ muž přede
mnou, kterýžby seděl na trůnu israel před nepřátely svými [nebo hřešiti bu—
ském: však ale tak. jestliže ostříhati bu de proti tobě'l, a činíce okání, a vy
dou synové tvoji cesty své, aby chodili znavajíce jmeno tvé, přísliby, a modlili
přede mnou, jakž jsi ty chodil před obli by se, a prosiliby tebe v domu tomto:
34. ty vyslyš na nebi, a odpust hřích ,
čejem mým.
26. Protož nyni llospodine Bože isra— lidu svému israelskému. a uveď je zase
elský, necht jsou upevněna slova tva, do země, kterouž jsi dal otcům jejích.
35. Jestližeby zavříno bylo nebe, &
kteráž jsi mluvil služebníku svému Du
vidovi otci mému.
nepršelby déšt pro hříchy jejich. a mo
27. Což tedy domnívati se máme. že dlíce se na místě tomto, pokáníby činili
v pravdě Bůh bydlí na nemit" Nebo jmenu tvému, &od hříchů svy'ch odvra
jestliže nebe, a nebesa nebes obsáhnouti tiliby se pro trápení své:
tebe nemohou. čímž méně dům tento,
36. ty
slyš je na nebi, a odpust
hříchy služebníků svých, a lidu svého
který jsem vystavěl?
28. Ale vzhlédni k modlitbě služeb ismelského: a ukaž jim _cestu dobrou.
níka svého, a k prosbám jeho, llos 
nížby chodili, a dej déšť na zemi svou,
dine Bože můj: slyš chvalu a modlitlbu, terouž 'si dal lidu svému k vládnutí.
37. estližeby vznikl hlad na zemi,
kterouž služebník tvůj modlí se dnes
aneb mor. aneb nakažené povětří. aneb
před tebou:
29. aby oči tvé byly otevřené na dům rez, aneb kobylky, aneb porušení úrod
tento v noci i ve dne: na dům, o němž zemských. a soužilby jej nepřítel jeho
jsi řekl: Budet jmeno má tu: aby — oblehna brány jeho, aneb jakákoli rána.
slyšel modlitbu, kterouž modlí se to č jakákoli nemoc,
služebník tvůj na místě tomto.
38. všeliké zlořečenství, a proklínání,
30.l vyslyš prosbu služebníka svého, kteréžby se přihodilo nějakému člověku
i lidu svého israelského, začbykoli pro z lidu tvého is:-selského: jestližeby kdo
sili na místě tomto: a vyslyš je v místě
ozna! ránu srdce svého, a rozprostřel
iiy ruce své v domu tomto.
ostiv buď. svého na nebi, a vyslyše, mi—
přebývání
39. ty vyslyš na nebi v místě přebý
31. Zhřešil-liby člověk proti bližnímu vání svého, &smiluj se. a učiň' a odplat
25)
27)
31)
32)

t. ! rodu tvého.
t. tak aby místem obsažen býti mel? Nikoli —
t. kdyby na někoho vložena byla přísaha. kter-Alby jej vázala, aby pravdu mluvil.
t. podlé slov přísahy, kteri! obsahovala kletbu na toho, jenžby neprivč přisáhl. — ") obn
oujo skutky, nepravost jako na hlavu jeho.
83) Jiné čtení: Jestliieby poražen byl lid tvůj od nepřátel (poněvadž zhřešil proti tobě), t. j. po
něvadž tys ho vydal pro hříchy jeho v ruce nepřátel jeho. -—
89) & mocné skutkem toho doku.
Dubhhol..
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&.

jednomukaždému vedlé všech cest jeho. byli: a lnodliliby se tobě proti cestě ze
jakož uzříš srdce jeho. [nebo ty sám mě svč.' kterouž jsi dal otcům jejich. a
znáš srdce všech synů lidských ].
města. kteréž jsi vyvolil. &chrámu. kte
40. aby se báli tebe po všecky dny. rýž jsem vystavěl jmenu tvému:
dokudž živi budou na zemi. kterouž jsi
49. vyslyš na nebi. na pevném trůnu
dal otcům našim.
svém. modlitby jejich a prosby jejich. a
41. K tomu také i cizozemee. jenž učinísoud jejích:
není z lidu tvého israelského. kdyžby
50. a slituj se nad lidem svým. kte—
řišel z země daleké pro jmeno tvé Ine rýž zhřešil proti tobě. i nade všemi ne
pravostmi
jejich, jimiž přestoupili proti
t uslyší o jmenu tvém velikém. &o
ruce tve silné. a rameni tvém
tobě: &dej milosrdenství před těmi. kte—
42. vztaženém. všudy]. kdyžby tedy řižje zjímali. aby se smilovali nad nimi.
51. Neboť jsou lid tvůj. a dědictví
přišel. a modlilby se na tomto místě.
43. ty vyslyš na nebi na pevném ml tvé. jež jsi vyvedl z země egyptské. (ja
atě přebývání svého. a učiň všecko. ko) z prostředku peci železné.
očežkoli volati bude k tobě cizozemec
ten: aby se naučili všickni národové ze
mě báti se jmena tvého. jako lid tvůj
israelský. a zkusili. že jmeno tvé vzývá
no jest nad domem timto. kterýž jsem
vystavěl.
44. Kdyžby vytáhl lid tvuj na vojnu
proti nepřatelům svým. cestou. kamž
bykoli poslal je. a modlilib se tobě
proti cestě města.' kteréž jsi vyvolil, &
naproti domu, kterýž jsem vystavěljme

nu tvémU.

45. i vyslyš na nebi modlitby 'ejich.
a prosby jejich, &učin soud“ jejic .
46. Jestližeby pak zhřešilitobě [nebo
není člověka. kterýžby nehřešill. a roz
hněvaje se. vydalby je nepřátelům je—
jich. &jatí byliby vedeni do země ne
přátelské daleké. nebo blízké:
47. &činiliby pokání v srdci svém na
místě zajetí. a obrátíce se modliliby se
tobě v zajetí svém. řkouce: Zhřešilit
jsme. a neprávě jsme činili. bezbožně

jsme jednali:

48. &obrátiliby se k tobě celým srd
cem svým a celou duší svou. v zemi ne
přátel svých. do kteréžby jatí zavedeni

52. At jsou oči tvé otevřené k mo—
dlitbě služebníka tvého, & lidu tvého
israclského. a. vyslyš je ve všem. očež—
bykoli volali k tobě.
53. Nebo tys je oddělil sobe za dě
dictví ode všech národu země. jakožs
mluvil skrze Mojžíše služebníka svého.
když jsi vyvedl otce naše z Egypta. Pa—
ne Bože.
,
54. Stalo se pak. když dokonal Salo
moun modle se Hospodinu všeeku mod
litbu, &. )rosbu tuto. že vstal od obličeje
oltáře ] ospodinova: nebo byl klekl na
obě kolena na zemi, a ruce byl roztáhl
k nebi.
55. [ stůl, & dobrořečil všemu shro
mážděni israelskému hlasem velikým.
řka:
56. Požehnauý Hospodin, kterýž dal
od ěinutí lidu svému israelskému. ve
dl všeho. což byl mluvil: neupadlo' ani
jedno slovo ze všech dobrých věcí. kte
réž mluvil skrze Mojžíše služebníka
svého.
57. Budiž Hospodin Bůh náš s nami.
jako byl s otci našimi. neOpouštěj nás,
aniž zamítej:

48) t. obrácenou tváři & tomu městu. Jiní vyklidqji podle hehr.: cestou měste. t. _j. obydejem
& způsobem tlumícím od tebe nařizeným tvému městu & lidu. jak! se i doma byvie modlimli.
45) t. vyveď při jejich. — zjednej jim spnvedlnost.

48) viz pon. 44.
56) t. nepochybilo.

8, 58. — 9. 6.
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58. ale nakloniž srdce naše k sobě,
abychom chodili po všech cestách jeho.
& ostřihali přikázani jeho, a posvátných
obyčejů jeho. a soudů. kteréžkoli přiká—
zal otcům našim.
59. A ať jsou slova tato má. kterýmiž
'sem se modlil před llospodinem. bliz
á Hospodinu Bohu našemu dnem i
noci. aby učinil soud služebniku svému,
i lidu svému israelskému o všecky dny:
60. aby poznali věickm národové ze—

mě. že Hospodin sám (toliko) jest Bůh,
a.že neni jiného krome něho.
61. Budiž také srdce naše dokonalé
s llospodinem Bohem našim.' abychom
chodili v ustanoveních jeho, a ostřihali
příkazům jeho. jako i dnes.
62. Tedy král a veškeren Israel s nim.
obětovali oběti _před Hospodinem.
63. kteréž
[ nabil obětoval
SalomounHospodinu,
oběti pokoj—
ných.
vo ů
dvamecítma tisíců. & ovec sto dvaceti
tislců: &tak posvětili chrámu Hospodi
nova, král i synové israelšti.
64. V ten den posvětil král prostřed
nl síně. kteráž byla před domem Ilo—
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66. A v den osmý propustil lid :' kte
řiž dobrořečlce králi. šli do svých oby
dlí radujice a veselice se v srdci ze všech
dobrých věci. kteréž byl učinil Hospo—
din Davidovi služebniku svému, a Isra
elovi lidu svému.

Kapitola 9.
Bůh se podruhé ukázal Salomounovi.

ll. Rterýi. dnl
králi Hirnmovi dvaceti měst. 17. Vysun—l nova" mé
sta. a nektere národy sobí.-pod plat uvedl. 20. Lodi
pro alsto vypravil.

l. Stalo
se (pak.
dokonal aŠalo
moun
stavení
omu když
Hospodinova,
do
mu královského.i všecko, což žádal &
chtěl (lělatl,
2. ukázal se mu Hospodin podruhé.
jakož se mu b 'l ukázal v Gabaon.
3. [ řekl llospodin k němu: Vysly—

šelt jsem modlitbu tvou. a prosbu tvou.
kteroužs se modlil přede mnou: posvě
til jsem domu toho, kterýž jsi vystavěl.
abych položil jmeno své tam na věky:
a budou oči mě, a srdce mé tu po vše
cky dny.
4. Ty pak jestliže choditi budeš pře
de mnou, jako chodil otec tvůj. v spro—
stnosti srdce, a v spravedlnosti: a bu—

spodinovýmz' nebo obětoval tu obětí
z palné.
a oběti
posvátné.
&tuky oběti
po
ojných:
protože
oltář měděný,
kte deš—ličiniti všecko, což jsem přikázal
rýž b | před llospodinem. byl mal ', a tobě, a ustanovení má a soudy mé bu
nemo ly se na něm směstknati oběti deš—lizachovávati:
5. upevnim trůn království tvého nad
zápalné.
a oběti posvátné, a tukové oběti lsraelem na věky. jakož 'sem mluvil
po
ojných.
65. Udělal tedy Salomona v ten čas Davidovi otci tvému, řka: ebudet od
slavnost velikou. &veškeren lsrael s nim. jat muž z rodu tvého od tnlnu israel
množství veliké od končin Emath. až ku ského.
6. Pakli se na: ět odvrátlte vy i sy
ataku
egyptskému,
před
Hospodinem
hem našim.
za sedm
dni,
a opět za nové vaši. nenáslc ujlce mne, aniž ostři—
sedm dní. to jest za čtrnácte dni.
hajice přikázani mých, a posvátných
61) t. budiž zcela věrné Hospodinu, a ne jen : polovice. chtíc ponekud sloužiti Bohu svému pra
vemu, a poněkud také cizím modlam.
64) t. předsíň hui;
jelikož na celé té obětováni se dělo. poněvadž oltář oepostačoval pro
množství obětí.
66) t. v den osmý slavnosti stánků. V prvnich sedmi dnech poněoovsli chrómu. v druhých sedmi
dnech slavnost stánků slavili. Osme'ho dne te' slavnosti. jenž byl tak slavný, jako prvni. t.
due dvacátého druhého mesice sedmého. u večer propustil kral lid, jen! se dvacátého třetího
téhož měsíce jedenhatdý do domu svého rozešel. 2 Paral. ?. 9. 10.
3) t.. aby byl přibytkem mým ustavičně; aneb: aby vždy jmenem mým, mým chrámem nuývnn byl.

Třetí kniha. Královská.
obyčejů mých, kteréž jsem vydal vám.
ale odejdouee sloužiti budete bohům ci—
zím. a klaněti se jim:
A
7. vyplením lsraelezse svrchku země.
kterouž jsem dal jim: a chrám. kteréhož
jsem posvětil jmenu svému. zavrhu od
obličeje svého. i budet Israel za přísloví.
DN
a za pořekadlo všem národům.
& A dům tento bude ku příkladu:
kdokoli ůjde mimo něj. užasnc se., a
ckáti bude a řekne: Proč tak učinil 116
spodin zemi této. a domu tomuto?
9. [ odpovědí: Proto že opustili Hof-_
spodina Boha svého, kterýž vyvedl otce

16. Farao za'istó, král (.

„. 7—25.

tsk',



táhl byl. a dobýl Gázer. algvilyliníliiv
je? a
Chananejské, kteříž bydlili v tom mě—
stě, pobil,_ a dal je za věno dceři své,
manželce Salomounově.
_

17. Protož vystavěl zase Salomouu
Gázer. a Bethoron dolní.
18. & Bálath. & Palmiru v zemi pou—

ště syrské.
19. ivšecka městečka. kteráž k němu
náležela: a byla beze zdi. ohradil, i mě

sta. v nichž měl vozy. i město,. v nichž
měl jezdce. a cožkoli se mu líbilo stavěti
v Jerusalč-mě. a na Libanu. i ve vší ze
mi panování svého.
Ljich
z
země
0
také.
a
následovali'
hů cizích. a k auěli se jim.—a ctili jedo— 20. Všeekcn lid. kterýž byl pozůstal z
protož uvedl na ně Hospodin všecko Amorrhejských. &.llethcjských. a Fere
zejských. a lIevcjských, a Jebusejských.
toto zlé.
_
'
__
10. Když ak uplynulo dvacet let. v kteříž nejsou z synů israelských:
nichžto vzdčl Salomoun oba dom' . totiž ' 21. (totiž) syny těch, kteříž byli po
dům Hospodinův. a dům králova ý.
zůstali v zemi. jichžto nemohli synové
11. __[kčemuž Hiram král týrs' ' db israelští vyhladiti, uvedl Salomoun pod
dával Salomounovi dříví cedrové o . a plat.' až do tohoto dne.
22. Z synů pak israelských žádného
jedlového. i zlata vedlé vši potřeby
jeho.] tehdy Salomoun dal llírahlovi neliodrobil v službu Salomona, ale byli
dvaceti měst v zemi galilejské_.'
—. . muži váleční. a služebníci jeho. a kníža—
12. I vyšel lllram z Týru. abyjhlédl ta. a vůdcové. a ouředníci nad vozy. a
ta města. kteráž byl dal jemu Salompun. nad koňmi.'
ale nelibila se 'emu,
'
“ .
\ 23. Bylo pak knížat nade všemi dily
13. i řekl: 'l'o-liž jsou ta měsubkte Salomounovými představených pět set
ráž jsi mi dal. bratře? I' nazval je temi a padesát.. kteříž měli pod sebou lid, a
Chabul' až do tohoto'due.
.
v ustanovených dílech rozkazovali.
14. Poslal také mmm králi Šalomou
24. Dcera pak F araonova přestěho
novi sto dvaceti hřiven zlata. e *:
vala se z města Davidova do domu své
15. Tat jestvsummmnáldadůt k rouž ho. kterýž jí byl vystavěl Salomoun:
obětoval král Salomoun k stavem ( omn tehdáž (také) vystavěl Mello.
25. l obětoval Salomona třikrát na
Hospodinova. a. domu svého. “a Mello,
i zdi jerusalémské. a lleser, aMag'cddo. každý rok' oběti zápalné. i pokojné obětí.
na oltáři. kterýž byl vzdělal Hospodinu,
_a Gaza.“
" i za

. !

11) tak řečenáGolile; „mmm

pribliznou Týru . Sidonu, obyvatelů pohanských.

13) t. co! znamená tolik co ničemqá..neůmduá. Krajina ta ležela. nejseverani & již mimo pomezí
zaslíbené zemi B&em vyměřena. 1 mohla. tudiz odntoupena býti.

15) Mello jest tolik co hrad. či th

(liner

19)
21)
22)
25)

byla hrazená mental

"

neb pevnost (citadclla) v městě. lleser, Mageddo a

hebr. text: v nichž Šalomoun má své sklady.
dle hebr.: v dužbu.
. '— .
t.. jezdci.
t. o velikých třech slavnostech.

9. 26. — 10. 13.

bl?
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a élil' vonné věci před llospodinem.
k yž dokonal chram.
26. Nadělal také lodi velikých kral
Šalomoun v Asiongaber, kteréž jest po
dlé Ailath na břehu moře červeného. v
zemi idumejské.
27. A poslal Hiram na těch lodích
služebníky své. plavec umělé na moři.
s služebníky Salomounovymi.
28. Kteřížto připlavivše se do Ofir,'
nabrali tam zlata čtyrysta a dvaceti hři
ven &přivezli je krnli Salomounoví.

oběti zápalné. kteréž obětoval v domu
Hospodinově: nemělaaíco ducha.'
6! [ řekla k králi: Pravát jest řeč,
kterouž jsem slyšela v zemi své.
7. o řečech tvých, a o moudrosti tvé:
a nechtěla jsem věřiti vypravujícím to
mně: až jsem sama přišla, a uzřela oči
ma svýma. a zkusila jsem, že není mi
praveno ani polovice: moudrost tvá. i
skutkové tvoji převyšují pověst tu. kte
rouž jsem slyšela.
8. Blahoslavcní muži tvo'i. a blaho
slavení služebníci tvoji. kte ž stojí před
“tebou vždyck ,' a slyší moudrost tvou.
Kapitola 10.
9. Budiž Iospodm Bůh tvůj pože
Příjezdkrálovny sabojské. u Bohatství . „un š.
hnaný, jenž tě sobě oblíbil. a posadil
omounovs.
tebe na trůn isra'elský. proto že zamilo—
1. Ale_i královna z Sáby. uslyševši val Hospodin lsracle na věky. a ustano
novil tebe králem. abys činil soud a spra
pověst o Salomounovi ve jmenu Hos
clina' přijela. aby ho zkusila v pohltí-_ vedlnost.
kuch.“
10. I dala králi sto a dvaceti hřiven
2. A přijevši do Jerusaléma s komon zlata.—avonných věcí velmi mnoho, i ka
stvem velikým. a se zbožím. s velbloudy mení drahého: aniž bylo kdy potom při
nesoucími vonné věci. a zlata velmí mno vezeno vonných věci tak mnqho. jako
ho. a kamení drahého, přišla k králi Sa— darovala královna : Sáby králi Salomou
lomounovi, a mluvila s ním o všecko. noví.
11.. [Však i lodi lIíramovy. kteréž
což měla v srdci svém.
3. ] odpovídal 'í Salomoun na všechna přinášely zlato : Ofir, přivezly :: Oli:
slova., kteráž mulbyla předložila: nic ne dříví vonného' velmi mnoho. a. kamení
bylo skrytého před králem. načby jí byl drahého.
neod včděl.'
12. A nadělal král z toho dříví von
4. l'edy uzřevši královna z Sáby vše ného zábrndel k domu Hospodinovu, i v
cku moudrost Salomounovu, i dům. kte domy královu, též barf &louten zpěva—
rýž byl vystavěl.
kům: aniž jest kdy více přivezena tako
5. též pokrmy stolu jeho. i příbytky vého.;lříví vonného. ani vidíno do dne
služebníků. i (dobrý) pořádek přisluhu šního dne.]
jících jemu. i roucha jejich. i číšníky, i
1_3._K£álpak Šalomoun dal knílovnč
(,

L

25) t. skrze knězi.
28) Olir. krajina. kterou! nelze blíž určití. Někteří mqií ;: to. to jest to země Španělska. jiní
Arabská. jiní. ie to Indie a neb krajinu africká.. kami'Fe'ničané ůréby se zbožím vyuýlali. a
odkud zlato a jiné drahé zboží přiváželi. 3 Král. 10. 2_2.
]) t. co byl pro jmeno Hospodinova podnikl. — ") Sába & Še'ba. bylo'hlavni město krajiny
sabeiske'. jen! ležela na. poledni požehnané Arabic a'zeglě israelské. a od krů-loven řízena
byla Vtipné pohádky a. průpovědi dávati a sodpovidáti náleželo ]: mudmtví starých.
3) (. uhodl každou pobídku.
5) t.. zděsila se náramně. shrnula
&) e slouží tobe.
ll) Hebr.: Almuggim. dříví ném neznámé.
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: Sáby všecko. což chtěla &žádala od
něho: mimo ty věci. kteréž byl ji do
brovolně dal darem královským. Kte
ríižto navrátila. se. a. odjela do země své
a služebníky svými.
14. Byla p_akváha toho zlata.. kteréž
se přinášelo Salomounovi na. každý rok.

16. Udělal také král Salomoun dvě
stě štítů 7. zlata nejčistšiho, & dal šest

set lotů zlata na plechy štítu jednoho:
17. a tři sta pukliřů z zlata ryzího:
tři st.-1lotů zlata. jedcn pukllř příkrý-va

lo: i složil je král v domě lesu Libán
ského.'

__

šest set šedesáte šest hřiven zlata:
18. Udělal také král Salomona trůn
15. krom toho. kteréž přinášeli muži. z kosti slonových veliký, & obložil jej
zlatem
stkvoucim velmi,
jenž byli nad cly, :: kupci. a. kramáři. i
všichni (poplatnl) králové arabští. a vé
19. kterýž měl šest stupňů: a ze zadní
vodové země.
strany trůnu byl vrch okrouhlý: &z obou
17) viz "rebo 7. 2.

10. 20.— II. 7.

Třetí kniha. Královská..

stran tá stolice zpodpěradla pro ruce: a královští kupovali je : Koa. &přiváděli
dva lvové stáli u každého zpodpěradla. je za (určitou) cenu.
20. A dvanacte lvičků stálo tu na če
29. Přicházela pak spí-ei čtyř koňů z
sti stupních s obou stran: nebylo tako Egypta za šest set lotů stribro.. &kůn
vého dila v nižůdném království.
za sto a padesáte. A tak tím způsobem
všickni králové hethejšti a syršti koně
21. Nadto všecky nádoby. z nichž pl
val král Salomoun. byly zlaté: &všeliké prodávali.
nadobi v domě Lesu libanského bylo z
zlata nejčistšlho: nic nebylo od střjbra. Šalomounova odvráceoi se od Boha. 9. l'rouvuici. 43.
aniž ho sobě co vážili ve dnech Salo
i smrt jeho.
mounových;
1. Král pak Salomona zamiloval ženy
22. nebo lodi královské přes moře s
cizozemky mnohé. netoliko dceru Farao—
lodimi Hiramovými plavily se do Thar novu. ale i moabské. a ammonitské. idu—
sis' jednou ve třech letech. přinášejice
mejské. a sidonská. a hethejské:
odtud zlato a stříbro. a zuby slonové. &
2. z národů těch. 0 kterýchž řekl Ho
opice. a pávy.
_
spodin synům israelsk "m: Nevcházejte
23. [ zvoleben jest kral Salomoun na— k nim. aniž z nich vchazeti budou k va
de všecky krále zemské. v bohatství a šim;' nebo jistě odvrátí srdce vaše. ab 
v moudrosti.
ste následovali bohů jejich. K těm tedy
24. A všecka země žádostiva byla vi přilnul Salomoun láskou horouci.
děti tvář Stulomonnovu. & slyšeti mou
3. A měl žen jako královen sedm set.
drost jeho. kterouž složil Bůh v srdci & ženin tři sta: i odvrátily ženy srdce
jeho.
jeho.
25. A přinášelijedenkaždý dary 'emu,
4. A když již se zstaral. nakažena jest
totiž nádoby stříbrné a zlaté. rouclis. s srdce 'eho skrze ženy. že jest následo
zbroj. i vonné věci, a koně. :) mezky, & val bo ů cizich: aniž bylo srdce jeho
to každého roku.
_
dokonalé' s Hospodinem Bohem svým.
26. [ nashromáždil Salomoun vozů 8 jako srdce Davida otce jeho.
5. Ale ctil Salomoun Astarthu, bo
jezdců. že měl tisíc a čtyry sta vozů. &
dvanácte tisic jezdců: a rozložil je po hyni Sidonských. &Moloch modlu Am
městech hrazených. &u krále v Jerusa monitských:
lémě.'
6. [ činil Šalomoun to. což se nelibilo
27. ! způsobil. že tak veliká hojnost Hospodinu, a nenásledoval setrvale Ho
stříbra byla v Jerusalémě, 'ako kameni: spodina. 'ako David otec jeho.
a tak mnoho bylo cedru. jako planého
7. To dy vystavěl Salomoun chrám'
Chamosovi. modle moabské, na hoře,
fikovi, kteréž roste na poli. „
28. A přivadčli (také) Salomounovi kteráž jest proti Jerusalému." :: Molo—
koně : Egypta. a z Kon: nebo kupci chovi modle Ammonitských.
22) t. Tanana v Spaučlích, kteréhot jmena vůbec užívá se co krajiny vzdálené zámořské.
26) t. neco jich při sobě nechal v Jerusolémč.

2) t. nunubqjte se s nimi.
4) t. cele a dokonale spojené.
5) Moloch byla modla ohavné. jiato pohané lidi a zvláště nevinné dítky obětovali. kladouce je
u živo buď do břicha aneb na ruce roctopené modly. a tlokouce na bubny. aby upeoi pů
leny'ch nevinnňtek slyseli nebylo.
7) Dle habr.: výsost či oltář. — “| !. na hoře olive-také. jen! se také proto nazývala horou
pohoršení. 4 Král 23. III.

Třetl kniha. Královské.
8. A tak to vzdělal všem ženám svým

cizozemkám, kteréž kadily. a obětovaly
bohům svým.'
9. Protož rozhněval se Hospodin na
lomouna. že m sl jeho odvrátila se
od Hospodina Bo israelského, kterýž
se mu byl ukázal podvakrat.

ll, U —26.

18. A když vyšli : Madian. přišli do
Fáran. a vzavše s sebou některé muže 7.
Fáran. přišli do Egypta k Faraonovi
králi egyptskému: kterýž dal mu dům,
a stravou opatřil ho. a zemi také mu vy

19. I nalezl Adad milost velikou před
10. a přikázal mu tu věc. aby necho— Faraonem. tak že jemu dal za manželku

dil po bozích cizích: on však neostříhal
toho. což byl přikázal jemu Hospodin.
11. Rekl tedy Hospodin Salomouno
vi: Poněvadž se to nalezlo ři tobě, žes
neostříhal umluvy mé, & " ůzaní mých.
kteráž jsem přikázal toĚě. roztrlmu &
rozdělim království tvé. a dám je slu
žebníku tvému.
12. A však za dnů tvých neučiním
toho. pro Davida otce tvého: než z m—
ky syna tvého odtrhnu je.
13. Aniž pak celého království mu

sestru vlastní manželky své Tafnes. krá
lovny.
20. ( rodila jemu sestra Tafnes sy
na Genu atha. &vychovala ho Tafnes v
domu Faraonovu: a řebýval Genubatln
u Faraona 3 syny jeťo.
21. Když pak uslyšel Adad v Egyptě.
že usnul David :; otci sv 'mi. a že umřel
Joab kníže vojska. řekl araonovi: Pro
pust mne, at jdu do země své.
22. [ řekl jemu Farao: [ čehož! se ti
nedostává u mne, že chceš odjíti do ze—
mě své? Ale on odpověděl: Ničehož: ale
prosím. aby propustil mne.
23. Vzbudil ještě Bůh proti němu
(druhého) rotivníka Razona syna Elia
dova, kteryž byl utekl od Adarezem.
krále Sob pána svého:
24. a s máždiv proti němu' muže,

odejmu, ale pokolení jedno dém' synu
tvému. pro Davida služebníka mého. a
pro Jerusalem. kterýž jsem vyvolil. _
14. I vzbudil 1103 'n protivníka Sa
lomounovi. Adada dumejského, z rodu
královského, kterýž byl v Edem.
15. Nebo když byl David v Idumei.'
roty,dokdyž
zabíjel jpydlili
Da
vid:"knížetem
& odšedše
Damašku.
a Joab kníže vo'ska
hl. ab pocho byl
val ty. kteří b ii pobiti. a pobil všecky tam. a ustanovili ho králem v Damašku.
25. i byl protivníkem lamelovým po
pohlaví mužsk ho v [dumen
16. [na šest zajisté měsíců byl tam všecky dny ' omounovy: a to jest to
Joab se vším Israelem. dokudž nevyple zlé Adada. a nenávist proti lsraelovi.' i
kraloval v Syrii.
nil všech pohlaví mužského v Idumei]
26. Jemboam také syn Nábatův Efra
17. utekl Adad sám. a (někteří) muži
idumejští z služebníků otce jeho s ním. thejský. z Sareda: služebník_Salomou
a vešli do Egypta: byl pak Adad (teh nův. jehožto matka 'menem Serva. b la
žena vdova, pozdvi ruky proti králi.
dáž) pachole maličké.
8) Tak Šalomoun nejmoudřejši v tom moudrý nebyl, v čem! vrch moudrosti u'deti. v poelu
ienatví Boha. Odtud pochází porušenost srdce jeho. až konečně i modlollulebnneti hevil.
ježto Jsa rozděleného srdce a bHinou náklonnosti k pohanským lenúm uchvšoen. nebyl s to. aby
čeho na něm žádaly. jim odepřel, ač sám dojiata byl přesvědčen o ničemností modloslužebnoeti.
13) '. zanecbšm. Pokoleni Jůda . Benjamin jeonc dle položení svého spojeno. tvořilo takřka jedno
pokolení. : nimižto po MM
tíže Levítové . mnozi zbožní Izraelité se spojili v Hšijednu.

15) t.. bojoval proti ldunqiůým.
24) v bobr.: k sobě. — ") t. když David voj-ha Adamem hubil. Ruon pak sebral nekteré m—
pt_y'lene'. loupelíl s nimi.

25) t. činil mu zlé jako Adud. . měl v nenávisti lnmle jako onen.

?
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11. 27—48.

27. A tato jest příčina zprotiveni se
35. Ale odejmu království : ruky sy
jemu. že b'alomoun vystavěl Mello, a na jeho, a dám tobě (: něho) desatero
srovnal propast města Davidova otce pokolení:
svého.“
36. synu pak jeho dám jedno poko
28. Byl pak Jeroboam muž silný a lení. aby zůstala svlce' Davidovi služeb
mocny': protož vida Salomoun mláden— niku mému po všecky dny přede mnou
ce. žeby dobré povahy byl, &přičinlivý. v Jerusalémě městě. kteréž jsem vyvo
ustanovil ho za oui'ednika nad platy vše— lil. aby tam jmeno mé přebývalo.
ho domu Josefova!
37. Tebe pak vezmu. &kralovati bu
29. [ stalo se toho času. že když vy- deš nade všemi věcmi, kterýcbž žádá
šel Jeroboam : Jerusaléma. potkal jej duše tvá. &budeš králem nad lsraelem.
Abiáš Silonsky' prorok na cestě. jsa odin
38. Protož jestliže uposlechneš všeho
pláštěm novým: byli pak toliko sami toho, což přikáži tobě, &cboditi budeš
dva na poli.
po cestách mých, a činiti. což pravého
30. A ujav Ahiáš plášt svůj nový. jest přede mnou. ostříhaje ustanoveni
kterýž měl na sobě, roztrhal jej na dva— mých. & řikázzmi mých. jako činil Da—

nácte kusů.
'
31. [ řekl Jeroboamovi: Vezmi sobě
deset kusů; nebo totot pravi Hospodin
Bůh israelskýzAj jů.roztrhnu království
: ruky Salomounovy, a dám tobě desatero pokolení.
32. Jedno toliko pokoleni' zůstane
jemu. pro služebníka mého Davida. a
pro město Jerusalem. kteréž jsem vyvolil ze všech pokolení israelských:
33. proto že opustil mne, a klaněl se
' ; Astarte boh iSidonskýeb. a Chamosu

vid služe nik můj: budu s tebou. &vzdě
lám tobě dům stálý, jako 'sem vzdělal
Davidovi dům. a dám tobě ljidisraelský:
39. a potrápimt' semene Davidova
pro tu věc. &.však ne po všecky; dny.
40. Pro tu přičinu chtěl Salomoun
zabiti Jerobonma: kterýžto vstav utekl
do Egypta k Sesákovi králi egyptské
mu. a byl v Egyptě až do smrti Salo
mounovy.
_
41. Ostatek pak věci Salomonnových.
& všecko, což činil. a moudrost jeho:

_?; bohu mpabs emu. a Molochu bobn sy— ble všecky ty věci vypsány jsou v knize
7' nů Ammon: anechodil po cestách my'ch. příběhů za dnů Salomounových.
_

] aaby(zachovával)
byl činil spravedlnost
přede
mnou, moun
42. vDnů
pak. v nichž
Salo—
přikazanl má.
a soudy,
Jerusalěmě
nade kraloval
všim lsraelem,
I jako David otec jeho.
'
jest čtyřiceti let.
34. Však ale neode'mu všeho králov—
43. [ usnul Salomona s otci svy'mi, &
stvi z ruky jebo,' ný rž vůdcem zaneochován 'est v městě Davida otce své
.. chům ho po všecky dn života jeho. ho. 9. km oval Robonm syn jeho místo

'

pro Davida služebníka mébof' kterébož něho.

jsem vyvolil. jenž ostříhal přikázani
) mých. a ustanoveni mých.

:.

i
?
)

*. _.._

-.

27) Bezpochyby že výloh nn stavby tyto použil za podnět rozjitřeni lidu proti králi.
28) t. pokolení Maunasovn & Elrnimova.

'

32) za
t. Jůdovo
.. Berúuninovo. jež se pro užší jich upqieni i pro alu'ovnoat pokolení Benjaminem
jedno počítala.
34) bobr. text: Neodejmu ničeho! : království. pokud! jest v rukou jeho, — t.. za živobytí jeho.

'

— ") t.. měla.
pro smlouvu. kterou! jsem Davidovi . potomkůmjeho učinil. . kteri! nepohnutedlnó
zůstávali
39) t.. ponílim.

[

36) t. oliva krilovskí.

mu m..

-
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26. Jero

boun kn'l udál-l dve tela ! modni-hi.

12. 1—16.

9. a řekl k nim: Co mi redíte, abych
od ověděl lidu tomuto. jenž řekli mi:
Polehč nám jha., kteréž vložil otec tvůj

na nás?

l. Přišel ak Roboam do Siehem:
nebo tam sesel se b ! veškeren Israel.
aby ho ustanovili za krále.
2. Ale Jeroboam s Nihatův. jsaje—
čte v Egyptě. kamž l utekl před Sa
lomounem králem. yiev o smrti jeho.
navrátil se z
'
3. ! poslali. a povolali ho.. Přišed te
dy Jeroboam. i všecko množství israel
ské. mluvili k Roboamovi. řkouce:
4. Otec tvůj přetěžké jho vložil na
nás, protož t nyní polehč nám pano

10. I řekli mu mládenci. kteříž vy
chováni byli s nim: Takto mluviti bu
deš lidu tomu. jenž ravili ]: tobě. řkou
ce: Otec tvůj ztížilj o naše. ty pak po
lehč nám. Takto diš jim: Nejmenší rst
můj tlustší jest, nežli hřbet otce mě o.'
11. A nyní otec můj 'ho těžké vložil
na vás. ji pak přidám j vašeho: otec
mů' mrskal vás bičíky. ale já mrskati
budu vás biči uzlovatými.'
12. Přišel tedy Jel-oboum. i veškeren
lid k Roboamovi dne třetího, jskže byl
vání otce své o řetvrdého. & 'ha pře— mluvil král. řka: Navmtte se ke mně
těžkěho. kteréž vlbžil na nás, almdeme dne třetího.
tobě sloužiti.
13. [ odpověděl král lidu tvrdě. o u—

5. Kterýžto řekl jim: Odejděte. a tře—
tiho dne navratte se ke mně. A když
odšel lid.
6. radil se král Roboam se staršími.
kteříž stávali před Salomounem otcem
'eho.' dokud ještě živ byl, a řekl: Ja
ltou rudu mi dáváte, abych odpověděl
lidu tomuto?
7. Kteřižto řekli jemu: Jestliže dnes
povolný budeš lidu tomuto, a.poslouží?
jim a prosbě jejich povolíš, a budeš-li

sti;'.
(1

radu starších. kterouž jemu byli
14. a mluvil k nim vedlé rady mlá
denců, řka: Otec můj ztížil jho vaše. já
pak přidám jha vašeho: otec můj mr
skal vás bičíky. ale já mrskati vás budu
biči uzlovatými.
15. [ nepovolil král lidu, nebo se byl
odvrátil od něho Hospodin. aby splnil
slovo své. kteréž byl mluvil skrze Ahi
ůže Sílonského, k Jeroboamovi synu Ná—
hotovo..
jjm
mluviti
přívětivě,
budout
služební
y tvými po všecky dny.
16. Vida tedy lid, žeby je král osl 
8. Ale on opustil radu starců. kterouž šel. odpověděl jemu. řka: Jakýž íl
mu dali. & povolal mládenců, kteříž :; máme v Davidovi? Aneb jaké dědictví
nim vychováni byli.' &stáli před nim," v synu Isai? Jdi k stanům svým Israeli!
2)
3)
6)
7)
8)
10)

hebr. text: Jemboem zůstal v Egyptě.
t. jeho přívrženci.
t. byli v dulbo otce jeho.
t. ochotným-li se jim býti prohlížeč.
t. vzrostli. -— ") t.. byli teď v jeho službě a radě.
t. mnohem hůře já : víuni nakládati budu, nežli . vámi ukládal otec můj. Týt rozum jest
i následujícího verše.
11) Bičnvini se dělo zvláštními bičíky. ježto měly nelmlik1 a.! do 39 řeménků. buď hlldkých. aneb
při těžším trestu uzly. neb rozličnými bodovými přívěsky na konci obtíže.—ných.

t. Bůh dopustil. aby zatvrdil srdce svého a nepovolil žádosti lidu a tak konečně přišlo k tomu.
že naplnilo se. co byl předpověděl uhne Ahiáše proroka.

12. 17—82.

mmm-Alouini

Nyní opatř dům svůj Davide? I odšel
Israel k stanům svy'm.
17. Nad syny pak israelskými. kteříž
koli byli v městech jůdských. kraloval
Roboam.
18. Poslal tedy král Roboam' Adu
rama. kterýž byl nad daněmi: a ukame—
novel ho veškeren Israel až do smrti.
Král pak Roboam rychle vsedl na vůz.
a utekl do Jerusaléma:
19. a odstoupil Israel od domu Davi—
dova. až do dnešního dne.
20. Stalo se pak. když uslyšel veške
ren Israel. že se navrátil Jeroboam, po
slal. a povolali ho shromáždivše lid. a
ustanovili ho králem nade vším Israelem.
aniž kdo postoupil
domu Davidova,
krom samo pokolení Jůdovo.
21. [ přišel Roboam do Jerusaléma,
a shromáždil veškeren dům jůdský. a
pokolení Benjamin, sto &osmdesáte ti—
síců výborných bo'ovníků. aby bojovali
proti domu israelsííému. a přivedli zase
království k Roboamovi synu Salomon—
novu.
22. Stala se pak řeč Hos odinova k
Semejašovi muži Božímu. " oucí:_
23. Mluv k Roboamovi synu Salo
mounovu. králi jůdskému, a ke všemu
domu J ůdovu. i Benjaminovu. a k ostat—
ním z lidu. řka:
24. Toto: pravi Haapodin: Nepotá—
hnete. aniž budete bojovati proti bra
třím svým synům israelským: navratiž

m

se jedenknždý do domu svého. nebo ode
mne stala se jest věc tato. [ uposlechli
řeči Hospodinovy. a navrátili se s cesty.
jakož jim byl hkázal Hospodin.
25. V stave ' pak Jemboam Sichem
na hoře Šíří-um. a bydlil tam: a vyšed
odtud Výstavě!Fanuc "
26. [ řekl Jeroboam v srdci svém:
Tudížby se navrátilo království toto za—
se k domu Davidovo.
27. kdyžby chodíval lid tento k obě—

tování obětí v domě Hospodinově do
Jerusaléma: i obrátilob se srdce lidu
tohoto ku pánu svému
boamovi králi
jůdskému. a zabijíce mne navrátiliby
se zase k němu.
28. A vymysliv radu udělal dvé telat'
zlatých. a řekl jim: Nechoďtež více do

Jerusaléma! Hle bohové tvoji“ Israeli.
kteříž tebe vyvedli z země egyptské!
29. [ postavil jedno v Bethel. a druhé
v Dan :.
30. a věc ta. byla (podnětem) hřešení :
nebo chodíval hd klanět se teleti až do
Dan.
31. A vzdělsl chrámy na výsostech,
a (ustanovil) kněží : zadní (chasy)' li—
du. kteříž nebyli z synů Lévi.
32. ] ustanan den slavný měsíce
osmého. patnáctého dne (téhož) měsíce,
ku podobenství slavnosti. kteráž se sla—
vívala v Jůdstvuf a vstóupiv obětoval
na oltáři: podobně učinil (také) v Be
thel, a obětoval telatům, kteráž byl udě

16) t. j. Co jest nám. desateru pokolení israelskému. do Davida.. jen! jest syn loni : pokolení
Jůdova. a do potomka jeho? Pojďte domů. vy všickni. jenž jste Izraelští! Nechť oobč kraluje
potomstvo Davidovo nad pokolením svým. Jůdovým: my sobě vyvolíme jiného krále. - Tak
se rozdělilo celé království ísraelske' na. dvě: jedno se nazývalo izraelské. a druhé menší jůdtké.
It!) t. k about-eným Israelským. -—
25) L opevnil a ozdobil. —- ") Sichem a Fennel byla jsou místa již ze Jakoba praotce lamel
ských znamenitá U Moji. 33. 30); onono bylo před. toto pak za Jordanem. Tak chtel
udrictí Izraelské v poddanosti.
28) t. býků. na způsob Apisa Egyptskýclt. u kterýehlto za času zdržování něho v Egyptě mo
dloalužebnost tuto seznal. Pod tímto vyobrazením meli jsou hroelští Hospodina ctítí a při něm
slavnosti své konatí. aniž by jim třeba bylo. do Jerusale'ma více putovati. — ") t. Bůh tvůj.
Množný počet tuto vyznačuje velebnost Boží.
29) t.. na severu a na jihu země. aby lidu přístupnější byla.
31) t.. z lidu obecného. ne pak z kněžského pokolení Lévi. kteréž se vystěhovalo do Jůdstva..
32) t. slavnosti stánků.

bil—

Thtí kniha Královská—

hl: a ustanovil v Bethel kněží výsosti.
kteréž byl vzdělsl.
33. A vstoupil (aby obětoval) na 01
tai-i, kterýž byl udělal v Bethel. patná
ctého dne měsíce osmého. kterýž byl
sobě smyslil v srdci svém: a učinil slav
nost synům israelským. & vstoupil k

oltáři,aby pálil kadidla"

Kapitola ss.
Jetoboun pro modlil-m: trestán.

24. l'rorok pro ne

posluienctví od lva udn'reo. 33. Jel-oboum v sví- zlosti

předu zůstal.

1. A hle muž Boží přišel z Jůdstva
slovem' Hospodinovým do Bethel. když
Jeroboam stoje u oltáře, kadidlo kladl.

2. l zkřikl
oltářioltáři.
slovemtoto
Hospo
dinovým.
&řeproti
l: Oltáři.
pra.

12, 33.— 13. 17.

muž Boží llospodinu. &přitáhl král ru—
ku zase k sobě. a. byla jako prvé.

7. lřekl král k muži Božímu: Pojď
se mnou domů. aby poobědval. a dům
tobě dary.
8. | odpověděl muž Iloží králi: By
mi dal polovici domu svého. nepůjdu s
tebou. aniž budu jisti chleba. aniž budu
píti vody na místě tomto:
9. nebo tak přikázůuo jest mi slovem
Hospodina
jísti
chle a., ani přikazujícího:
piti vody. anižNebudeš
se nevrátíš
tou cestou. kterouž jsi přišel.
10. A tak odšel jinou cestou. a nena—
vrátí! se tou cestou. kterouž byl přišel'
do Bethel.

ll. Prorok pak jeden starý bydlil v
Bethel, k němužto přišli s_vuové jeho. &

vypravovali mu všecky věci. kteréž byl
ví Hospodin: llle s n narodí se domu učinil muž Boží toho dne v Bethel: i
Davidovu. jmenem osiáš, &obětovati slova, kteráž byl mluvil k králi. vypra
bude na tobě kněží výsosti, kteříž nyní vovali otci svému.
12. l řekljim otec jejich: Kterou ee
zapalují kadidlo na tobě, i kosti lidské
swu odšel? [ ukázali mu synové jeho
na tobě zapálí.“
3. ] dal téhož dne znamení. l-ka: 'l'o— cestu. kterouž byl odšel muž Boží. jenž
tot bude znamení. že mluvil Hospodin:' byl přišel 7.Jůdstva.
13. l řekl synům svým: ()sedlejte mi
Hle oltář roztrhne se. &vysype se po—
osla. A když mu ho osedlali. vsedl (na
pel. kterýž jest na něm.
něj).
4. A uslysov král řeč muže Božího,
14. a.jel za mužem Božím, & nalezl
kterouž byl mluvil roti oltáři v Bethel,
vztáhl ruku svou odjoltál'e. řka: Jmčte ho an sedí pod tcrebintem. i řekl jemu :
ho. ] usebla ruka jeho. kterouž byl vztáhl T _v-lijsi muž Boží. kterj' ž jsi přišel z
Jůdstva? A on odpověděl: Jsem.
proti
němu: a nemohl jí zase přitáhnouti
sobě.
15. ] řekl k němu: Pojď se mnou
5. Oltář také se roztrhl &vysypal se domů. aby pojedl.
16. Kterýžto řekl: Nemohu! se na
po el z oltáře. vedlé znamení, kteréž
vrátiti ani jíti s tebou. aniž budu jísti
bylijledpověděl
muž
Boží
slovem
Ho
chleba. ani píti vody na místě tomto:
spo ' ovým.
6. [ řekl král k muži Božímu: Po
17. nebo mluvil Hospodin ke mně
modl se k llospodinu Bohu svému, & slovem HOSpodinovým. řka: Nebudeš
ros za mne. abych mohl zase přitá tam jísti chleba. ani píti vody. aniž se
nouti ruku svou k sobě.' ] modlil se nevrátíš touž cestou. kterouž jsi šel.
33) Slavnost stánků svolila se v Jerusalémč dne 15. sedmého měsíce: ale Jernbonm proložil ji dle
vlnstního smyslu s bez ohledu ns. úkon Mojtíiův nn měsíc osmý. — ") t. osobn si i kněžství

]) L ns rocku Boží.
2) Vyplnění téhož viz 4 is.-u. 23. 16-18.
3) t. ln proroctví toto skutečne od Hospodina poehfui.
6) l.. abych opět mohl vlšduouti rukou svou.

__
____.—
.— .

13. IN.—14. 3.

Třetí kniha Královská.

18. Kter 'ž řekljemu: Takét je pro

28. odjel. a nalezl mrtvé tělo jeho. ano
leží na cestě. &osla i lva. ani stojí u té
la: a.však nejedl lev těla. aniž co uško
dil oslu.
ho s&napije
sebou do
at pojío.“
oble
29. Vzal tedy prorok tělo muže Bo
ba,
sedomu
vody.svého.
[ oklamal
19. a přivedl ho na: t s sebou. a žího. a vložil je na osla. &navrátiv se
jedl tedy chléb v domě je o. a pil vodu. přineslje do města proroka starého. aby
20. A když oni ještě seděli za stolem, plakal ho.“
30. [ položil tělo jeho v hrobě svém;
stala se řeč Hospodinova k proroku to—
a plakali ho: Ach. ach, bratře můj.
mu. jenž byl onoho nazpět přivedl.
21. A zvolal na muže Božího. kterýž
31. A když oplakali ho. řekl k synům
b ] přišel a_Jůdstva. řka: Toto pravi svým: Až umru. pochovejte mne v hro
ospodin: Ze jsi nebyl poslušen řeči bě, v němž muž Božl jest pochován:
llospodiuov , a ueostřlhal jsi přikázani. vedlé kosti jeho položte kosti mé.
32. Nebot se jistě naplní řeč. kterouž
kteréž v_vd tobě Hospodin Bůh tvůj,
22. a navrátils se. a.jedls chléb. a pila předpovědělslovem Hospodinovým proti
vodu. na místě. o kterémž přikázal to oltáři. kterýž jest v Bethel. a proti
všechněm chrámům výsostl. kteřiž jsou
bě. abys nejedl
chleba..
nepil
nebudet
pochováno
těloanitvé
v vody:
bro č v městech samí-ských.
33. (Než i) po těchto slovích neod
otců tvých.
23. A když pojedl u napil se, osedlal vrůtil sc Jeroboam od cesty své velmi
osla svého proroku. jejž byl nazpět při- 9 zlé. ale nacpak nadělal z nejposledněj
vedl.
! šich lidu kněží Výsosti: kdo jen chtěl.
24. Kterýž když odšel. trefil na něj \ naplnil ruku svou.' & býval (učiněn)
lov na cestě: &udávil ho; i leželo tělo knězem výsostl.
34. A za tou příčinou zhřešil dům Je
jeho mrtvě na cestě: osel pak stál po
dlé něho. &lev také stál podlé těla mrt roboamův. & vyvráceu jest :: vyhlazen
se svrchku země.
ve'ho.
25. A ay. muži jflouce tudy uzi-elitělo
Knpllolu".
mrtvé, ano leží na cestě. a lva. an stoji
vedlé těla mrtvého. ] přišedše, rozhla Znhynutl domu Jerobonmon předporodmo. 20. Smrt
sili to v městě. v kterémž onen starý Jemboamovn. 22. Modlá'rstvi lidu judského. 25. Chrám
jomsnlémnký obloupen.
prorok bydlil.
26. Což když uslyšel ten prorok. kte
]. Toho času roznemohl se Abia syn
rýž ho byl nazpět přivedl s cesty. řekl: Jeroboamův.
2. [ řekl Jeroboam k manželce své:
Muž Boži jest to. kterýž neposlušný byl
řeči Hospodinovy. &(protož) vydal jej Vstan, a změň oděv. aby tebe nepoznali.
llospodin lvu. kterýž potí-ev ho. udávil že jsi manželka Jeroboamova: &jdi do
Silo. kdežto jest Ahiáš prorok. kterýž
jeij
v yedlé
jemu. slova Hospodinova. kteréž mlu mluvil mně. že mám kralovati nad li
27. [ řekl synům svým: Osedlejte mi dem timto. (3 Král. :|. 29—389)
3. A vezmi s sebou deset chlebů, &
osla. Kteřlžto když osedlali.
rok jsem. je o ty. &mluvil ke mně an

děl slovem Hospodinovým. řka: Namt

IB) Byl to tedy. dle výkladu sv. Řehoře. prorok ltivý. jen! pouze o své vůli onoho muze Božího
skoumal. zdali rozknzu Božímu věren zůstane, čím). by se dokiulo. opravdu-li od Houpodina
poslán jest. čili nic.
29) t. aby ho s pohřební slnvnoeti . s hořekovňním, tehda obyčejným (o nem! hned ní! v. 30.)
pochoral.
33) t. dary & obětmi. t. j posvetil ho na knčlstri. Jemboun tedy nám ustanoveni nn kneutvi.
A

|

-

,

MWh-úlevou
koláč :. nědobu medu. a jdi k němu:
ont oznámí tobě. co se stane pacholeti
tomuto.
4. [ učinila manželka Jeroboamova
tak. jakž byl řekl:“ s vstavši šla do Sílo,
.. přišla do domu Ahiášova: ale on ne
mohl již hleděti. nebolbyly mu posly oči
pro starost.

—

5. ! řekl Hospodin k Ahiášovi: Ay
manželka Jeroboamove přichází. aby se
zeptala tebe o synu svém. kterýž jest
nemocen. Toto &toto budeš jí mluviti.
Když tedy ons vcházela. s činila. se ji—
nou nežli b ls.
6. uslyše Ahiňš šust noh 'ejich. když
vcházelo do dveří. a řekl: ejdi msn
želko Jerobosmova.. Proč se jinou činiš
nežli jsi? Já ak poslán jsem k tobě s
poselstvím ne 'bým.
7.—Jdi & pověz Jeroboamovi;

Totot

praví Hospodin Bůh israelský: Já jsem

14. 4—20.

ll. Kteříž temnou : rodu Jerobosmo—
vs v městě. snědi je psi: kteří pak ze
mrou na poli. žráti je budou ptáci ne—
beští: nebo Hospodin mluvil to.
12. Ty pak vstaň. &jdi do domu svě
ho: rovně kd ž vcházeti budeš do mě
sta. umře pac ole.
13. a.bude ho plsksti veškeren Israel.
i pochova'tho: nebo ten jediný z (rodu)
Jeroboamova dostane se do hrobu. ne—
bo při něm samém nalezena jest věcdo
brá od Hospodina. Boha. israelského, v
domě Jeroboamově.'
14. Ustanoví pak sobě Hospodin
krále nad lsraelem. kterýž vyhladí dům
Jeroboamův v ten den a v ten čas:
15. &bíti bude Hospodin Bůh Israe
le (zkláti jej). jako se kláti třtina.ve vodě:
&.vykoieni lsrsele & země dobré této.
kterouž dal otcům 'ejich. &.rozvějet je
za řeku :“ proto že zdělali sobě háje. aby

tě vyvýšil z prostředku lidu, a. postavil popouzeli Hospodina"
16. A vydá (v zajetí) Hospodin Isra—
jsem tě za vůdce nad lidem svým israel—
ským:
ele pro hříchy Jeroboamovy. kterýž i
8. & odtrhl jsem království od domu sám zhřešil, ! v hříchy uvodil lsrsele.

Davidova, s dal jsem je tobě, ty však
nebyl jsi jako služebník můj David. kte
rýž ostříhal přikázaní mých. a následo
val mne celým srdcem svým, číně, což
se líbilo přede mnou,
9. ale páchal "si zlé (hojněji) nade
všecky, kteříž byli před tebou. &učinils
sobě bohy cizí. &slité. aby mne k hněvu
popudil. mne pak zavrhl jsi za hřbet
svůj:
10. protož ay já uvedu žlě věci na dům
Jeroboamův. o,vyhledím z Jeroboama i
toho. jenž močí na. stěnu. i zavřeného,'

&.nejposledně'šího" v Israeli: s vykli
dím ostatky domu Jerohoamova1 jako
vyklizen bývá hnůj až do čista.

17. Tedy vstavši manželka Jerobos
mova, odešla & přišla. do Thersy:' &
když vstupovala na. práh domu. umřelo
pachole.
18. i pochovali je. A plakal ho veške
ren Israel vedlé řeči Hos
inovy. kte—
rouž mluvil skrze služebn kn svého Abi

áše proroka.
19. Ostatní pak věci“ Jeroboamovy,
kterak bojoval. a. kterak kraloval. ay se

psání jsou v knize věcí (za) dnů rňlů
israeských"
20. Dnů pak. v nichžto kraloval Jero
bonm, bylo dvamecítma let: iusnul s
otci svými: a kraloval Nádab syn jeho
místo něho.

10) t.. do pevných ohrad. vznešeného. — ") t. zanechnnčho, ve vražděni nepřátelském obecném.
kterýžby nějak krndi meče ušel ns. čas. i toho předce vyhlodim.
13) t. při tom jediném se všeho domu Jerobbsmovo. nalezeno jest srdce dobré. upřímnost k Ilo
spodinu atd.
15) t. Ls leku Eufrat do zajetí asyrského. — “) t. modlátstvim. je! provozovali v hájích.
17) t. do tehdejšího město sídelního králů isrnelských. prvé než jim bylo Samaří.

19) t. pribehy. — ") t. v letopisech o králích iomlských.

14. 21. — 15. 9.
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21. Roboam pak syn Salomounův
kraloval nad J ůdou. V jednom a ve čty
řiceti letech byl Roboam. když počal
kralovati: a sedmnácte let kraloval v
Jeruzalémě městě. kteréž vyvolil Ho
s din. ze všech pokoleni israelských.
ab; tam položil jmeno své. Jmeno pak
matky (jeho) Naama Ammanitská.
22. ! činil J ůda,' což zlého jest před
Hos dinem. a popouZeli ho hříchy svý
mi. Egeréžpáchali. vice nežli otcové je
jich všemi věcmi. kterýmiž liřešili.
23. Nebo i oni vystavěli sobě oltáře.

jmeno pak matk 'eho. Naama Amma
nitská: a kraloval biam syn jeho místo
něho.

'

Kapitola 15.
Exilové jůdžti: Abism. 9. An. 24. Jon-fat.: 25. isn
eliti pak královi—:Nidsb. 28. . Busa.

]. Léta pak osmnáctého království
Jeroboamova syna Nůbatova, kraloval
Abiam nad Jůdou.
2. Tři léta kraloval v Jerusalémě:
jmeno matky jeho bylo Mácha dcera
a modly. i háje na každém pahrbku vy— Abessalomova.
sokém. a pod každým stromem zele
3. [ chodil ve všech hříšich otce své
ným:
ho. kteréž byl páchal před ním? aniž
24. ano i ženky'lové' byli v zemi. a bylo srdce jeho dokonalé s Hospodi
páchali všecky ohavnosti národů. kte nem Bohem jeho." jako srdce Davida
otce jeho.
réž byl
synů
israevyplenil
ských. Hospodin před tváři
4. A však pro Davida dal jemu Ho
25. Pátého pak léta království Ro
boamova. přitáhl Sesák král egyptský spodin Bůh jeho svíci v Jerusalěmě.
vzbudiv syna jeho po něm. a utvrdiv Je
do Jerusaléma.
rusalém:'
26. s pobral poklady domu Hospodi—
5. roto že činil David to. což dobré
nova, a poklad královské. a všecko po
bral; také pavezy zlaté. kteréž byl udě ho b lh před Hospodinem. a neuchýlil
lal Salomoun:
o ničeho.
což svého,
mu bylkromě
přikázal.
27. místo kterýchž nadělal král Ro se
všecky
dn života
sku LEO
u
boam pavéz měděných. &.poručil je vůd— (sti-my) riíše Hethejského.
cům pavézniků. a těch, kteříž ponoco
6. A byl boj mezi Roboamem a Jero
vali před branou domu královského.
boamem, po všecken čas života jeho.
28. A když Chodíval král do domu
7. Ostatní pak věci Abiarnovy, a vše
Hospodinova. nosili je ti, k jichž ouřa
cko. což činil. popsáno jest v knize při—
du náleželo 'ej předchůzetiz' potom je
běhů (za) dnů králů jůdských. A byl
zase přinášeli do zbrojnice pavézniků.
boj mezi Abiamem aJeroboamem.
29. Ostatek pak skutků Roboamo—
8. I usnul Abiam s otci svými. a po
vých. a všecko. což činil. sepsána jest v
knize skutků (za) dnů králů jůdských. chovali ho v městě Davidová: i kraloval
30. l byla válka mezi Roboamem a Asa syn jeho místo něho.
9. A tak léta dvacátého Jeroboama
Jeroboamem po všecky dny.
31. l usnul Roboam s otci svými. a krále israelského kraloval Asa kral jůd—
pochován jest s nimi v městě Davidově: ský.
22) t. obyvatelé kralovstvi Jůda.
24) t. samoložuici. mékci, t. j. ohavní nniluíei ke cti pohanských bohů. i sodomúři.

28) t. trabanti.
3) t.. Roboam před Abiamt-m synem svým, tak i dědici svému zlý příklad dúvqje. — “) t.
nebylo cele . dokonale Hospodinu oddané.
4) Viz výše 11. 36.

Třetí knihaKrůlokaL.

15. 10—25.

10. &kraloval v Jerusdémě čtyřiceti
19. Smlouva. jest mezi mnou a mezi
let a. jedno. Jmeno matky jeho (bylo) tebou. a.mezi otcem mým, a. mezi otcem
Mácha. dcera.Abessalomovaf
tvým: protož poslal jsem tobě dary.
11. l činil Asa.. což dobrého bylo před stříbro a. zlato: a prosím, aby řišel a
zrušil smlouvu. kterouž mňš s mou
Hospodinem, 'ako David otec jeho.
12. A vyp eníl ženkýle' z země. a. králem israelským. at odtrhne ode mne.
vyčistil všecko nečistotu modl, kterýchž
20. [ povolív Benadad králi Asa. po—
byli nedělali otcové jeho.
slal knížata vojska svého proti městům
13. nadto i Máchu matku svou od israelským. i dobyli Ahion. a. Dan. &
vedl, aby nebyla. kněžnou při službách Abel domu Mancha. &všeho Fenneroth,
Príspových. a. v háji. kteréhož jemu by— totiž vší země Neftali.
' ln.posvětila :' i podvrátil peleš jeho, a.
21. To když uslyšel Baasa. řestal
ztroskotal modlu tu přeohyzdnou. &spá stavěti Ráma. &navrátil se do 'lhersy.
lil při potoku Cedron:
22. Král pak Asa; dal provolati po
14. Asovo
výsostidop(ak
nezkazil.'
A však všem Jůdstvu. l—ka:Zádný at se nevy
srdce
onalé
bylo s Hospodi
mlouváf [ pobrali kamení z Ráma, idříví
nem po všecky dny jeho:
jeho. z něhož byl stavěl Busa.. &vysta
15. &.vnesl ty věci! kterýchž byl
věl : toho král Asa Gabaa Benjamínc
světil otec jeho, a slíbil, do domu 0-— vo. &Masfa."
spodinova. stříbro i zlato. i nádoby.
23. Ostatní pak všecky věci Asovy,
16. Boj pak b l mezi Asou. & Baa.—
sou králem israe ským, po všecky dny &všecka síla“ jeho. i všecko. což činil.
& jaká. města vystavěl. zdaliž není to
jejích.
17. A vytáhl Busa král ismelský všecko zapsáno v knize příběhů (za) dnů
proti J ůdovi, a. stavěl Rámaf aby ne králů jůdskýcb? Ale však ve věku sta
mohl žádný vyjití. ani vjíti se strany rosti své byl nemocen na. nohy.
24. [ usnul s otci svými. &pochován
Asy krále 'ůdského."
18. Te y mv Asa všecko stříbro a jest s nimi v městě Davida, otce svého.
[
kraloval
Josafat syn jeho místo něho.
zlato. kteréž bylo pozůstalo v pokladech
25. Nádab pak syn Jeroboamův kra—
domu královského. dal je v ruce služeb
níků svých: a poslal je k Benadadovi sy loval nad Ismlem léta druhého Asy
nu Tabremona, syna. lleziona. králi syr krále jůdského: a kraloval nad lsraelem
dvě létě.
skému. kterýž bydlil v Damašku. řka:

10) Mácha bylo babička. Azova.. jen! dle hebrejského :působu mluvení nuje tuto matkou.
2 Pur. 13. 2.
12) Ass ztrookotnl sodomičhtn. výš 14. 24.
13) Priupus byla modln. ctěná od smilníků. Mnozí text hebrejský překládají takto: Nadto. i
Michu matku (bábu) svou usadil. aby nebyla. královnou (nepanovnln. new-lidu): nebo byla
udělala hroznou (ntroilivou) modlu v háji (2 Pavol. 15. !&). Jiní blíže smyllu původního:
Nadto i Můehu bábu svou odvedl od pocty jistě modly pod způsobem královny (jak k víře
podobne. Astarty). kterouž., totiž modlu. byla udělal. v háji.
t. oltářů na. výšinách. na nich: sice mimořádné, ale pravému Bohu obětovali. 2 Pul-al. 14.
2— 5.
17) Rám:. měoto v pokolení Benjamin. as 2 hodiny od Jerusale'mn. kam! byl Bou. vtrhl. & v
městě tom se upevňovnl. — ") Chtčltě Bula všecko spojeni s říši jůdskou meziti. proto!
vystavěl tvrz. kterou! opanoval prosmyk do hor judských vedoucí.
22) t. viickni at se sejdou bez výmluVy. aby tu pevnost rozboříli. — ") t. dve mesto pohraniční.
k upevnění zeme své. proti vpádům krále izraelského.
23) t. oliva neb velikonoc.

u)

15. 26.— 16. 120
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26. I činil. což zlého jest před obli nad lidem mým is:—selským..ty jsi cho
čejem Hospodinovýrn. chodě po cestach dil po cestě Jeroboamově. s přivedla k
otce svého, a v hřlšich jeho. jimiž k hře— hřešenl lid můj israelský. sby mne po
šenl přivodil lid israelský.
27. I činil mu ouklady Bessa s
Ahiášův z domu Issachar. a porazil o
v Gebbethon. jenž jest město Filistln—
sk chz' Nádab zajisté i veškeren Israel
by i oblehli Gebbethon.
28. A tak zabil ho Bessa léta třetlho
As krále jůdského, a kraloval misto
116 o.

pudil hříchy jejich:
3. hle jó. sežnu potomky Baasovy. a
potomky domu jeho: a učinlm domu
tvému jako domu Jeroboama, syna Ná
batova.
4. Toho, kdož z rodiny Baasovy umře
v městě. psi žrůti budou: a kdo z nich
umře na poli, ptáci nebeštl jisti budou.

5. Ostatni pak věci Baasovy. a vše—
29. A když kraloval. zahubil veške
ren dům Jerobosmův: nepozůstavil ani cko, což činil, i války jeho. zdaliž ty ne—
jsou popsány v knize skutků (za) dnů
jedné (živé) duše semene jeho, až i vy—
králů israelských?
hladil ho vedlé slova Hospodinova. kte
6. Usnul ted Busa s Otci svými. a
réž byl mluvil skrze služebníka svého
pochován jest v 2liber-se: &kraloval Ela
Ahiáše Silonského,
30. (a to) pro hříchy Jeroboama, ji syn jeho místo něho.
7. Když ak se stalo slovo Hospodi—
miž (i sám) hřešil. a jimiž k hřešenl
přivodil lid israelský: &.pro břich, kte novo skrze Šehu, syna llanani proroka.
mž byl popudil Hospodina Boha isra proti Baasovi, a proti domu jeho, i proti
e ského.
všemu dému, kteréž byl učinil před Ho
31. Ostatni pak věci Nádabovy, ».vše— spodinem. popouzeje ho skutky rukou

cko, což činil, zdaliž to neni zapsáno v svých, že mu býti podobný domu Jero—
knize věci (za) dnů králů israelských? boamovu: pro tu přičinu zabil ho. totiž
32. A byla válka. mezi Asou a mezi Jehu, syna llanani proroka.
Baasou králem israelským. po všecky
8. Léta dvacátého šestého Asy krále
dny jejích.
'ůdského kraloval Ela syn Baasy nad
lsraelem
v 'l'herse dvě létě.
33. Léta třetího Asy krále jůdského
kraloval Baasa syn Aluášův nade všim
9. ! zprotivil se jemu služebník jeho
Israelem v Therse za čtyřmecitma let. Zambri, vůdce polovice jezdců: byl pak
34. A činil, což zlého jest před Ilo Ela v Therse pije. i opil se vdomč Arsy
spodinem. a chodil po cestě Jeroboanm— vladaře v Therse.
vě. a v hřlšlch jeho. jimiž k hřešeni při
10. Tedy Zambri řipadna naň. ude
vodil lsraele.
řil a zabil bo. léta vscátého sedmého
Asy krále jůdského, a kraloval místo
Kapitola 10.
něho.
Proroctví John proti Husovi; 6. kulovůni v Israeli
11. A když kraloval. a seděl na sto
Ely. 10. Zambrl, 22. Ami-i. ze Acbnbt.
lici jeho. pobil všeeken dům Bassův. i
l. Stala se pak řeč Hospodinova k příbuzné. ] přátely jeho. nepozůstaviv z
Jehu. synu Banani. proti Baasovi. řkoucl: něho ani močlclho na stěnu.
2. Proto že (kd ž) jsem tebe povýšil ::
12. A (tak) vyhladilZambri veškeren
prachu a postavil' jsem tebe za vůdce dům Bassův. vedlé slovallospodinova.

27) L. v jejich drženi. sic jinak losem pripadlo na pokolení Dan.
2) Každá mocnost jest od Boha. tudiz i zrádce s vražedm'k Bessa prišel k panování toliko tim.
že toho Bůh dopustil, ačkoli se tim jeho nepravou. neomlouvá.

mwhlt

16. 13—34.

kteréž byl mluvil k Bmovi skrze Jehu
proroka,
13. a to pro všecky hříchy Baaso
i hříchy Ely s na jeho. kteříž (i sami)
hřešili.
hřlch
chcy
po
pouzejícei vHospo
mauvodili
Boha. lsreele.
israelskeho

marnostmi svými!

dvanácte let: v Therse kraloval šest let.
24. [ koupil horu samařskou od Se—
mera. za dvě hřivny stříbra:

&.vysta—

věl ji. a. nazval jmeno města.. kteréž
o
bnylhvystavěl.
od jmena. Semera pána.

25. l'yČ-inil pak Amr-i. což zlého jest

14. Jiné pak věci Ely, a. všecko což před obličejem Hospodinov' m. n)'brž
činil.
činil zdaliž to není vy sáno v knize činil hůře nade všecky.
teříž byli
přlběhůza
(za dnů králů israelsky'ch?
před ním.
15. Léta vacátéhosedmého As krále
26. A chodil po všeliké cestě Jero—
jůdského kraloval Zsmbri v herse boama syna Nábatova, i v hříších jeho.
sedm dní: vojsko pak oblehlo Gebbethon kterýmiž řivodil k hřešení Israele: tak
město Filustínskych.
že popudi lloSpodina Boha israelského
16. A když uslyšela. že se Zambri marnostmi svými.
27. Jiné pak věci Amri. & bojové
zprotivil. & zabil krále. všeckcn Israel
ustanovili sobě za.krále Amri. kterýž byl jeho, kteréž vedl, zdaliž to neni po áno
knížetem nad vojskem ismelským toho v knize slov (za) dnů králů israels ých?
času v ležení.
28. l usnul Amri s otci svými. apo
17. Tahl tedy Amri.aveškeren Israel s chován jest v Samaří: a. kraloval místo
ním. od Gebbethon. a.oblehli Thersu. něho Achab syn jeho.
29. Achab tedysyn Amri kraloval nad
18. Vida.pak Zambri. že již má město
vzato býti. všel na palac. &.spálil se s lsraelem léta.třicátého osmého Asy krale
domem královský m. i umřel
jůdskěho. A kraloval Achab syn Amri
19. v hřlších s 'ch. kterýmiž byl nad lsraelem v Samaří dvamecítma let
zhřešil. čině což zlšho jest před Hospo—
30. l činil Achab syn Amri před ob
dinem. s. chodě o cestě Jeroboamově. ličejem llospodinovým horší věci nežli
a. v hříchu jeho. jímžto uvedl k hřešení všickni, kteříž byli před ním.
lid israelský.
31. A nebylo dosti jemu. že chodil
20. Jiné pak věci Zambri. i oukla— v hříších Jerobaoma syna Nábatova: ale
dovéjeho. i tyranství. zdaliž to není ještě pojal sobě za. manželku Jembel.
vypsáno v knize příběhů (za) dnů králů dceru Ethbaale. krale sidonského.' A
israelsk 'ch?
odšed sloužil Billovi. a. klaněl se jemu.
32. A vzdělal oltař Bálovi v chrámě
'ehdy rozdělil se [sme] na. dvě
stralliě: polovice lidu postoupilo po 'Bálově. kterýž byl vystavěl v Samaří.
Thebni synu Gincth. aby ho ustanovili
33. &štípil háj : &.přičinil Achab všeho
králem: & polovice
toho, čímbynade
popouzel
Boha
všeckyllosplodina
kr e israelské,
22. Ale přemohl E&A—mr!
kterýž byl po isreclského.
stoupil po Amri. lid ten, kterýž ostou kteříž byli před ním.

34. Za dnů jeho lliel z Bethel vy
pj:1ebni.
po Thebni
u Gineth:1 umřel stavěl Jcrieho: v Abiramovi prvoroze
a. kralov s Amri.
23. Léta třicátého prvniho Asy krále ném svém založilje, a. v Segubovi nej
jůdského, kraloval Amri nad lsraelem, poslednějším svem postavil brány jcho':
13) t. lnu-nými. ničcmnými modlami.
31) t. modlosluiebniei.
34) t. ztratil skrze to deti . potomky své. Kdyz je založil. umřel mu nejstarší. . když je do
konal. umřel nejmladší. Vedle kletby vy!-deně v Jos. 6. 26
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vedlé slova Hospodinova. kteréž byl
mluvil skrze Josuc, syna “\lun.

Kapitola 11.
Boii opatrování l-Jiiiše ' hladu.
]
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řenaztťlllllhllln:

5. Odšed tedy, učinil vedlé slova
Hospodinova: a když odšel. usadil se
při potoku Karith. kterýž jest proti Jor
(lánu.

17. :: "kris—oni syna

ovy.

]. [ řekl Eliáš Thesbitskýf

6. A krkavci přinášeli mu chléb a.
maso každého jitra.. též chléb a maso
z_ob_vva—každého večem & z potoka pil.

telů Galaadských k Achabovi: Zivt jest
7. Po nějakém čase pak vysechl po
Hospodin Bůh israelský. před jehožtn
tok: nebo nebylo pršelo na zemi.
obličejem stojim. žet nebude za těchto let
8. Stala se tedy řeč Hospodinova k
rosy ani deště. leč vedlé řečiúst mých"
němu. řkouci:
2. [ stalo se slovo llospodinovo k
9. Vstaň, & jdi do Sarefty sidonské,
němu. řkoucl:
3. ()dejcli odsud. & obrat se k vý a. pobud' tam: nebo jsem tam přikázal
chodu, a skrej se u potoka Karith, kte ženě vdově. aby tebe živila.
10. [ vstal. & šel do Sarefty. A když,
rýž jest naproti Jordánu.
4. a tu z potoka toho pití budeš: & přišel k bráně města. spatřil ženu vdovu
krkavcům jsem přikázal. aby tě tam zblrajicl dřivl, i zavolaij řekl ji: Dej mi
krmili.
trochu vody v nádobě. abych se napil.
]) t. 1 města Theebi. které leielo v pokolení Gůd & v krajině Gilead za Jordůnern. Eliáš byl.
jak ". Otcové se domnívqji, představeným nekteré prorocké školy. ! Krči. 10, 5. —
Následiúiá slova verše !. jsou bezpochyby drátek delši řeči. kterou! činil k Achabovi. nn
pominqje ho. aby ne péči měl Boha a jeho pohrůiky. kterými! přihlašuje na ty. kde! od
Bola pravého odstupqii, zvláště poh mu připomínqje o nebi médii—ném(5 Moji. 28. 23).
čemu! kdyi se Achah rouhnl. Eliáš toto ouědčoní jisté pomsty Boží učinil. dolotiv: Živt ntd.

— ") t. a zase mu : déšť oznámim.
67—

“odhalil-.W

17. 11-— 18. 5.

ll. Akdyž onašla, ebymuji přinesla, epodine Bože můj. také-liž tu vdovu. u
volal za ní, řka: Přínos mi také, prosím,
kousek chleba s sebou.
_
12. Kterážto odpověděla: Zivt jest
Hospodin Bůh tvů', žet nemám chleba,
leč mouky v nádo
coby mohl v hrst
vzíti, a maličko oleje v lůhvici: hle zbí
ršm koliksi dřívek. abych šla, a připra
vila ji sobě a synu svému. abychom po
jedli, a otom zemřeli..
13. ížto Eliáš řekl: Nebojž se, ale
jdi, a učiň jakžs řekla: však mně nej rv
udělej z té mouky malý podpopelhý
chléb, a řines mi: sobě pak a synu své
mu uděl potom.
14. Toto zajisté praví Hospodin Bůh
israelský: Neubudet mouky v nádobě,
aniž ole'e v láhvici ubude, až do dne.
kdyžto ů Hospodin (zase) déšt nazemi.
16. Kterůžto šla a učinila vedlé slova
Eliášova: a jedl on i ona, i dům její: &
od toho dne
16. mouky neuby'valo v nádobě, ani
oleje v láhvici, vedlé slova Hospodino
va, kteréž byl mluvil skrze Eliáše.
17. Stalo se pak potom, že se rozne
mohl syn té ženy hospodyně. &byla ne
moc jeho velmi těžká, tak že nezůstalo

kteréžto mám živnost jakouž takouž, zs—
rmoutil jsi, že 'si umořil syna jejiho?
21. I roztů se, &změřil se po třikrát
nad acholetem, a volal k Hospodinu,
řka: ospodine Bože můj. prosím. necht
se navrátí duše do pacholete tohoto do
vnitřnosti jeho.
22. [ vyslyšel Hospodin hlas Eliášův :
a navrátila se duše pacholete do něho, a
ožilo.
23. ] vzav Eliáš pschole. snesl je z
večeřadla dolů do domu, a dal je matce

jeho, a. řekl 'í: Hle živt 'est syn tvů'.
24. [ ře la žena |:
'ášovi: dyní
jsem po tomto poznala, že jsi ty muž
Boží, a že slovo Hospodinovo v ústech
tvých jest pravé.

Kapitola 18.
Eliáš poslán k Aehabovi, 19. modls'i'etvi rušil, (O. a

do“ od Boha vyprosil.

!. Po mnohých dnech stalo se slovo
Hospodinovo k Eliášovi, léta třetího'
řkoucí: Jdi, a ukaž se Achabovi. abych
dal dé_štna zem."
2. Sel tedy Eliáš, aby se ukázal Acha
bovi: byl pak hlad veliký v Samaří.
již v něm dýchání!
3. [ povolal Achab Abdiáše, vladaře
18. Řekla tedy k Eliššovi: Co mně &
tobě, muži Boží? Přišel jsi ke mně, aby domu svého: Abdiáš pak bál se Hospo—

dina velmi!

připomenuty
nepravosti mě, a aby
umořil
syna mbyly
ho?“

19. [řekl k ní Eliáš: Dej mis

4. Nebo když Jezebel zabíjela proro

a ky Hospodinovy. vzal on sto proroků

svého. A vzav ho : lůna jejího, vnesíyj'laj &skryl o o padesáti v jeskyních a kr
na. večeřadlo,' kdežto sám přebýval, a mil je cí
m a vodou.
5. Řekl tedy Achah k Abdiášovi: Jdi
položil ho na lůžko své.
skne
zemi
ke
všem studnicim vod, a do
20. [ volal ]: Hospodinu, a řekl: Ho

12) t. hladem, ničeho! viee nemajíce.
17) c. ducha.. mřeL
IB) Jakoby řekla: Neni mezi nimi již více lidne'ho spolecenství. Tví zajisté svatost ns jevo
přivádí dříve tajně hříchy mě. je! Bůh nyni smrtí syna mám treeee. Slova ženy té, dí Theo
dol'vt. zasluhují obdiveni. Nadi: Přišel jsi k měnu neitěeti; abrž hřiehům svým příátá vinu
neštěstí svého, a lituje v pokoře, že přijela proroka do nehodne'ho domu svého.
19) t. na střeše.
!) t. meškaní jeho v Sarepte a čtvrtého roku teho sucha a hladu velikého. — ") V zákon.:
novém se toto dlouhé sucho na tři léta a na šest mail-„ů udivů. Luh. 4. 25: Jak. 5,17.
8) t. byl velmi pobožný.

18. 6—25.

Třctlknlhnxrúlonkt.

16. Šel tedy Abdiáš vstříc Achabovi.
všech oudolí.' zdalibychom kde mohli
nalezti trávu. ab chom zachovali koně a a oznámil to jemu: išel Achab vstříc
Eliášovi.
mozky. a dob
zcela nezahynul.
17. A když je' utřel. řekl: Zdaliž ty
6. [ rozdě ili sobě krajiny. aby zcho—
dili je: Achab šel cestou jednou sám. a nejsi ten. kterýž ormoutíš Israelef'
Abdiáš cestou druhou sám.
18. A on řekl: Já jsem nezkormoutil
7. A kd ' b 1 Abdiáš na cestě. po lsraele. ale ty, a dům otce tvého. kteříž
tkal se s uč: Ešáš: kterýž když ho po jste opustili přikázaní Hospodinova. a
znal, padl na tvář svou, a řekl: Ty-li jsi. následovali jste Bálim.
pane můj. Eliáš?
19. Ale však nyní pošli. a shromažd
8. Jemuž on odpověděl: Jsem. Jdi. a ke mně veškeren lid israelský na horu
Karmel a proroků Bálových' čtyři sta
pověz pánu svému: Eliáš přišel.
9. A on řekl: Což jsem zhřešil, že vy
padesáte.
i uroroků
'edí : sto
Jembel.hájů čtyři sta.
dáváš mne služebníka svého v ruku akteříž

20. obeslal Achab všecky syny isra
elskě. a shromáždil ty proroky na horu
Karmel.
21. Přistoupiv pak Eliáš ke všemu li
du. řekl: [ dokavadž kulhati budete na
obě straně? Jest—litHospodin Bohem,
následujtež ho (samého): pakli Bál. ná
sledujtež toho. A neodpověděl mu lid
slova.
22. [ řekl opět Eliáš k lidu: Jů sa—
motný pozůstal jsem rorok Hospodi
nův: proroků pak B ových jest čtyři
sta a padesšte mužů.
23. Necht jsou nám dání dva volí. a
oni necht vyberou sobě vola jednoho. &
rozseka'íce ho na kusy. necht jej vloží
na dří . ale ohně at nepodklšdají: a jim
také připravím vola druhého a vložím
na dříví, ohně pak nepodložím.
24. Vzývejte vy jmena bohů vašich a
'á vzývati budu jmeno Hospodina své
o: a bůh. kterýž vyslyší skrze oheň.'
pánu svému: Jest tu Eliáš: aby mne ten si:jest Bohem." Od ovídaje veške—
zabil?
_
ren lid. řekl: Velmi do rý jest návrh
15. [ řekl Eliáš: Zivt jest Hospodin tento.
25. Řekl tedy Eliáš prorokům Balo
zástupů. před jehož obličejem stojím.
žet se jemu dnes ukaži.
vým: Vybeřte sobě vola jednoho, a při

Achabqvu. aby mne zabil?
10. Zivt jest Hos din Bůh tvůj: že!
není národu, ani k ovství, kamžby ne
poslal šn mů' hledat tebe: a když
odpov ěli všiclmi: Nenít ho tuto! pří
sahy požádal odo všech království a ná—
rodů. že nejsi nalezen.
11. A ty nyní ravíš mi: Jdi. a po
věz pánu svému: liáš přišel.
12. A když odejdu od tebe. Duch Ho
spodinův zanese tebe na místo. které
hož já nevím: já pak jda oznlímím to
Achabovi. a on nenalezna tebe, zabije
mne: služebník pak tvůj bojí se Hospo
dina od mladosti své.
13. Zdaliž není oznámeno tobě pánu
mému. co jsem učinil, když Jezabel za
bíjela proroky Hospodinovy. že jsem
skryl z proroků Hospodinov 'ch sto mu
žů po padesáti v jeskyních a krmil
jsem je chlebem a vodou?
14. A nyní ty pravíš: Jdi. a pověz

5) t. ke všechněm potokům. kteří v oudolích tekou.
") t—jsn příčinou tak velikého sucha. dnhoty : hladu . původce takové stížnosti v lidu?
l9) Prorokově Bill: a hájů byli modlil-ití kněžici. . bydleli v veškeré zemi. v hájích bohyni
smilstvn Act-mth sloužíce. ") & od ní placeni jsou.
2l) t. vrtkau' se, jednak Hospodina. jednak use Bíle se držice?
24) t. osvědči se ohněm t. j. sešla oheň. aby stršvil oběť tu. — ") ten at se má na Boha pra
vého. tomu at se slouží.
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18. 26—43.

pravte ho (k oběti) nejprve. nebt jest
vás vice: a vzýve'te jmeno bobů vašich.
ale ohně ne
ádejte.
26. Kteřlžto mvše vola..kteréhož jim

dříví. A opět řekl: Učiňte též to podm—
bé. Kteřiž když učinili podruhé. řekl:
Ještě i potřeti totéž učiňte. I učinili po

dal. připravili ho: &vzývali 'meno Bale
od “iu-ua do oledne. řikajlce: () Báli
vy yš nás! A e nebylo hlasu, ani kdo
by odpověděl: i skákali přes oltař.' kte
rýž byli udělali.
27. A když bylo 'iž poledne, posmíval
se 'im Eliáš. řka: řičte hlasitěji: nebo
bů jest. a snad v rozmlouvůni, aneb v
hospodě jest. aneb na cestě. aneb snad
spi. aby se probudil.
28. Křičeli tedy hlasem velikým. &
bodali se vedlé obyčeje svého nožmi a
špieemi: až se krvi pollvali.'

35. a tekla. voda okolo oltáře ».napl
nila strouhu.

29. Když
již bylo
s poledne,
a oni
(ještě)
proro pak
ovali.
přišel
čas. v němžto

obět obětována bývá.. aniž byl (dotudl
slyšán hlas, aniž jim kdo odpovidal, aniž
uslyšel prosicich:
30. řekl Eliáš všemu lidu: Pojďtež
ke mně. A když přistoupil k němu lid,
o ravil oltář Hospodinův. kterýž byl
z ořený.'
31. A vzal dvanácte kamenů vedlé
počtu pokolení synů Jakobovy'ch. k ně—
mužto se byla stala řeč Hospodinova.
řkouci: Israel bude jmeno tvé.
32. A udělal z těch kamenů oltář ve
jmenu Hospodinova: a udělal strouhu
vůkol oltáře. zšiři jako dvou brázdiček,
33. a narovnal dřivl: a rozsekal vola
na kusy. a vklad! je na dřivi.
34. a řekl: Naplňte čtyry stoudve vo
dou. a vllte ji na oběť zapalnou. i na.

třeti,'

36. A když byl již čas, aby obětována.
byla obět zapalná. přistoupiv Eliáš pro
rok. řekl: Hospodine Bože Abrahamův.
a. lsákův. &.lsraelův, ukaž dnes. že 'si
ty Bůh v Israeli. a já (že jsem) služeb—
ník tvůj, a že jsem vedlé přikázání tvé
ho učinil všecky věci t to.
37. Vyslyš mne ospodine. vyslyš
mne: aby poznal lid tento. že jsi ty
(sám) Hospodin Bůh. a ty žes obrátil
zase srdce jejich.
38. [ spadl oheň Hospodinův. a spů
lil oběť zápalnou. i dřivi. i kameni, též
i prst, i vodu. kteráž byla v strouze,
strávil.
39. Což když uzřel veškeren lid, padl
na tvář svou. a. řekl: "05 odin, ont jest

Bůh, Hospodin. ont jest ůh!
40. | řekl Eliáš k nim: Zjimejtež pro
roky Bálovy, at ani jeden z nich neu
jde. Kteréžto když zjimali, svedl je Eliáš
ku potoku ('ison. a tam je pobil.
41. | řekl Eliáš k Achabovi: Vstup,'
pojez &napl se: nebo zvuk velikého de

štějest."

42. Vstoupil Achab. aby pojedl a na
pil se: Eliáš pak vstoupil na vrch Kar—
mélu, a rozprostřev se na zemi, sklonil
tvář svou až ke kolenonm svým.'
43. a řekl k služebníku svému: Vstu
a pohled k moři. Kterýž když vstoupil

26) hebr. text.: okolo oltáře; představujice timto zdánlivý oběh slunce. jež se Baleni vyznune
naralo.
28) &. aby tím Spiše milost bůžka svého vyprosili.
29) t. stále se modlili. volali. prosili až do času zápalné oběti v chn'unč jerusalénukém v ho
dinu třetí.

30) Prvé než chrám jerusalémský postaven byl. stůl na hoře Karmelu oltář. na kterém se pra
vému Bohu občtovnlo.
34) aby tím patrnéji bylo, to oheň k obi-ti tě na oltáři odnikud ph'jiti nemohl. a tudíž s nebe
seslů: býti musil.
41) t. na horu Karmél. — ") t. Buď dobré mysli. nebo slyšeti jest zvuk. jakoby chtělo pršeti.
42) t. hluboce u klanč o horlivě u déšť k Bohu se modle.

18. 44. — 19. L'..

a pohleděl, řekl: Nic nenl.l opět řeklje
mu: (Jdiž) zase (&učiňte) po sedmkrát.
44. Když pak posedmé šel. ay oblá

46. & ruka Hospodinova byla nad
Eliášem. & přepásav bedra běžel před
Acbabem, až přišel do Jezrahel.

ček malý jako šlépějc člověka vystupo—
Kapitolu Io.
val z moře. Kterýžto řekl: Jdi. &rci
přodJez-bol. 9. Bůh mlouvtl | Mm.
Achabovi: Zapřcž vůz svůj. a joď dolů, Eliáš utekl lb.
Elisa" k promo-ui povoun.
aby tě nezasáhl déšť.
45. A když se obrátil sem i tam.“ hlo ' ]. Oznámil pak Achab Jezabcl všecko.
nebesa zamračila se, a (přišel) oblak. a což učinil Eliáš. a kterak pobil všecky
vítr. a byl déšť veliký. Sstoupiv tedy proroky mečem.
2. ] poslala Jozabel posla k Eliášovi,
Achnb jel do Jezrahcl:

45) :. mezi tím.

] 9. 8—9

\ \\ Ř
ŠŠŘXČŠ

.

l.“7.

:,
k"

—“

'A

řkouc: Toto a! mi učiní bobové. &.toto

5. I položil se, & usnul v stínu toho
at přidají, jestliže zejtra v tuto hodinu jalovce: a ay anděl Hospodinův doteld
nepoložim duše tvé jako duši jednoho se ho. a řekl jemu: Vstaň. &po'ez.
z nich.'
6. [ ohlédl se. na u hlavy je 0 pod
3. Protož bál se Eliáš. &vstav odšel.
chléb.
n doba
vody: pojedl
kami ho mysl vedla: a přišel do Bersa mehý
y &napil
se. aa usnul
zase.
bé v Jůdstvu, &nechal“ tam služebníka
7.ruhé,
] navi-hiv
se
anděl
svého.
dotekl se ho. &Hozpodinův
ře jemu:
4. sám pak šel po poušti cestou jednoho
staň. pojez: nebo dlouhou cestu máš
dne. A přišed tam. usadil se pod jednim ještě řed sebou.
'alovcem, a žádal sobě umřiti. & řekl:
8. terýžto vstav, jedl a pil, &šel v
ostit jest mi Hospodine, vezmi duši alle pokrmu toho' čtyřiceti dní. a čt ".
ccti
noci. až na horu Boží Horeb.
mou: nebot nejsem lepši. nežli otcové
moji.
9. A když tam přišel, zůstal v jesky—

2) t. jestliie tobě neučinim uk. nenabíjí tebe. jako: ty učinil mým prorokům.
3) t.. propustil.
8) :. pohnnem tímto posilněn; ovšem uadpřimzeným způsobem. Polum tento jen předobroneni
nejsvětější svátosti oltářní. jimito cílení cestu do nebeské vlasti šťastně vykoupíme.(Sv. Puschn
sin—.)

na.m- ao.4.

Třetí knihe Královnu.

osv

ni: a aj (stala se) k němu řeč Hospodi
nova.. &řekl jemu: Co zde děláš Eliáši?
10. A on odpověděl: Velice jsem hor
lil pro Hospodina. Boha zástnpů. nebo
o ustili umlnvu tvou synové israelští:
o táře tvé zbořili. proroky tvé pobili

17. A stane se. že. kdožkoli ujde meče
Hazaelova. toho zabije Jehu: &kdožkoli
ujde meče Jehu: toho zabije Eliseus.
18. A posůstsvím sobě v Israeli sedm
tisíc mužů. jichžto kolena neskíáněls sc

mečem. zůstal jsem já sám. a (ted') hle
daji života mého, aby mi jej od'ali.

něla.jemu lihajice mu ruce.'
19. A tak odšed odtud Eliáš. nalezl
Elisea synu Safatovs. an oře dvanácte

11. | řekl jemu: Vyjdiž, s,stůj na hoře
před llospodinem: &aj Hospodin půjde
tudy, a. vitr veliký &silný podvrucugící
hory. &rozrážejici skály (šel) před lío—

spodiuem: ale neb '! v tom větru llo
spodin, &po větru (následovalo) třesení
(země): ale nebyl v tom zemětřesení

llospodin,
12. a po zemětřesení ohen: ale nebyl
v ohni Hospodin, &po ohni hučeni vě

térka tichého?

13. Což když uslyšel Eliáš. přikryl
tvář svou pláštěm s 'm, &vyšed stál ve

Bálovi. & všeliká. ústa.. kteráž se nekla—

rým spřežením volů. A sám také byl je—
d'en mezi těmi dvanůcterým s řežením
orajicími: &přišcd k němu Eliáš. vrhl
plášt svůj na něho.
20. Kterýž mnechav hned volů běžel
za Eliášem &řekl: Prosím, necht polí—

hím' otce svého a matku svou. a tak
půjdu za tebou. l řekljemu: Jdi. a vrat
se zase: nebo co slušelo na mne, učinil

jsem tobě." '
21. Navrátiv se pak od něho. vzal pár

volů. a zabil je: &.dřivím z luhu uvařil
dveřích jeskyně. a aj as lt němu řkou— niaso z těch volů, & dal lidh. i jedli :'
cí: (“o zde děláš Eliáši? A on odpo a. vstav odšel. &šel za Eliášem, &přislu
věděl:
hoval jemu.


14. Velice horlil 'sem pro Hospodina
Kapitolu 20.
Boha zástupu: ne o opustili umluvu
tvou synové israelští: oltáře tvé zbořili. Aclmh pu dvakrát "in.-zlí nad Benuladem huleni
syrským.
proroky tvé pobili mečem. i zůstal jsem
]. Benadad pali. král syrský. shromá
já samotný. (ted') však hledají života
ždil všecko vojsko své. & třiceti &dva
mého, aby mi jej odjali.
15. l řekl Hospodin k němu: Jdi. & krále s sebou. i koně, i vozy: &vytáh
navrat se cestou svou po pouští do Da— bojoval proti Samaří. &oblehl ji.'
mašku: & když přijdeš tam, pomažeš
2. A poslav posly k Achshovi králi
israelskému do města. vzkázal mu:
Ilunele za krále nad Syrií.
3. Toto pravi Benadad: Stříbro tvé. &
16. & Jehu syna Namsi poniažeš za
krále nad Israelem: Elisea pak syna zlato tvé mé jest: a ženy tvé. i synové
Safntovm kterýž jest z Abclmehula. po tvoji nejlepší, moji jsou.
mažeš za proroka místo sehe.
4. | odpověděl král israelský: Vedli'
12) Bůh :_jevií so Eliášovi. aby o přítomnosti : ochrané Boli uiištčo & tak v pronásledováni
svém potěšen byl. Zjevil pak se mu ne v bouři ulo u vétérku tichém. důvqje lnu tim na
smzuménou. ie Duch Boli jest duch mil-nosti . milosrdenství. libé budicí ty. kdo:! nc urbi
propasti dřimqjí, odpouitéje raději ne! zahuhqje.
18) t. holdqjice jemu.

20) t. rozlehnim se s otcem atd. — ") t. Neprodlévej nevn'ititi se. nebo věc ts dlouhého při
ročl netrpí.
2I) 0.. na rouchnůní s těmi. kteří! tu ns poli byli.
]) Kruhová. jicbcto počet se na. 82 udává. byli Bensdadovi podrobeni, s vladykové jednotlivých
měst v svých krajinách, kde! Jonne krále hannncjslré nalezl. Jos. 12. 7—24.
Biblí decil.
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slova tvého. pane můj králi. tvůj jsem
já. i všecko. což mám.
5. Opět navrátivše se poslové, řekli:
' 'oto praví Benadad. kterýž poslal nás
k tobě: Stříbro své. a zlato své. i ženy
své. i syny své dáš mi.
6. Zejtra tedy o tento čas pošlu slu
žebníky své k tobě. a přehledají dům
tvůj. i dům služebníků tvých: a onit
všecko. cožkoli se jim bude líbiti. pobe
rou. s odnesou.
'
7. Povolav pak král israclský všech
starších země tě. řekl: Znamenejte &
vizte. že ouklady nám činí: nebo poslal
ke mně pro mé ženy. a syn , a pro mé
stříbro i zlato: ». neoalepřcřjsem (mu

toho).'

8. ! řekli všickni starší. i veškeren
lid, ]: němu: Neposlouchejž ho. ani mu

20. 5—22.

Achabovi králi israelskěmu. řekl jemu:
Toto praví Hospodin: Zdali jsi neviděl
všeho toho množství velikého? Hle ja
dám 'e dnes v ruku tvou: aby poznal.
že já. jsem Hospodin.
14. l řekl Achab: Skrze koho? [ řekl
jemu: Toto praví Hospodin: Skrze slu
žebník knížat krajů.“ [ řekl: Kdo pak
svede šitvu? A on řekl: Ty."
15. .Sčetl tedy služebníky knížat kra—
jů. a nalezl jich v počtu dvě stě třiceti &
dva: a po nich sčetl lid. všecky syny

israelské. (a bylo jich) sedm tisíc:
16. i vytáhli o poledni. Benadad pak
pil a byl opilý v stanu svém. u. králů
třiceti a dva s ním. kteříž byli jemu na
pomoc yřišli.
\ ytáhli pak služebníci knížat kra

jú nejprve! [ oslal Benadad (některé);

kteříž oznámí i jemu. řkonce: Muži vy
povolují
9. dpověděl tedy poslům Benada táhli ze Samaří.
18. A on řekl: Buďto že jdou (aby
dovým: Povězte panu mému králi:
Všecko. očež jsi poslal k služebnlku 'ednali) 0 pokoj. (tedy) zjímcjte je živé:
svému prvé, učmím. ale této věci učiniti
uďto (že vytáhli) aby bojovali. (také)
nemohu.
je zjímc'te živé.
10. A navrátivše se poslové donesli
19. ytíthli tedy služebníci knížat
mu tu odpověď. Kterýž zase poslal. a krajů. a ostatní vojsko táhlo za nimi.
řekl: Toto at mi učiní bohové. a. toto at
20. l zabil jedenkaždý muže. kterýž
přidají. dostane—li se prachu ze Samaří proti němu přicházel: i utekli Syrští. a

do hrstí všeho lidu, kterýž jestse mnou.“ honili je lsraelští. Utekl také Benadad
11. l odpovídaje král israelský. řekl: král syrský na koni s jízdnými svými.
Beete jemu: At se nechlubí opásaný
21. iPotom
vyšed král
tak jako odpásaný.'
koně,
vozy zkazil.
a takísraelský
porazil gobil
'yrii
12. Stalo se pak. když uslyšel Bena ranou velikou.
dad řeč tuto, že il on i králové v sta—
22. | přistoupiv prorok k králi israel
ních. a. řekl služeríkům svým: Přitr skému. řekl jemu: Jdiž a_posilň se. a
hněte k městu. l přitrhli.
věž. i viz. coby měl činiti: nebo po roce
13. A hle prorok jeden přistoupiv ]: král syrský (zase) vytahne proti tobě.
___—__.
7) Ale. chce důle "rici, teď žádá ode mne více. také veci mše.
ln) 8 prs-tí srovnám Samaří. a tak v niv-cc obr-cítím. že "nestane :. ní. coby kazdý \oják můj
do ruky niti mohl. Takové množství nás just?
11) Ať se nechlubí ten. který! se teprv strojí do boje. & holoví se k boji. jako tc-n s.- rhlubití
může. který! již svíteživ. svlůči s sebe zbroj. Nech! "iným“ let" už vyhrá.
H) O..dobytých krajin. kteří se tuto od hradských rozeznámií. — ") Prorok králi odpovida.
aby na nepřítele udeřil. ucet-kuje. alby nepřítel udeřil na něj. a že i pomocí slu tebniků kní
žat. !. _i. vůdců lidu válečného nad nepřítelem n'itMí.
|? * \'ytiblo pak těchto málo napřed, aby zmýlili nepřítele. ,iukoby AP jich. alby již \; pokqii
aneb k boji přicházeli. nebylo co bůti; a to lest se podařila.
._—__.___.

i

__

___-___..
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Třetí kniha Královská.

23. Služebníci pak krale syrského ře— ského jsou milostivl: protož vezmouce

kli jemu: Bohové bor 'sout bohové je—
jich.' protož nás přemo li: ale lépe jest.
abychom bojovali proti nim na rovinách.
a přemůžeme je.
24. 'l'y tedy učiň toto: Udbud' všech
těch králi: vo'ska svého. a postav kníža

ta“ misto nic :
25. a doplní zase počet vojáků. kteříž
padli z tvých. a koně jako ony koně. 9.
vozy jako vozy.“ kteréž jsi prvé měl: a
budeme bojovati proti mm na rovinách.
a uzííš. že přemůžemc je. I uvěřil rudě
jejich. a učinil tak.
26. Protož když bylo po roce. sčetl
Benadad Syrské. a vytáhl do Afeku. aby
bojoval proti Israelovi.
27. Synové pak ismelští sečtěni jsou.
a nabravše špíže vytáhli jim v cestu. a
položili se proti nim. jako dvě malá
stáda koz: Syrští pak naplnili zemi.
28. A přistoupiv jeden muž Boží. řekl
králi israelskému: Toto praví Hospodin:
Proto. že pravili Syrští: Bohem hor ' st
Hos odin. a ne Bohem oudolí: dzm
všec no množství toto veliké v ruce tvé,
a zvite. že já jsem Hos odiu.
29. l šikovali se k bitvě po sedm dní
jedni proti druhým. sedmého pak dne
svedli bitvu: i porazili synové israelští
z Syrských sto tisíc.pěších jednoho dne.
30. Kteří pak pozůstalí. zutíkali do
města Afeku: a spadla zed" na dvaceti
a sedm tisíc mužů. kteříž byli pozůstalí.
Benadad pak utíkaje vše] do města. do
pokoje. kterýž byl vnitř v pokoji."
31. [ řekli jemu služebníci jeho: Hle,
slýchuli jsme. že králové domu israel
___...__
„- --—
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23)
24)
25)
80)

t.
t.
z.
t.

pytle na bedra své.“a prova

na hla

vy své," pojďme k králi israelskému:
snad při životu zachová nás.
32. Tedy přepásali pytli bedra svin.
a vmli provázky na hlav své, a přišli k
králi israelskému. a řekli jemu: Služeb—
uík tvuj Benadad “raví: Prosím tebe.
necht 'sem zachovun při životu. A on
řekl: est-li ještě živ. bratr můj jest.
33. Což vzali muži ti za dobré zna
mení. a rychle chytili slovo to z úst je
ho. a řekli: llrutr tvůj Benadadl' ] řekl
jim: Jděte a přived'te ho ke mně. Vyšel
tedy k němu Benadad, a vzal ho k sobě
(Achab) na. vuz svůj.
34. Kterýž řekljemu: Města. kteráž
pobral otec můj otci tvému. nevrátím:
a ulice zdělej sobě v Damašku. jako byl
udělal sobě otec můj v Samaří, a já. s
tebou spojen odejdu od tebe. A tak uči—
nil smlouvu. a propustil ho.
35. Tehdáž muž nějaký z synů' pro
rockých řekl k tovaryši svému slovem

Hospodinovým:" Bi mne."'
nechtěl ho bití.

Ale on

_

36. Jemužto on rekl: Ze jsi nechtěl
uposlechnouti hlasu Hospodinova. aj
když půjdeš ode mne, udůví tebe lev. A
když maličko odšel od něho. trefil na
něj lev. a udávil ho.
37. ' 'éž i druhého muže naleznu. řekl
jemu: Bi mne. Kterýž bil. a ranil ho.
38. ()dšel tedy prorok. a postavil se
králi v cestu. a změnil ústa a oči své
prachem je posypav.
39. A když král pomíjel. zvolal na
krále. a řekl: Služebnlk tvuj Vyšel k bo

poněvadž Palestina je:—tzenw hornatů.
: lidu svého, kteří! poslušnejší a věrnější budou.
v témž počtu doplň.
městská. na kteréž stáli. chtíce se bránití. -— ") L utikul : pokoje- do pokoje, skryl se

.
do nejudnějaího kouta
31) t. smutek na nebo. spůsobem hořících se. a milosti hledajících. — “) t. ukuuiioe
umrti hodni jsme.
33) :. liv jeat.

35) t. : žáků — ") L : mkuu

Botiho. —- '“)

tim. že

Měl tuti! dáti se zranili. aby tím snáze dabl

příltnpu ke kvůli.

Ot"

" __?
20. 40-_ 21. I'.
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jovůni t blízka. &když utekl muž jeden.

4. Tedy přišel Achab do domu své—
řivedl ho kdosi ke mně. a řekl: Ostří— ho lměvaje se. a skřipě [(zuby) nad slo

hej muže tohoto: kterýž jestliže se ztra
tí. bude život tvů' za život jeho. aneb
položíš hřivnu stříbra.
40. Když pak ja zkormoucen jsa sem

stem jsem se obraceL' tožt se (muž
ten) ztratil. [ řekl kral israolský k ně
mu: Takový jest soud tvůj. jakýž jsi

sám vydal.“
41. Ale on i hned setřel prach s tváři
své, a poznal ho král israelský. žeby z
proroků byl.
42. Kterýžto řekl k němu: Toto praví
Hospodin: Ze jsi propustil z ruky své
muže hodného smrti. budet život tvůj
za život jeho. a lid tvůj za lid jeho.
43. l navrátil se král israelský do do

vem. kteréž byl mluvil k němu Náboth
Jezrshelský. řka: Nedám tobě dědictví
otců mých. A vrhnuv sebou na lůžko
své. odvrátil tvář svou k stěně. a nic ne
jedl.
5. Veěla pak k němu Jezabel manžel
ka jeho. a řekla jemu: Co jest to. že tak
smutná jest duše tvá? a proč nejiš?
6. Kterýž odpověděl jí: Mluvil jsem
s Nábothem Jezrahelským, &.řekl jsem
jemu: Dej mi vinici svou. za peníze:
aneb jestlit se libi. dám tobě za ni vinici
lepši. A on odpověděl: Nedám tobě vi
nice své.



7. l řekla jemu Jezabel manželka je
ho :' Velikou vážnost máš. &dobře zpra
mu svého. pohrdaje (to) slyšetif ale vuješ království israelské! Vstaň. a po
jez. &buď dobré mysli. já (sama) tobě
přišel hněvaje se do Samaří.
dám vinici Něbotha Jezrahelského.
8. Napsala tedy listy jmenem Acha
Achab vzal Něbothovn vinici; Elilíl- bo trestal.
Achab činil pokůni.

27.

Po času
událostech
těchto
(stalo se).
že l.měl
toho “uk
; áboth
Jezrallelský
vinici. kteráž byla v Jezmhel. podlé pa—
lácu Achaba krále samařske'ho.'
2. l mluvil Achab k Nábothovi. řka:
Dej mi vinici svou. at sobě udělám za—
hradu k zelinám. nebot jest blízko. &
odlé domu mého: &důmt za ni vinici

lbpší: aneb jestližet se zdá lépe. dámt
v stříbře cenu. zač stojí.

3. Jemuž odpověděl Náboth: Uchovej
Hos odin, abych měl dáti dědictví otců
mýt“ tobě..

bovv'm. &zapečetila je prstenem jeho, &
pos ala je k starším. a předním. kteřiž
byli v městě jeho, a bydlili s Nábothem.
9. Rozum pak listů těch tento byl:
Vyhlaste půst. a posaďte Nábotha mezi
předními z lidu,
10. a postavte dva muže syny Belia
lovy' proti němu. a at falešné svědectví
praví (naň): Dobrol'ečilBohu a králi :"
potom vyveďte ho. a ukamenujte. &tak
at umře.
ll. Učinili tedy měšťanéjeho starší,
a přední. kteříž bydlili s ním v městě.
jakž byla rozkázala jim Jembel. a jakž
psáno bylo v listech. kteréž jim byla
poslala:

*_*--
40) t. v tom když já zkormoucen jsa. toho i ouoho jsem hleděl. ——“\
stnbru. jsi propadl.

.—

t. neb život aneb hřivnu

43) t. nechtěje to na sebe obrititi a pokání činiti.
]) Jeri-abc! bylo město. od kterého! veškerá rozlehlá krvúina Jezrahel sloula.
3) Vrdlé úkonu. Mojžíšova nesměl žádný pole (dědictví) otců svých odpmdůvati aneb jinému
popouštěti & neb jakkoli jinam přenášeti. 3. Moji. 25. 23.
7) t. mluvi: uštěpačné.
9) Den postu vybliien býval po spůdiiní veřejného zločinu. 2 Far. 30. 34: Bod. 8. 21
IO) t. neůleclvetné. — ") t.. naopak: rouhsl se Bohu i králi. Rouhaěi bývali dle zákona Moj
žišova kamenovůni.

_________

___—__

3 Moji. 24. 16.

21. 12—29.
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12. vyhlásili půst. a posadili Nábotha
mezi předuimi z lidu.
13. A přivedše dva muže syny ďá
blovy. kázali jim sednouti proti němu:
a oni. jakožto muži ďáblovi, svědčili
proti němu před množstvlm: Zlořečil
Náboth Bohu &králi: pročež vyvedli ho
u. město. &kamenovali ho. až umřel.“
14. l poslali k Jezabel. řkouce: Ukai
meuován jest Náboth. &umi-el.
15. [ stalo se. jakž uslyšela Jezabel,
že ukamenován jest Nábotli, &že umřel.
řekla Achabovi: Vstm'i a vládní vinici
Nábotha. Ježrahelského. kterýž nechtěl
povoliti tobě. &dáti ji 73 penize: nebo
(již) není živ Náboth. ale umřel..
16. To uslyšev Achab, žeby totiž

21. Aj jó. uvedu na tebe zlé. &sežnu
potomky tvé. ».zabiji : (domu) Achnbo
va močlciho na stěnu, a zavřeného, :
nejposlednějšiho v Israeli“
22. A učinim s domem t m jako s
domem Jeroboama syna Ná atovs, &
jako s domem Bsasy s na Ahiášovs:
nebo jsi skutky svými k něvu mne po
puzoval. a. k hřešenl přivodil jsi lsraele.
23. Ale i o Jezabcl mluvil Hospodin.
řka: Psi žráti budou Jembel na poli Je
zrahel.
24. Uml'e-li Achab' v městě. žráti ho
budou psi: pakli umře na poli, jisti ho
budou ptáci nebeštl.
25. l nebylo podobného Achubovi.
umřel Náboth. vstal. a. šel do vinice Ná— kterýž prodán byl.' aby činil zlé před
obličejem Ilospodiuovým: nebo ponou
botha Ježralielského, aby ji ujal.
17. Ted stala se řeč Hospodinova kala ho Jembel manželka jeho.
k Eliášovi rhesbitskému. řkouci:
26. & ohavný učiněn jest tak velmi.
18. Vstau. a. v_vjali vstřlc. Achabovi
že následoval modl, kteréž byli udělali
králi israclskému. kterýž jest v Samaří: Amorrhcjšti , jež vyplenil Hospodin
před s_vnyisraclskými.
hlel
u
a . jdet do vinice Nábothovy. aby ji
27. Když tedy uslyšel Achab slova.
J 19. & mluviti budeš k němu. řka.:
'l'oto pravi Hospodin: Zabil jsi. nad to tato, roztrhl roucho své. &přikryl žini
sobě.i přivlastnil jsi.' A potom doložiš: tělo své. & postil se, &.spal v pytli.“ a.
chodil s sklopcnou hlavou.
Toto pravi Hospodin: Na tom mlatě. na
28. [ stala se řeč Hospodinova. k Eli—
kterémž llzali psi krev Nábothovu. i tvou
ášovi
Thesbitskému. řkouci:
krev také ližati budou.
20. [ řekl Achab k Eliášovi: Zdaliž
29. Viděl-lis. jak se ponižil Achub
jsi nalezl mne nepřítelem sobě ';" Kte "ž přede mnou? Protož poněvadž se tak
řekl: Nalezljsem, proto že prodán jsi. ' ponlžil pro mne, neuvedu toho zlého za
aby činil to, což zlého jest. před obliče— dnů jeho. ale za,dnů syna jeho uvedu to
jem llospodinovým.
zlé na dům jeho.'

13)
15)
19)
20)

Ukameuovali netoliko Nůbothn, ale i jeho iyny. 4 Král. 9. 26.
Jmčui utmeenýcb zrádců připadlo králi.
t_ys vniedlnik i zlodej.
t. Zdalizs kdy shledal. iebych byl nepřítel tvůj? -—") &.jako otrok podmanil jsi se Jeubel
& nepravostom jejim.
21) t. vyhladirn a do posledniho potomstvo tvé. di Hospodin.
24) t. nekdo z potomků jeho.
tomky jeho.
25) t.. vydal se na. to
Neb Achsba. který! pokání činil, neustihl mi
23 ) t. v rouchu smutečnim. způsob pytle mqiiám.

29) t. proto že není prlvó upřímnosti srdce při něm. nmiknou

J

tento. ale po-

potomkové jeho pomsty m6.

'

NWR:-Monti.
Kapitola zz.
thsbslosslst—

sn do lolik.

37.

hlnsvojnn.M.Wm

Ach-bova, bl. i Josefu—ovn.

22. 1—18.

10. Král pak israelský. &.Josefat král
jůdský. sedělijedenkaždy' na trůnu svém.
odlni jsouce rouchem královským. na

]. Nebylo tedy za tři léta války mezi náměstí u vrat brány samá-ské. & vši—
Syrii s _lsrselem.
ckni prorokové prorokovali před nimi.'
2. léta pak třetího. přišel Jossfat
11. Sedeciáš pak syn Chanasnův udě—
král Jůdský k králi israelskěmu.'
ltd sobě rohy železné. &řekl: 'l'otoprsvi
3. [ řekl král israelský k služebnikúm Hospodin: Těmito rozvěješ Syrii. do—
svým: Nevite-li. že naše jest llámoth' kudž nepohublš ji.
12. Podobně i všickni (ostatni) pro
v Galaad. &my zanedbáváme vzlti je z
ruky" krále s rského?
rokové prorokovali, řkouce: Táhni proti
4. [ řekl k osafatovi: Potáhneš-li se Rámoth Gnlaed, : 'di šťastně. &dát je
mnou na vojnu proti lllunoth v Golaad? Hospodin v ruce krdle.
5. ! řekl Josefat k králi israelskému:
13. Posel pak, kterýž šel, aby zavolal
Jako jsem jsi, tak jsi ty: lid můj. &lid Micheáše. mluvil jemu. rka: llle řeči
tvů'. jednot jsou: a. jezdci moji (jako) proroků jedněmi ústy předpovídajidobré
je: ci tvoji." [ řekl Josafst k králi isra věci králi: budiž tedy řeč tvá jako řeč
elskému: Zeptej se. prosím tebe. dnes jejich, &mluv dobré věci.
_
na slovo Hospodinova“
14. Jemužw Micheáš řekl: Zivt jest
6. Shromáždil tedy král israelský pro llospodin. že což mi koli řekne llospo
roků okolo čtyř set mužů, a řekl jim: din. tot budu mluviti.
Mám-li táhnouti na vojnu proti Rámoth
15. Přišel tedy k králi, a řekl jemu
v Gelasd. či tak nechuti? Kteřlžto od král: Micheáši. máme-li táhnouti na
věděli: Táhni, a dá.je Hospodin v ru— vojnu proti Rámoth v Galaad. či tak ne
chuti? Jemuž on od ověděl: 'l'áhni,
k: krále!
7. Rekl pak Josafat: Což neni zde žá a jdi štastně. & dá je lospodin v ruce
dného proroka Hospodinova.. abychom krále.“ _
16. Rekl pak král k němu: Jednou i
se ptali skrze něho?
8. | řekl král israelsky' k Josafatovi: po druhé přisahou zavazu'i tebe, aby mi
Ještčt jest muž jeden. skrze něhož mů nemluvil. než co pravdivého jest. ve
žeme se zepteti Hospodina: ale já ho jmenu Hospodinovč.
17. A on řekl: Viděl jsem veškeren
nenávidim. proto že mi nic dobrého nc
prorokuje než (všecko) zlé. Micheáš. lid israelský rozptýlený po horách. jako
syn Jemlův. Jemuž Jossfat řekl: Nemluv ovce, kteréž nemaji pastýře. I řekl "o—
tak králi.
spodin: Nemají tito pána: navrat se je
9. Povolav tedy král israelský komor denkaždy' do domu svého v pokoji.'
18. Protož řekl král israclsky' k Jo
nika jednoho. řekljemu: Přived' mi sem
safatovi: Zdaližt jsem neřekl. že mi nc
rychle Micheáše syna Jemlnva.
2) 2.1'81'. IB. ll.
“) t. z moci.
3) “tooth bylo město israelske'. jen: leželo na východní straně Jordánu.
5) t.. jít a i ty jsme jedno a tudíž hotov jsem tíchnouti s tebou i s lidem svým i s koňmi. _
") t. zeptej se Hospodina skrze proroky. šťastně-li to nsše tažení bude. cili noštsstné.
6) Okolo čtyř act. proroků. není sice Bélovi neslouiíli, ale zlatému teleti.
10) L v pbnich : průporedócli hlisali šťastný výsledek nastůvqjici vilky.
15) Opětqje zde slon falešných prorokův v smyslu opůčném. Král pak znamenal toho » protož
zidsl oprsvdove' odpovedi..
17) t. na to tobě přijde. potáhnež-lí na vojnu. Ty sshyuei ns horách Gslssdských &lid ismlsky

bude bez klik.

Nsúllni tedy nl vojnu!

_J
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28. I řekl Micheáš: Jestliže se navrá—
tíš v pokoji, tedyt nemluvil skrze mne
Hospodin. A (dále) řekl: Slyštež to vši
ckni lidé!
29. Tah! tedy král israeleký. a Joea
t'at král jůdský. proti Rámoth v Galaad.
30. [ řekl kral israelský k Joeafatovi:
Vezmi odění, a jdi k bitvě. & oblee se
v roucho své.“ l změnil král israelský
oděv svůj, a šel do boje.
takto. a jiný jinač.
31. Král pak syrský přikázal byl tři
21. Vystoupil ak (jeden) duch.' a ceti dvěma knížatům svým nad vozy,
ostavil se před ospodinem. a řekl: řka: Nebojnjte proti (žádnému) ani ma
gilt ho oklamám. .lemuž řekl Hospodin: lému ani velikému, než proti samému
im?
kra'di israelskému.
32. Když tedy uzi'eli knížata nad vo
22. A on řekl: \'yjdu a budu duchem
lživým v ústech všech proroku jeho. 1 zy Josafata. domnívali se, žeby on byl
řekl Hospodin: ()klamáš a přemůžeš král israelský &oboh'vše se naň, bojo
vali proti němu: I zkřikl Joeaí'at.
ho: vyjdiž a učiíi tak.
33. 'l'edy porozuměli knížata vozů, že
23. Protož nyni aj již dal Hospodin
ducha lživého v ústa všech proroků on neni král israelský. a nechali ho.
34. Muž pak jeden natáh lučiště. na
tvých. kteříž tuto jsou. &Hospodin mlu
nejisto střelu vystřelil.' a náhodou po
vil zlé proti tobě.
24. l přistoupiv Sedeciáš syn Cha střelil krále israeíského mezi plícemi a
naanův. dal Mieheášovi poliček. a řekl: žaludkem. Pročež řekl vozkovi svému:
Což ted mne opustil Duch Hospodi Obrat se, a vyvez inne z vojska, nebo
nův a m uvil tobě?
těžce raněn jsem.
25. | řekl Micheáš: Uzřiš to v ten
35. l rozmohla se bitva v ten den. a
den. když utíkati budeš z pokoje do po král israelský zůstal na voze svém proti
Syrskýmf potom umřel večer: a krev
koje. aby se ukryl.'
26. ! řekl král israelsky: Vezměte tekla z rány do korby vozu.
36. i volal vyvolavač po všem vojště
Micheáše. & at jest u Amona knížete
města, a u Joasa s a Amaleehova.
prvé než slunce zapadlo. řkn: Jedenkaž—
27. a reete jim: 'Hto praví král: Dejte dý. navrat se do města svého. a do země
tohoto muže do žaláře. a chovejte ho sve.
37. I umřel král, a přinesen jest do
chlebem trápení. a vodou ouzkosti.' do
Samaří: a pochovali ho v Samaří.
kudž ee nenavrátím v pokoji.

prorokuje

nic dobrého , ale

vždy

cky zlá?
19. On pak řekl dále: Protož slyš řeč
Hospodinovu : Viděl jsem Hospodina se—
dícího na stolici své. a všecko vojsko
nebeské stojící při něm po pravici i po
levici.
20. l řekl l'los odin: Kdo oklamá
Achaba krále israeliského. aby vytáhl, a
padl v Rámoth Galaad? ] mluvil ten

21) c. ný. ďábel.
33) Vidění toto jen! více podobenství. jeho). rozum a smysl jest: Bůh to tak dopustil : nechal býti.
aby všichni proroci tvoji nt-pravdu mluvili. a tebe k tvé u'thubó oklamali.
!. boje se synů královských, aby od nich ubit nebyl. že falešně prorokoval. A v ukutku po
nešťastné válce dal syn Achabův hledati Sedeciítše. aby ho zabil.
t. dávejte mu jisti a pití maličko. jen tolik, coby mohl živ býti.
habr. text: | l'ekl král inmeleký k Josafabori: Změním ji. se. kdy! půjdu k bitré. ale ty
oblec se v roucho své.
t. nemysle na to. aby krále poatřeíiti mel.

t. cthje

přitomnoeti svou vqjsko posilovati . padnout-i.

aby se

nerozpakovali a ' uti

koni nedali.

__

___—___J
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38. a když myli vůz jeho v rybníku pozůstalí za dnů Asy otce jeho. vyple
mořském. lízelipsi krev 'eho, též když nil ze země.
48. Tehdáž nebylo krále v zemi
umývuli uzdy. vedlé řeči ospodinovy.
Edomské,'
kterouž byl mluvil. (Výš 21. N.)
49. [ nadělal král Josafst lodi na
39. Ostatní pak věci Achsbovy. a vše
cko což činil, &jaký dům z kostí slono
vých vystavěl. i všecka města.. kteráž

moři. kteréž se měly plaviti do Oiír pro
zlato: ale nemohly se plaviti. nebo se

udělal. o tom zapsáno jest v knize pří
polámaly
v Asionřaber.
50. Tehdy
řek Ochoziáš syn Acha
běhů (za) dnů králů israelských.
40. Usnul tedy Achnh s otci svými. & bův k Jossfatovi: Nechťjd0u služebníci
kraloval Ochoziáš syn jeho místo něho. moji s služebníky tvými naloděch. l
41. Jossfat pak syn Asy počal kralo nechtěl Jossfat.
vati nad Jůdou léta čtvrtého Achaba
51. [ usnul Josafat s otci svými. &
krále israelského.
pochován jest s nimi v místě Davida
42. \'e třicíti pěti letech byl, když otce svého: & kraloval Joram syn jeho
počal kmlovati, a pčtmecítma let kralo místo něho :
52. Ochoziáš pak syn Achabův po
val v Jerusalémě; jmeno matky jeho bylo
čal kralovati nad lsraelem v Samaří.
Azuba dcera Salaje.
léta
sedmnáctého Josefata králejůdské
43. A chodil po vší cestě Asy otce své
ho. aniž se od ní uchýlil: &činil. což pra ho. &kraloval nad lsraelem dvě létě.
53. A činil zlé věci před obličejem
vého bylo před obličejem llospodinovy'm.
44. A však výsosti' neodjal: nebo llospodinovým. a chodil po cestě otce
ještě lid obětoval. &kadil na výsostech. svého i matky své. a po cestě Jeroboama.
45. A pokoj měl Josafat s králem syna. Nálmtova. který/. přivodil k hi'e
šení lid is:-selský.
israelským.
46. Jiné pak věci Josafatovy. &skut—

54. Sloužil také Bí'llOVl. & klauěl se

kové jeho, i války, kteréž vedl. tyt za jemu, protož popudil Hospodina Boha
psány jsou v letopisích králů jůdskýeh. israclského, vedlé toho všeho. což činil
47. Ale i ostatky ženkýlů. kteříž byli otec jeho.
44) !. těch. kde se pravému Bohu obětovali). pohanské puk zkazil.
48) nýbri zeme Edomská byla podrobena králům Jůdnkým. s tudy tito meli plavbu na moli
rudém

Čtvrtá kniha Královská,
podlé Hebrehkých:

Druhá Královská či Malachim.

Y„

Kapitola

1.

\; 1,3 Nemoc| mm Ochodášou.

Ý)
Fa protivil pak se llloab'
já))
. “' lsraclovi po smrti
" ».
Achabově.
2. A spadl Ochoziůš
: skrze mřiži' večořadla
„f
svého , kteréž měl v
Samai'l. &stanul. [ poslal posly. řlmjim:
Jděte. ptejte se Bélzebuba boha akka—

ložce,na kterémžse položil.nesejdeš,
ale smrti umřeš. | odešel Eliáš.

5. A navrátili se poslové k Ocho
ziášovi. Kterýžto řekl jim: Proč jste
se vrátili?
6. A oni odpověděli jemu: Muž ně

jaký vyšel nám v cestu. a řekl nám:
Jděte. &navratte se k králi, kterýž poslal
vás. a dite jemu: Toto pravi Hospodin:
Zdali nebylo Boha v Israeli. že posýláš
tázat se Bélzebuba boha akkaronskeho?
mnského.povsmnu-liztéto ménemoci." Protož s ložce. na kterémž sc položil.
3. Anděl pak Hospodinův mluvil k nesejdeš. ale smrti umřeš.
Eliášovi Tbesbitskému. řka: Vstm'i. &
7. Kterýž řekl jim: Jaký jest. způsob
jdi vstříc poslům krále samnřsltého.adiš & oděv muže toho, kterýž se potkal s
k nim: Zdaliž neni Boha v Israeli, že vámi. &mluvil slova tato?
jděte dotazovat se Bélzebuba boha
8. A oni řekli: Jest člověk chlupatý. &
okkaronského?
m koženým přepásanýna bedráchf'

4. Protož toto pravi Hospodin: b' mak

řekl: Eliáš Thesbitský jest to.

]) Lid moobaký se odtrhl od krilontvi iai-selského.jemu! za panování Davids trilo poplotným
učiněn byl. 2. Kra. 1. 2.
které bylo okolo střechy. tudy i okolo hořejšího večehdla na "řek » nolelqjí
ciho. Jiní mini. to to bylo okno, kterým! se světlo skrze střechu neb půdu do pokojů
nižších uvodilo. — ") Bélu-hub, tolik co pán nad muchsmi.
byl bůh-k Filistinských.
jeho! modlil měli & otili ' hlavním městě svém. Anatoli nazvaném. Vzývnli bo „liště u.
ochrlnu před mucbami. od nich! i . dobytkem svým velmi souzeni bývali. ješte jich v bohnito'
send jejich. jukni i ' dolejiím Egyptě. náramně mnotstvl bylo. Od toho Békebubn rozeznává
se Běhobul (MIL 12. 24.). kníže zlých duchů; u! Židé itohoto posměšné Běhobubem. pinea
muňlm. mývalí.
B) Hui : chlupatým pláštěm čili kozichem. jim! proroci pliodíni bývalí. Zahn. 13. 4. Hot.

2) !. Modli.

8. 4.

mw s_n.

ho. 20, 2.

_
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1. 90—2. 7.

bratr jeho místo něho, léta druhého Jo
rama syna Josefatova krále jůdského:
nebo on' neměl syna.
18. Jiné pak věci Ochoziůšovy. kte
réž činil, tyt se síny jsou v letopisích
10. A odpovídaje Eliáš. řekl pade— králů ismelskýcli.
sátníkovi: Jestliže jsem muž Boží. necht

9. ] poslal k němu padesátníks. a pa
desáte (mužů). kteříž byli pod ním.“
Kterýž všel k němu. an seděl na vrchu
hory a řeklmu: Muži Boží," králrozká—
zal. aby sstoupil dolů.
sstoupí oheň s nebe. &sžíi-etebe, itvých
padesát. Tedy sstoupil oheň s nebo, &
sežral ho. i padesáte. kteříž byli s ním.
11. A opět oslal k němu (král) pa
desátníka jiné o, & desáte s ním.
Kterýž mluvil jemu:
uži boží, totot
praví král: Rychle sstup dolů.
12. Odpovídaje Eliáš. řekl: Jestliže
jsem já muž Boží, necht sstoupí oheň
s nebe. & sžíře tebe, itvých padesát.
Sstoupil tedy oheň s nebe, a sežral ho,

Kapitola :.
Eli“ u viebru nat.

“. Elim: duchem klínovým

obdni'en. 19. divy činí.

1. Stalo se pak, když chtěl Hospodin
vziti Eliáše u vichru do nebe, šli Eliáš
&Eliseus : Galgala'

2. [ řekl Eliáš k Eliseovi: Zůstaň
tuto, nebo Hospodin oslal mn_e až do

Bethel. Jemužto řekl liseus: Zivt jest
Hospodin, i živat jest duše tvá. žet ne
spustím 'se tebe. A když přišli do
i padesát jeho.
13. Ještě poslal padesátníka třetího, Bethel,
o. padesát. kteříž s ním byli. Kterýž
3. vyšli s nově proročtí, kteříž byli

přišed . sklonil kolena. před Eliášem,
a prosil ho, řka: Muži Boží. nepohrdej
duší mou, &dušemi služebníků tvých,

kteříž se mnou jsou.'
14. Hlo sstoupil oheň s nebe, a se
žral dva. první podesútníky s padesáti.
kteříž byli s nimi: ale nyní prosím. aby
se smiloval nad duší mou.
15. [ mluvil anděl Hospodinův k
Eliášovi, řka: Sstup s ním. neboj se.
Tedy vstav, šel s ním k králi.
16.31 mluvil jemu: Toto praví Hospo
din: Ze 'si poslal sly. aby se tázali
Bélzebuda boha ak onského. jakoby
nebylo Boha v Israeli, od něhožbys
mohl otázati se řeči. protož s ložce. na
kterés se položil, nesejdeš, ale smrtí
umřeš.
17. l umřel vedlé řeči Hospodinovy.

kterouž mluvil Eliáš, a kraloval Joram

v Bethel, k liseovi. &řekli jemu: Víš
liž. že dnes Hospodin vezme pána tvého
od tebe? Kterýž odpověděl: [ já. vím:
mlčte;

4. Rekl pak Eliáš k Eliseovi: Zůstaň
tuto, nebo Hospodin_poslal mne do Je
richa. A on řekl: Zivt jest Hospodin.
& živat jest duše tvá, že nespustím se
tebe. A když přišli do Jericha..
5. přistoupili synové proročtí. kteříž
byli v Jerichu, k Eliseovi. &řekli jemu :
Víš-liž. že dnes vezme Hospodin pána

tvého_od tebe? [ řekl: I já vím: mlčte.
6. Rekl pak mu Eliáš: Zůstaň tuto
nebo Hospodin poslal mne až k Jordá
nu. Kterýž řekl: Zivt jest Hospodin, &
živat jest duše tvá, že nespustím se tebe.
Šli tedy obádvš spolu.
7. &padesáte mužů z synů prorockých
šlo za nimi. kteřížto postavili se naproti.

9) (. eby jej. nechtěl-lily dobrovolně jíti. moci jali .. přivedli. — ") t. proroku!

dobou,!ejennspamóchukhomývu

Kvíře po

13) t. necht jat druhi duše má. & služebníků tvých před tebou. nezabije—jnh!
") t. Oehozili—

]) Kdežto jako: i v Bethel . Jeriehu byly školy prorocké. kteri: Eliáš. mqje u odebnti. nu
vitivil. : : syny neb | lúky prorockými u rozlohu-l.

zdaleka :“ oni pak obádvá zastavili se u

Jordánu.

8. [ vzal Eliáš plášt svůj. a svinul jej.
&udeřil na vodu. kteráž rozdělila se na
obě strane. i přešli obé. po suchu.
9. A_když přešli. řekl Eliáš k Eli—
seovi: Zádej sobě co chceš, at učinim
tobě. rvé nežli vzat budu od tebe. [
řekl liseus: Prosim. aby byl ve mně
dvojnásobně duch tvůj.'

10. Ktery'ž odpověděl: Nesnadnés věci
požádal: & však jestli uzřiš mne. když
vzat budu od tebe, stanet se tobě. co
jsi žádal: pakli neuzřiš, nestane se.
11. A když před.—n:šli. & jdouce roz—

mlouvali: aj vůz ohnivý, &koně ohniví
roadělili obadva od sebe: i vstoupil Eliáš
u vichru do nebe.“

12. Eliseus pak to viděl. a volal:
Otče můj, otče můj, voze israelský. &

'

7) t. paonúbe. co ne s ním diti bude
9) Dej mi dvojnásobný dil duch svého. poůobně jako prvorozeni uynove' po otcích ' utulku tě
lesnim dva. díly měli.

u) Enii byl mi jako Enoch. :. na

2. se. ]. Moji. s. 24.
69“
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vozotaji jeho !' A neviděl ho vícezi
uchopív roucho svě. roztrhl je na dva

novou. a nasypte do ni soli. Kterouž
když přinele

21. vyšed k studnicím těch vod. vsypsl
13. A zdvihl plášt Eliššův. kterýž byl do ní sůl. a řekl: Toto praví Hospodin :
spadl s něho: a navrátív se postavil se Uzdrevíl jsem vody „tyto, a nebudet více
na břehu jordánskěm.
v nich' smrti. ani neplodnosti.
14. &pláštěm Eliášovým. kterýž byl
22. A tak uzdraven jsou ty vody až
s
l s něho. udeřil na vodu. a nemz do tohoto dne. vedl slova Eliseova.
ěliln se. i řekl: Kdež jest Hospodin kteréž byl mluvil.
Bůh Eliášův také nyní ?. Opět udeřilna
23. Odtud pak vstoupil do Bethel: a
vodu. a rozstoupila se sem a tam.“ i
když
šel cestou.
pacholats
malá ří
vyžedše
přešel Eliseus.
z města.,
posmívals.
se jemu.
jíce:
15. Vidouce ak synové roročtl. Vstupuj lysý. vstupuj lysin“

kusy.“

kteříž byli v Jerícliíu naproti, ře ': Od
počinul duch Eliášův nad Elíseem.' A
přišedše vstříc jemu. poklonili se mu
až k zemi.
16. a řekli 'emu: Hle, se služebníky
tvými jest
esáte mužů silných. kteříž
mohou jíti. s hledati pána tvého. snad
ho zanesl duch Hospodinův. s. povrhl
jej na některé hoře. sneb v některém
oudolí.' Kterýž řekl: Neposýlejte.
17. [ přinutili ho. až i řivolil. a řekl:
Pošlete. [ poslali pade te mužů: kte—
řížto hledavše o tři dni. (nic) nenalezli.
18. I navrátí i se k němu: a.on bydlil
v Jerichu. a řekljim: Zdalíž jsem neřekl

24. Kterýžto ohlédnu. se. uzřel je, &

zlořečil 'ím ve jmenu Hospodinovu :'i
vyšli dv medvědi z lesa.. a. roztrhnli z
nich čtyřiceti a dvě pacholata.

25.1 šel odtud na horu Karmel, s
odtud navrátil se do Samaří.

Kapitola 8.
Toini tři králů proti králi monbskěmu. IG. K Bli
soove modlitbě vojsku jejich dána vod. iviuutvi.

]. Joram pak syn Achsbův' kraloval"

nad [sraelem v Samaří léta osmnáctého
Josafata krále jůdskěho. [ kraloval d'va—
nácte let.
vám: Neposýle'te?
2. A činil což jest zlé před Hospodi
19. Řekli p muži města toho' k Eli
nem, ač ne tak jako otec a matka jeho :
seoví:
lile
byt
v
městě
tomto
jest
vš—
nebo
odjal modly Bál. kteréž byl udělal
bomý. jakož ty pane sám vidíš: ale ve y
otec jeho.
jsou zlé," a zeměneúrodnáf“
20. A on řekl: Přineste mí nádobu
3. A však v hříších Jeroboams syna
12) t.. tím vyznnčovnli Zidé největší ochranu a podporu v strasti. Jakoby řekl: Ty jsi byl mo
dlitbou & rndou nvou lidu ísnelskému lepčí pomoc a obrana. než všecka vojsko královská. —

")
15)
16)
19)

21)
23)
24)
1)

") t. na zemi

zármutku a bolesti pro odjiti Eliáše.

t. neb proč není Hotpodin. který! byl s Elii'sem i nyní se mnou? — ") t. podobně jako i
Eliášovi.
t. temi! dny obdařen jest. jnkovýmí u'un Elíái naplněn byl.
t. chtějioe lnu počestný pohřeb vypnvíti.
t. obyvatelé lenicha. — ") t. nezdravé. n příčinou toho krajina upustla — '“) dle hebr.
země vydávající nedoohůdčsta. totiž příčinou nezdnvé te vody.
t. nebudou více působiti.
L táhni lyey' před se po svých. Jestit to znamením veliké zpousty mravní. kdy! již po
cholntn te odvážila. posmívoti se proroku Hodinu. .. to. jak se domnívá sv. Augustín. :. návodu
rodičů svých; prede! se prorok tak mhorlil.
t. nývnl Hospodine, aby je . okne ne rodiče jejich potrestal; . neb zlořečiljim na místě
Hospodina. který! potopením služebníka svého vlastně sám potupen byl.
t. bratr Oohoúáiův. — ") t. podel kralovnti.

3, 4—21.
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13. [ řekl Eliseus k králi israelskému:
Nabatova. kterýž k hřešeni přivedl Isra
Co mně do tebe? Jdi k prorokům otce
ele, vězel. aniž odstoupil od nich!
4. Mesa pak kral moabsky. choval svého. a matky své. [ řekl mu král isra
mnoho dobytka. adával' králi israelské elský: Proč shromáždil Hospodin tři
mu sto tisíc beránků. a sto tisíc skopců. králetyto. aby je vydal vruce Moebovy'?
14.1 řekl k němu Eliseus: Zivt jest
s vlnou je'ich.
5. A k yž umřel Achab. zrušil (Mesa)
Hospodin
předjehožto
smlouvu, kterouž měl s králem israel stojim.
že,zásttlpž.
b
se nestyděl obličejem
obličeje'
Josafata.
e jůdského . nepohleděl
ským.
6. Tedy vytáhl král Joram v ten den bych za'isté na tebe. ani po " .
: Samaří. &sěetl veškeren israel.
15. le nyni přived'te mi hudce' A
7. [ poslal k Josafatovi králi jůdské když hral hudec. byla nad ním ruka Ho
mu. rka: Král moabský odstoupil ode spodinova. a řekl:
16. Toto praví Hospodin: Nedělejte
mne. potáhni se mnou roti němu na
vojnu. Kterýž odpově ěl: Potáhnu: v řečišti otoka tohoto“ množství jam.
17. Ne toto di Hospodin: Neuzříte
kdož můj jest. tvůj jest: lid můj. lid
větru. ani deště': však příkop tento na
tvůj. a koni moji. koni tvoji.'
8. | řekl: Kterou cestou potáhneme? plní se vodou. a budete píti vy. i čeledi
A on odpověděl: Po oušti idumejskó: vaše. i hovada vaše.
18. A i to málo jest před obličejem
9. Vytáhli tedy. král)ismelský. a král
jůdsky'. i král edomský. a když obcházeli Hospodinovým: dát nad to i Moabské
v
ruce
vaše.
cestou sedm dní. nedostávalo se vody
19. A zkazite všelikó město hrazené i
vojsku. ani hovadům. kteráž měli s sebou.
10. |_ řekl král israelsk': Ach, ach. všeliké město výborné, i všeliké stro
ach. shromáždil nás tu ospodin tři movi ovocné zporažíte. a všecky studni
krále. aby nás vydal v ruce Moabovy.
ce vod zasypete. &všeliké pole výborné
11. | řekl Josafat: Jest-li zde prorok kamením přikryjete.
20. i stalo se ráno , když obětována
Hospodinův. abychom prosili Hospodina
skrze něho? [ od věděl jeden z služe— bývá obět.' a aj vody přicházely cestou,
bníků krále israels ého: Jest zde Eliseus a naplněna jest země vodami.
21. Všickni ak Moabští. uslyševše.
sEyln'
Safatův, kterýž líval vodu na. ruce žeby vytáhli
1ašovy.'
lové. aby bo'ovali proti
12. l řekl Josafat: U tohot jest slovo nim. svolali se všickni. kteříž yli přepa
Hospodinova. [ šli k němu král israel sáni pasem svrchuf a postavili se na
ský.aJosafat králjůdský. a král edomský. pomezí.
'
!. Král. 12. 38.
3) Ač Joram modloslužebnosti Bélovy netrpěl. phdoe zlatých telat narušil.
4) t. ročně co poplntek.
7) t. jsem všecken i s lidem. jak půdní tak jizdným. po tvé str-nné. 3. Král. 23. 4.
t. j. který sloužil Eliášovi.
hebr. text: Nemluv tak! (myf hledáme pomoci u Hospodina) neb Hospodin shromáždil atd.
14) t. bych nebral ohledu na Josef-te atd.
15) c. m.j- by hrál „. harfu. Prorok totiž vide modlíihkóho krále rozčilen a znepokojen jest
v mysli své. chtel tedy hudbou s nilto proxpěvovůni žalmů svatých k přítomným věcem při
lelitých spojeno bývalo. mysl svou epokojiti .. k spařování u vyplavování skutků Božích
způsobiti, i jiné k živqiěimu pozorovani toho, not mluviti měl vzbuditi.

is)

&. vyschlého & neb v údoli.

17) t. ukuujieího nn dest.
20) t. suchá. v Jerusalémé.
21) t. všecky. kteříž se jen mohli ozbrqjiti. mladi i staří.
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22. A hned ráno vstavše. a. když již žebnik tvůj, muž můj umřel, &ty víš. že
slunce vzešlo nad těmi vodami. uzřeli služebník tvů' bál se Hospodina: a. hle
Moabštl naproti ty vody červené jako ted' věřitel přišel. aby vzal dva syny mé
sobě za služebník '.
krovf
2. Jižto řekl lisens: Co chceš, at
23. s řekli: Krev jest od meče: bojo
vali králově sami proti sobě, a pobili učinim tobě? Pověz mi, co máš v domě
jedni druhé: protož nyní pospěš k lou svém? A ona odpověděla: Nemám dívka
peži Monbe.
tvá. nic v domě svém. než maličko oleje.
24. I přišli do leženíisrselského:
 jlmžb 'ch se mazala.
vstavše pak lsraelští, porazili Moabs é:
3. lžto řekl: Jdi & Vypůjč sobě ode
: oni utíkali před nimi. Vtrhli tedy ti. všech sousedů svých nádob prázdných
nemálo.
janž
byli svitězili, (dále)' & porazili
oabské,
4. A vejda, zavři dveře své za. sebou
25. &zbořili města: &všeliké pole vý i za syny svými: analévej z něho' do
borné. házejíce (na ně) jedenksždý ka všech těch nádob: a když plné budou,
mením. naplnili: i všecky studnice vod odstavje.
zasy ali: a všecko stromoví plodné po
5. Sla tedy žena, &zavřela dvéře po
sek i. tak že zdi toliko hliněně' pozů— sobě, a po synech svých: oni podávali
nádob.
a ona nalévala.
staly: i obklíčili to město prakovnlci, a
na. velikém díle je zkazili.
6. A když již plně byly nádoby ty,
26. Vida to král monbský, že totižto řekla k synu svému: Podej mi ještě na
zmocnili se nepřátelé, vzalssebou sedm doby. A on odpověděl: Nemám. [ pře
set mužů bojovných. aby udeřilina krále stal ole'.
edomského': ale nemohli.
7.
edy přišla ona, & oznámila to
27. Tedy uch0piv s na svého prvo muži Božímu. A on řekl: Jdiž, prodej
ten
olej,
a za lac věřiteli svému: ty pak
rozeného , kterýž měl ralovati místo
něho. obětoval ho v obět zápalnou na a synové tvoji živi buďte z ostatku.
8. Stalo se pak jednoho dne, že šel
zdi' i stalo se rozhněváni veliké v
Israeli. protož ihned odtrhše od něho. Eliseus skrze Sunam': i byla tam žena
vzácná. kteráž jej zadržela, aby jedl (u
navrátili se do země své.
ní) a od té doby kdykoliv tudy chodí
val, stavoval se u ní, a jidnl tam.
9. Kterážto řekla k muži svému: Se
Kapitola &.
znávám. že ten muž Boží svatý jest.
Divově někteří od Elisos učinění.
kterýž často tudy chodívá.
1. Žena. pak jedna z manželek pro
10. Udělejme tedy jemu večcřadlo'
rocky'cli volala k Eliseovi, řkouc: Slu— malé, &postavme jemu v něm ložce, a
22) t.. od slunečního blesku. t.. j. od čel-vánek při východu.
t. přes hranice do země.

24)
25)
26)
27)

])
4)
8)
10)

Dle hebr.: Zdi Kirchnreset. hlavního to města monbskébo. —
t. chtíce se probíti skrze vojsk. jeho.
!. ohtěje takto hněv bohův svých proti sobě ukrotiti. — ") t. vznikl-. nevole nnrunni nad
ukrutností touto.

Viz 2. Moji. 21, 1—3, Moji. 25, 39. -— list. 18. 25.
t. toho oleje.
Město v pokolení [sachtu-. letící ! východní straně bory Ksmél.
t. pokqjik nn vrchním ponebí.

(. 11—30.

Gamma

stůl, a stolici.asvicen, aby. kdyžby při—
šel k nám, zůstával tam.
11. Stalo se tedy jednoho dne, že
přijde uchýlil se do večeřadla, a odpo
činul tu.
12. [ řekl k Giezi služebniku svému:
Zavolej té Sunamitské. A když zavolal

ji, a ona postavila se předním!

.

na ložce muže Božího, a zavřela dvere:
a vyšedši.
22. zavolala muže svého. ařekla: Po—
šli se mnou, prosím jednoho z služeb
níků. a oslici,atdoběhnu až k muži Bo—
žlmu, &.zase nevrátím se.

23. Kterýž řekljí: Proč chceš jíti k
němu' Dnes není nov měsíce. ani se—

13. řekl k služebníku svému': Rei k
ní: Hle, pilně,ve všem sloužila jsi nám:

bota.' Kteražto odpověděla: Půjdu.

co chceš. at učinim tobě? Máš—lijakou
potřebu, a chceš-li, abych mluvil (o to)

žebníku: Pobadej a ospěš. nemeškej
mne vjizdě: a to dělej, což přikazují
tobě.
25. A tak jela. až řijela k muži Bo
žímu na horu Karm I: a když ji uzřel
muž Boží zdaleka, řekl k Giezi služeb
níku svému: Hle tot Sunamitskš.
26. Protož jdi jí v cestu. a rci jí: Do
bře-li se máš ty. a muž tvůj, a syn tvůj?
Kteráž odp0věděla: Dobře.
27. A kd ' přišla k muži Božímu na
horu. chopil: se noh jeho: ipřistoupil
Giezi, aby ji odstrčil. [ řekl muž Boží:
Necbej jí: nebo v hořkosti jest duše její,
a Hospodin zatajil toho přede mnou.
aniž mi toho oznámil.
28. Ona pak řeklajemu: Zdaliž jsem
žádala syna od pána mého? Zdaližjsem
neřekla tobě: Nešal mne?
29. A on řekl k Giezi: Přepaš bedra
své, a vezmi hůl mou v ruku svou, a
jdi. Jestliže potkáš koho, nepozdravuj

s králem neb knížetem vojska? Kteráž
odpověděla: U prostřed lidu svého by

dlim'.

14. I řekl: Co tedy chce, abych jí uči
nil? [ řekl Giezi: Neptej se: nebo syna
nemá, a muž její starý jest.
15. Rozkázal tedy, aby ji zavolal.Kte
růž když ji zavolal a ona stála u dvěří,
16. řekl k ní: V tento čas, a v tutouž
hodinu, budeš-li živa. budeš míti synav
životě. Ale ona odpověděla: Nechtěj.
rosím pane můj . muži Boží nechtěj
Elamati služebnice své'.
17. ] počala žena. a porodila syna, v
ten čas a v muž hodinu, kterouž byl řekl
Eliseus.
18. I rostlo pachole. A stalo se jed
nebo dne, že vyšedši k otci svému k
zencum.
19. řeklootci svému: Hlava mne boli.
bolí mne hlava. A on řekl služebníku:
Vezmi jej, a doveď ho k matce jeho.
20. Kterýž když ho vzal, a vedl jej k
matce jeho, ona vzala jej na klín svůj (a
chovala ho) až do poledne, a umřel.
21. Tedy ona vstoupivší, položila jej

24. A osedlavši oslici, přikázala slu—

ho: a jestliže tě kdo pozdraví, neodpo—
vídej mu': a přijda polož hůl mou na
tvář pacholete.
30. Matka pacholete řekla: Živt jest
Hospodin a živa 'est duše tvá., žet se
tebe nespustím.' stal tedy. a šel za ní.

12) a před Gini. kurýi ji pak opovědčl.
13) !. prvé než prorok s ní dun mluvil, chtěje ji skrz služebníka doufanlivé mysli pl'idati, aby
bez ostychšní evou potřebu směle předložila. — ") t. u svých v pokoji a přátelsky se všemi
tira jsouc, nemam Ladná pře, aniž čeho do někoho sobě stěžovali, a tudy netřeba mi přímluvy.
10) t. nechtěj mi mal-nou nadeji dělati.
23) t. kdežto proroci, jak se domyslíti lze, pobožnosti konali.
29) t. chrán-j a ničím se nemeškej a nedej se zdržovali. — Obyvatelé východní užívají mnohých
slov nn potkání při obapolnérn pozdmvovůni, činil mnoho času nelibí. Luk. 10, 4.
30) t. nebnu se odtud, pokud ly sám se mnou nepůjdeš.

Munzi-nauka
31. Gieži pak byl ředeiel 'e. a polo
žil hůl na tvář
olete , e nebylo
hlasu. ani čitedlnosti (v něm): a protož
navrátil se vstřícjemu. a oznámil mu.
„ řka: Nevstalo
chole._
32. Věci
Eliseus do domu. a aj
pachole mrtvé ieželo na ložci jeho:
33. a všed zavřel dveře
sobě. a po
pacholeti: a modlil se k ospodinu.
34. A vstoupiv (na lože) zpolehl na
dítě: a položil ústa svá na ústa jeho. a
oči své na oči jeho. a ruce své na ruce
jeho: a sklonil se nad ním. a zahřalo se
tělo pacholete.
35. A on odvrátiv se. procházel se
po domě. jednou sem a tam: a (zase)
vston il. a zpolehl na ně: i zivln dltě
sedm rát, a otevřelo oči.
36. Ted on zavolal Giezi. a řekl
jemu: Zavo ej Sunamitské. Kteraž jsouc
zavolána. vešla k němu. Jížto řekl:
Vezmi syna svého.
37. A ona přistoupivši padla k no
hám jeho, a poklonila se k zemi: i vzala
syna svého. a vyšla.
38. A Eliseus navritil se do Galgala.
Byl pak hlad v té zemi. a synové pro
ročtí byd'lili s ním. [ řekl jednomu :
služebnlků svých: Přístav hrnec veliký.
a uvař krmí synům prorockým.
39. ] vyšel jeden na pole. aby na
zblral bylin polních. i nalezl (něco) jako
rév lesni , a nazbiral z něho tykvic pla
ných. a naplnil jimi plaší svůj. a navrá—
tiv se skrájel je do hrnce nakrmi: nebo
nevěděl. coby to bylo.
40. Nalili tedy tovaryšům. aby jedli:
a když okusili krmě.. zkřikli. řkouce:
Smrt v hrnci muži Boží. l nemohli jistí.“
41. Ale on řekl: Přineste mouky. A
když přinesli. nasypal do hrnce. a řekl:

4. 31.— 5. 6.

Nall lidu. st jedí. A nebylo více žádné
hořkosti v hrnci.
42. V tom přišelmuž ně'aký : Bůlsa
lisa. nesa muži Božímu c ebyzprvotin
dvaceti chlebů ječných. a obilí nové' v
možně své. A on řekl; Dej lidu at ji.
43. ] odpověděl jemu služebníkjeho:
Cožjestto. abych předložilsto mužům ?'
Opět on řekl: Dej lidu, at 'i: nebo toto
praví Hospodin: Jísti bu ou, a ještě
zbude.
44. A tak předložiljim: i jedli. a ještě
zbylo vedlé slova Hospodinova.

“||lequ &.
Riman

malomocný od Elise. nzdnven.
malomocněl.

20. Gisai

]. Náman. kníže vojska krále syr
ského. byl muž veliký n na svého,
a ctěný: nebo skrze něho al Hospodin
vysvobození Syrii: byl pak ten muž
udatný a bohatý. ale malomocný.
2. Z Syrie pak byli vyšli lotříkové,
a přivedli z země israelské zajatou dě
večku maličkou . a ta byla v službě u
manželky Námanovy.
3. Kterážto řekla ku pani své: 0 by
byl pán můj u proroka. kterýž jest v
Samaři: jistě uzdravil by ho od malo—

mocenství, kteréž má.
4. Tedy všed Náman ku ánu' svému.
oznámil to jemu. řka: akto a takto
pravila děvečka z země israelské.
5. [ řekl jemu král syrský: Jdi. a já.
pošlu list králi israelske'mu. Kterýž
odšed, a vzav s sebou deset hřiven stří
bra. & šest tisíců zlatých. a desateró
roucho roměnné'.
6. přinesl list králi israelskému v tato
slova: Když obdržíš list tento. věz. žet

_.

40) t.. pro hořkou..

42) t. klasy nevymnuté.
43) !. to je míle na sto mužů.

4) t. bili.
5) V krojinich východních bylo za nesdvol'ilost pokládku

někoho bn daru navitivili.

fs. 7—20.

ownsm. mm

jsem poslal k tobě Namsna služebníka
svého. aby ho uzdravil od malomocen
ství jeho.
l
7. A když přečetl král israelsky' ten
'
list. roztrhl roucho své. a řekl: Zdaliž
* jsem 'á Bobem. abych mohl usmrtiti &
obživíti (někoho), že tento poslal ke
mně. abych uzdravil člověka od malo
mocenství jeho? Znamenejte. avizte, že
příčin“ bledá proti mně.
'
8. To když usl žel Eliseus muž Boží.
. totiž. že roztrhl král ist-selský roucho
své. poslal k němu, řka: Proč jsi roz
;

.l
,
:
!

_

us

14. Sstoupil (tedy). : umyl se v Jor

dáně sedmkrát vedlé řeči muže Božího,
&učiněno jest tělo jeho, jako tělo dítěte
malého. a očištěn jest.
16. A navrátiv se 1: muži Božímu se

vším
vil se komonstvem
před ním. a svým.
řekl: přišelmpostž—
pravdě nyní
vím. žet není jiného Boha na vší zemi,
jediné toliko v Israeli. Protož prosím.
přijmižpožehnání' od služebníka svého.
16. Ale on odpověděl: Zivt jest Ho
spodin. před ktery'mžto stojím. žet (ni
čeho) nevezmu. A ač ho nutil. nikoli
nesvolil.
17. [ řekl Náman: Jakž chceš: ale
trhl roucho své? Necht přijde ke mně.
& zví. že jest prorok v lsrae i.
9. Tedy přibral se Nůman s koňmi. a prosím. dopust mi služebníku svému.
at
s sebou vezmu břímě země na dva
vozy, a stál u dvěří domu Eliseova.
10. ] vyslal k němu posla. Eliseus. mezk ': nebot nebude více obětovati
i-ks: Jdi. & umej se sedmkráte vJor služe nik tvůj zápalné neb jiné oběti
důně. &uzdraveno bude tělo tvé. &číst bohům cizím.jediné llospodinu.
budeš,'
18. Toto však jediné jest, zač by pro
ll. Rozhněvav se Námsu bral se od sil Hospodinazs služebníka svého: když
tud, řka: Domníval jsem se. že vyjde vejde pán můj do chrámu Remmon'.
ke mně. a stoje, vzývati bude 'meno aby se tam klaněl . a on podepře se na
Hospodina Boha svého, a do na se ruku mou", jestliže (i já) se budu kla
rukou svou místa malomocenství uzdra něti v chrámě Remmon. když on se
ví mne.
klaní na témž místě. aby odpustil mi

12. Zdaliž nejsou lepší Abana a F ar—
far, řeky damašskě. nad všecky vody
israelské, abych se v nich zm l a oči
štěn byl? Když tedy se obrátil; a od
cházel bněvaje se.
13. přistoupili k nemu služebníci je
ho. a mluvili mu: Otče. kyby pak veli
kou věc rozkázal tobě prorok. jistěmělby
to učiniti: čímž více, když řekl: Umej
se &číst budeš?

llospodin služebnikutvémuvté věci!"
19. Kterýžto řekljemu: Jdi v pokoji.
Odjel tedy od něho v zvoleném času

země'.

20. l řekl Giezi služebník muže Bo
žího (sám v sobě): Sanoval pán můj
Námana syrského tohoto. že nevzal od
něho, což byl přinesl: živ jest Hospo
din. žet poběhnu za ním. a vezmu něco
od něho.

!
\

Il
!

!

7) :. u vas..
10) Byla! to tuhá zkouška viry . poslušni-ti Nánnnovy, v které! ale neobstál. nec htěje : viry
poslouchnti. ale jen potud. pokudž by » to s jeho moudrostí opočni srovnávnlo.
l5) t. dary : Božího požehnání.
l7) t. země lolik. coby dvi. mozkové unesli. nepochybné k vzděláni 01th Honpodinu. Ruth l. 15.
18) Rominou byla modls nynki -— ") t. kdy! jej nm provoditi lnu-ím. -— "') Himno totiž
: ůI-sdu svého musil krále do chrámu provázeti s nesměl státi. když král na kolem podl.
Ačkoliv u srdci nenáviděl modloslužebnosti. přede vink jevil tím jakousi nedůslednost : ne
dokonalost. let i zevnitř skutkem toho neosvědčil. Tudy prolí u přímluvu proroka. aby mu
to odpůtěno bylo. ——V postavení svém . jako počátečník mohl! ovšem mluvou b_v'ti.
19) t.. čau jarního. V habr. textu: za míli cesty. nedaleko.
ID“ Cool&

554
21. [ běžel Griezizs Námanem: kte
rébož když spatřil en běží k němu. sko
čil s vozu vstříc jemu, a řekl: Dobře-li
se všecko děje?
22. A on řekl: Dobře. Pán můj po
slal mne k tobě. řka: Nyní přišli ke
mně dvě.mládenci s bory Efraim. z synů
prorockých: dej jim břivnu stříbra. &
dvoje roucho proměnné.

23. ! řekl Nůmsn: Lépet jest. aby
raději vzal dvě hřivny. [ přinutil ho. &
svázal dve hřivny stříbra do dvou pytlů.
& dvoje roucho. & vložil to na dva pa

5. Zl.—6. 13

břevnu. abychom vystavěli sobě tam
místo k bydlení. A on řekl: Jděte.
3. [ řekl jeden z nich: Pojdiž ity
také s služebníky svými. Odpověděl:
] jů. půjdu.
4. A šel s nimi. A když přišli k Jor
dánu. sekali dříví.
5. Přihodilo se pak. když jeden pod—
tínal dřevo, že spadla mu sekera s topo
ryště do vody: i zkřikl on. a řekl: Ach.
sch. sch. pane můj. :. tu ještě jsem byl
vypůjčil.
6. [ řekl muž Boží: Kamž jest upa
dla? lnkázal mu to místo. Utal tedy
dřevo. a.vrhl 'e tam: izplynuls sekyra.
7. a řekl: ezmi je sobě. Kterýžto
vztáhl ruku svou. a vzal je.
8. Král pak syrský bojoval proti
Israeli. a vešel v radu s služebníky svý—
mi, řka: Na tom s na tom místě osa
díme zklohy.
9. Tedy poslal muž Boží k králi isra
elskému, řkn: Vsruj se. aby neta'thl na
to místo: nebo jsou tam Syrští \! zá.
lohácb.
10. Poslal tedy král israelsky' na to
místo. o kterémž mu byl řekl muž Boží,

cholky své. kteříž (to) i nesli před ním.
24. A když přišel již u večer . vzal
to od nich. a. složil v domě. i propustil
muže ty. a odešli.
25. Sám ak všed. stál před pánem
svým. I řeklpmu Eliseus: Odkud ři
cbázíš Giezi: Kterýž odpověděl: e
chodil služebník tvůj nikam.
26. A on řekl: Zdaliž srdce mé' ne
bylo při tom. když obrátil se muž s
vozu svého vstříc tobě? Protož nyní vzal
jsi stříbro, a vzal jsi roucha. aby nakou
pil zahrad olivových &vinic. a ovcí, &
volů. s služebníků. &.děvek.
27. Alei mnlomocenství Námenovo & přešed oponoval 'e. &šetřil se ho. (a
přichytí se tebe. i semene tvého, až na to) ne jednou ani vakrát'.
11. [ zkormoutil se v srdci svém král
věky. [ vešel od něho malomocný
jako sníh'.
syrský pro tu věc: &svolav služebníky
své řekl: Proč mi neoznámíte, kdo jest
můj zrádce u krále israelského?
Kapitola 0.
12. [ řekl jeden z služebníků jeho:
Divovi- 116ka od Elina činí-ni. B. Syrsky'eh vpid
Nikoli pane můj králi. ale Eliseus pro
ne Israelskb. 25. Hind v Soni-ři.
rok. kterýž jest v Israeli. oznamuje králi
]. Rekli pak synové proročtí k Eli israclskému všecka slova . kterážkoli
seovi: Hle místo. v němž bydlíme s te mluvíš v pokojíku svém.
13. l řekl jim: Jděte, s. vizte. kde
bou, jest nám těsné.
2. Pojďme ažk Jordánu. a necht jest: abych poslal &jal ho. [ oznámili
vezme jedenkaždý : lesa po jednom jemu. řkouce: Hle jest v Dothan.

26) !. duch můj prorockj.

27) Eliscus poznal úmysl služebníka svého. jen! mínil ze služby vystoupit. . statku nebi nn
koupit. i jako pin liv být. Prorok propustil lstivěko služebníka ze služby s poznamenal ho
k potrestání malomoccnstvím.
10) Ny'bd mnohokrůte.

6. 14— 20.

14. Tedy poslal tam koně a vožy, a , děl: a aj bora ta plná koňů. &vozů olmi
vojsko veliké: kteřížto přitáhšo v noci. | vých, okolo Eliaea.
oblehli město.
18. Nepřátelé pul: táhli k němu: ]
|
15. Vstav pak na usvitě služebník modlil se Eliseus k Hospodinu řka:
muže Božího. a vyšed, uzřel vo'sko .| Poraž, prosim, národ tento ale otou. [
& oznamil
porazil je Hospodin. že nevidě i. vedlé
okolo
a koně
i vozi:
to
jemuměsta.
řka: Ach.
ach.
ac pane můj. slova Eliseova.'
což budeme dělali?
19. Rekl pak knim Eliseus: Nenlt
16. A on odpověděl: Neboj se: nebo to ta. cesta. ani to město: pojďte za
mnou.
&ukážu vám muže. kterébož ble
více jich &námi jest.. nežli s nimi.“
17. A modle ae Eliseus, řekl: Ilo důte. Takž je vedl do Samaří.
spodine, otevři oči tohoto, ac vidi. [
20. A když vešli do Samaří. řekl Eli
otevřel Hospodin oči alužebnllca. a. ví— seus: Hospodine otevři oči těchto. at
16) Ku'unč tuto doklidů lv. Ambrož: Hedivnb věc. a vždycky více mívá tobě přítomných . nebe
ocbrnnců pobolnut. nežli odpulců jakýchkoli nabromáldili může na zemi bnboinott.

(Semo 8G)
18) T. depot. úlehln ' tom. že na mpli zmůmenibyli. tak že oni Elisa. ani té knqiiny ne
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6. 21. ——7. 2.

vidi. [ otevřel Hos
viděli. že u rostřed

30. To když uslyšel král. roztrhl rou
cho své. a šel po zdi. [ viděl všecken
lid žini. v kterouž oblečen byl ze spod
po (nshóm) těle.
31. [ řekl kral: Toto mi učiň Bůh.
a toto přidej. jestliže zůstane hlava Eli
jich uezjlmsl mečem. ani lučištěm svým. sea.. syna Safatovs. na něm dnes'.
aby je pobil: ale dej jim chlébs &vody.
32. Eliseus pak seděl v domě svém.
at pojedl &nepijí se, &odejdou ku panu &. starši seděli s nim. Předeslal tedy
svemu.
kral muže. s prvé nežli přišel posel ten.
23.1 pripravil a dal"jim hojnost krmí, řekl (Eliseus) k starším: Nevite-liž. že
13!ten syn vražedlnika' . aby stal
:: když se najedli &nspili, pro ustil je.
a odešli ku pánu svému. aniž vlce' při
avu mou?
rotož hleďte. kdyžby
šli lotřikové syrštl do země israelské.
vcházel ten poseť zavřete dvéře. a.nedo—
24. Stalo ak se potom, že shromá pouštějte mu vjlti: nebo aj dusáni noh
ždil Benadsg král syrský všecko vojsko pána.jeho za nimjest. "
své. a.přitáh oblehl Samaří.
33 A když on jestě mluviljim. uká
25.1 stal se hlad velik v Samui-l: zal se posel, kterýž řicházel k němu.
A
řekl': Aj tak velike zlé od Hospodina
nebo tak dlouho obleženo ylo to mě—
sto. až hlavu oslovou prodávali za osm jest: což ještě vice čekati bulu od Ho—
desáte stříbrných. a čtvrtý díl (mlr ) spodina ?
Káb trusu holubiho' za ět stříbrných.
26. A když král israe ský šel po zdi,
Kapitola 1.
žena.jedna zvolala k němu. řkouc: Spo
Elim
provokoval o hojnosti v Snmoři dne druhého.
moz mi pane můj. králi.
B.Syrčti utekli. 17. linii.. nedovernó od lidu pošlupůno.
27. Kterýžto řekl: Nespomůže-li
]. Rekl pak Eliseus': Slyšte slovo
tobě Hospodin: odkudž jh mohu tobě
pomoci? z humna-li aneb z presu? l llospodinovo: Toto pravi HOSpodin :
řeklji (ještě) král: Co pak chceš? Kte O tomto času zejtra. mira mouky bělné
táž odpověděla:
bude za jeden lot. & dvě miry ječmene
28. Zens. tato řekla mi: Dej syna za jeden lot. v braně samařské.'
2. Od vida'e jeden z vůdců . na je
svého, abychom ho snědly dnes. a syna.
hožto ru u kralz oléhal,' muži Božímu.
mého anime zejtra.
ospodin nadělal také
28. l uvařilyjsme syna mého, &sně řekl: Kdyby
dly jsme ho. ! řekla jsem ji druhého průduchů v nebi, zdali bude moci státi
dne: Dej syna. svého. abychom ho sně— se. co prsviš'? Kter' žto řekl: Uzi-iš
očima svýma. ale nebudeš jisti z toho.
dly. Ale ons skryla svého syna.

'n oči
„jejich.\ &
21.1ře
král iai-selskýlk Eliseovi,
když je uzřel: Mám-liž je pobiti. otče
mů'?
22. A on rekl: Nepobijej. všsk'jsi

201 A tak prišedše proroku jimnti. saní zajati jsou. Prorok nebojqje ntčzil: dosáhl vítězství bez
krve » vitězoslůvy ba. meče. (Sv. Jan mat.)
t. ne tak brzy.
dle jiných: pnženého hrdinku.
K jehož slovu. jakž podobne. nepřátelům odpirůno. & město neudáno.
!. Jomo. syn Achoba. jenžto nabil Náhoda. — ") t. aby rychle zmeniv úmysl svůj. moe
vmldlti oedopouitěL
33) t. král, kterýž dohoniv so posle. zároveň s nim k domu prorokem přišel. — ") Což déle
čeketi máme na pomoc Hospodinovu? Raději se nát—jme.
]) t. odpověd dúvqje na řeč královu zoufanliveu. -— ") kde! se tržiště mlade.
2) t. který! krále provázel. _ u) '. byt také obilí : oblaků pršelo. nemůže býti takovi nik..

23)
25)
31)
32)

ČtvrtůlmlhnKrtlovůž.
3. [ byli čtyři muži malomocní u vrat
brány. kteříž řekli vespolek: Co chceme
zde zůstati. ažbychom zemřeli?
4. Budeme-li chtít vjíti do města.
umřem hladem: pakli zde zůstaneme.
také zemřítimusime: protož nyní jd'te
&uteěme do ležení Syrských.
estliže
nás zachovají. živi budeme: pakli nás
budou chtít zabíti. beztoho zemřeme.
5. Vstali tedy u večer. aby šli do le
žení syrského. A když přišli až ke kraji
ležení syrského, tu nenalezli žádného.
6. Nebo Pán učinil to. že v ležení
syrském
byl0:hřmot
vozů
& koňů. Hle
&voj—
ska veliké
i řekli
vespolek:
ze
mzdy najal proti nám král israelský
krále Hethejských a Egyptských. a při—
padli na nás.
7. Vstavše tedy, utekli v soumrak. &
nechali tu stanů svých, i koňů. i oslů v
ležení, a (sami) utekli. toliko životy své
zachovati chtíce.
8. Když tedy přišli malomocní ti na
kra' ležení. vešli do jednoho stanu. i
jedi a pili: a pobravše v něm stříbro.
i zlato. iroucha, &odešli schovali to:
a opět se navrátili do jiného stanu, a tu
tolikéž pobravše schovali.
9. I řekli vespolek: Nedobře děláme:
nebo tento jest den dobrých novin.
Jestliže budeme mlčeti. & nedáme-li o
tom věděti až do jitra. postihne nás ne
pravost: pojďte, jdeme. &oznamme to
při dvoře královském.
10. A když přišli k bráně města. vy
pravovali jim. řkouce: Přišli jsme do
ležení syrského. o.žádného člověkajsme

nám udělali Syrští.
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Vědít. že hlad tr

pime.
z ležení.
se
v poli, a řKrotož
ouce: vyšli
Když
'dous zkryjí
města'
z'ímaíme je živé.a tak builiime moci vjíti
0 města.

13. I odpověděl jeden z služebníků

jeho:
Vezměme
koní.
kteříž
stalí v městě
(ne ťět
o ti
toliko
jsoupozů
ve
všem množství israelskěm. jiní zajisté
strávení jsou). &pošlíce' tam. mužeme
to přezvěděti.
14. Přivedli tedy dva koně. a poslal
král do ležení Styrských, řkn: Jeďte. &
vizte.

15. Kteříž jeli za nimi až k Jordánu:
a a' po vší té cestě plno b lo šatů &ná

dob. kteréž byli metali o sebe Syrští'.
splašeni jsouce: a navržtivše se poslové
oznámili to králi.
'
16. A vyšed lid nebral ležení s r—
skě: a byla míra mouky bělné za je en
let. a dvě míry ječmene za jeden lot.
vedlé slova Hospodinova.
17. Král pak ustanovil vůdce toho,
na jehož ruku zpoléhal. “ brány': kte

réhož pošlaťal
lid u což
vcházení
do brány.
&umřel
ved é toho.
byl mluvil
muž

Boží. když byl sstoupil král k němu.
18. [ stalo se vedlé řečimuže Božího.
kterouž byl mluvil králi. řka.: Dvě míry
ječmene budou za jeden lot, a míra
mouky bělné za.jeden lot. o tomto čase
zejtra v bráně sumerské.
19. K čemuž byl odpověděl ten vůd
ee muži Božímu. &řekl: Byt pak Ho
spodin nadělal průduchů v nebi. zdaliž
tam nenalezli. jediné koně a 0st při se bude moci státi. co pravíš ? A on
vázané. &rozbité stany.
řékl jemu: Uzříš očima svýma. ale jisti
11. ] šli branní. & zvěstovali to po z toho nebudeš.
všem domu královském.
20. A tak se stalo jemu. jakž předpě
12. Kterýž (kral) vstal v noci. a řekl vědino bylo. a pošlapal ho lid v bráně.
služebníkům svým: Povim vám, co jsou & umřel.

13) L někoho na těch koních.

lá) t. aby tím snáze utiknti muhli.
17) t. za dozorce.

ČtvrtůlmlhaEl-ůlpvlká.

Kapitola 8.
Hlad v soul. 7. Smrt Bound-don. 24. tbi ! Jon
movn, n Oehoslášovo krnlovini.

3. 1—17.

zeptej se Hospodina skrze něho. řks:
Budu-li moci povststi : této mé ne—
moci?

9. Šel tedy Hanel vstřícjemu. maje
s sebou dary. a všeliké věci výborné
1.Eliseus
pak
mluvil
k
ženě.
ejlhožl
dunašské, břemena na čtyřicíti velblou
syn byl vzkřísil.řks: Vstaň, jdity
dům tvůj, & bud' pohostinu, kdežkoli dich. A když stál před nim, řekl: Syn
(misto) nalezneš: nebo zavolal Hoso tvůj Benadad kral syrský poslal mne k
din hladu. a přijde: na zemiza sedm let tobě řku: Budu-li moci pozdraviti se z
2. Kterážto vstavši. učinila vedlé slo této mé nemoci?
va muže Božlho: a.jdouc s domem svým.
10. lřeklmu Eliseus: Jdi, povezjemu
byla pohostinu v zemi Filistinských za Pozdravlš se: ale Hospodin mi ukázal.
že smrti umře.'
mnoho dni.
11. [ stůl s nim. &zkormoutil se až
3. A když pominulo těch sedm let.
navrátila. se ta žena z země ňlistinské: do zarděnl obličeje: i plakal muž Božl.
12. Jemuž llnzael řekl: Proč pán
& šla, aby prosila krále za dům svůj. &
můj pláče? A on řekl: Proto že vim, co
zs pole své.“
4. Král pak mluvil s Giezy služebni— zlého ty učiniš synům israelským. Mě
kem muže Božího. řks: Vypravuj mi sta jejich hrazená. vypáliš. a. mládence
o všech věcech velikých. kteréž činil ejieh pobiješ mečem. & nemluvňátka
Eliseus.
jejich rozrážeti budeš. &těhotné zrozti
5. A když on vypravoval králi. kterak náš.
13.1 řekl l-lazsel: [ cožjsem ja slu
mrtvého vzkřisil. přišla žena. je'lhož sy
nu byl obživil, volajic ]: králi o dlůmsvůj.
&o pole své. I řekl Giezi: Pane můj

králi. to jest ta žena. a to jest ten syn
jeji. kteréhož vzkřísil Eliseus.

6.1 tázsl se král ženy: kterážto vy
pravovala
ji král
jednoho
omornika.jemu.
řka: ]Atdaljsou
jí navráceny
všecky věci. kteréž jeji jsou. a všecky
užitky pole. ode dne v němž opustila.
zemi. až dosavůd.
7. Přišel také Eliseus do Damašku,a
Benadad kral syrský stoml: i oznámili
mu. řkouce: Přišel muž Boži sem.
8. [ řekl král llazaelovi: Vezmi s se
bou dary. a jdi vstříc muži Božlmu, s

žebník tvůj pes, ab 'ch učinil věc tuto

velikou? [ řekl E 'seus: Ukázalt mi
Hospodin, že ty budeš králem syrským.
14. Kterýž odšed od Elisea. přišel ku
pánu svému. Kterýžto řekl 'emu: Cožt
řekl Eliseus? A on odpověděl,: Rekl mi:
že budeš zase zdráv.
15. A na. zejtřl vzal koberec, &nalil
vody. a prostí-el na tvář jehoz' &když
on umi-el. kraloval llazael místo něho.
16. Léta. pátého Jon-sms. syna. Acha
bova krále israclského, &Jossfats krále

jůdského. kraloval Joram syn Josufatův

král jůdský.'
17. Ve dvou a třiclti letech byl. když

___„____._———_
___—_.—
—.___
_

3) '. které! byli udi-n jiní vzali . jich užívali.
10) t. můžeš mu říci, že se pozdraví. ale nicméně přede umře násilnou elm-tí. jako!
din ukázal.

mně Hospo—

13) Chce říci: Jskžbych mohl ja tak velikou věc způsobiti. ježto jsem beze vší moci. jako pes
ten . nejposlednější v lidu?

;
___—___
___——

">) V knihách východních.kdež mouchy nemocnýmspioin tuze obtilny jsou. mtirúsejim tv“
divhvntýin kobercem. Hasal močí! tento koberec ve vodě. . nn tvil' kfilovu ho polob'l.
elm. na vzduch provírnti nemohl. hůl se zadusil.
15) c počal kulma, krilem učiněn, ješte již prvé také s otcem svým zprnvovsl krilontv'l.
Výš |, 17.

8. 18- _ „. 8.

bm mna-slovart.
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29. kterýžto navrátil se do Jemhel.
počal kralovati. a kraloval osm let v Je
rusalémě.
aby se hojil: nebo jsou ho raníli Syrští
18; A chodil po cestách králů israel v Ramoth. když bo'oval proti Hamlovi
ských, jako byl chodil dům Achabův: králi syrskému. Ocho-aš pak syn Jora
nebo dcera Achabovabyla manželkou je mův kral jůdsk . přijel. aby navštívil
ho: a činil. což zléhojest před obličejem Jorama syna Ae bova v J ezrahel. nebo
Hospodinovým.
tam nemocen byl.
19. Hospodin však nechtěl zahladiti
Jůdy pro Davida služebníka svého. ja
Kapitola 9.
kož mu b ! zaslíbil. že dá jemu svíci. i
John na krnov-"i isnalskó pon-sla jn. Jel-una .
synům 'e 0 po všecky dny.
Ochoúa'iezabil. 33meel pak a domushoditíroskhal.
20. e dnech 'eho odstoupil Edom.
]. Prorok pak Eliseus povolaljednoho
aby
nebyl
pod
Jů
ou.
a
ustanovil
sobě
krale.'
z synů prorockých. a řekl jemu: Pře "
21. Protož přitáhl Joram do Seir. i bedra svá. a vezmi tuto nádobku 0123:
všickni vozové s ním: a vstav v noci, do ruky své. a jdi do Ramoth Galaad.
2. A když tam přijdeš, uzřiš Jehu
Ein-azil
jej utekl
byli ob
íčili. i ldumejskě.
knížata vozů:kteříž
lid pak
do syna Josafata, syna Namsi: a vejda vy
stanů svých.
volaš ho z prostředku bratří jeho. a uve—
22. Přede však odstoupil Edom. aby
do nejta'nějšlho
nebyl poddán J ůdovi až do dne tohoto. deš3.ho
a vezma
n dobku opokojíka.
eje. vyleješ na
Takž odstoupila i Lobna' téhož času.
hlavu jeho. a díš: Toto praví Hospodin:
23. Jiné pak věci Joramovy. a všecko. Pomazal jsem tebe za krále nad Israe
což činil. zdaliž to není psáno v letopi lem. A otevra dveře. uteč, anemeškej
se tam.
sích králů jůdských?
4. Odšel tedy mládenec ten. služeb
24. I usnul Joram s otci svými. a po
chován jest s nimi v městě Davidovo. a ník prorokův, do Ramoth Galaad.
kraloval Ochoziáš syn 'eho místo ného.'
5. a všel tam: a hle knížata vojska
25. Léta dvanáctého Jorama syna seděli, i řekl: Mám ti něco povědíti ó
Achabova krále israelskěho. kraloval' kníže. I řekl Jehu: Komu zevšech nás?
A on řekl: Tobě ó kníže.
Ochoziáš syn Jorama krále jůdského.
26. Ve dvamecítma letech byl Ocho
6. [ vyvstal. a včel do pokojika: &on
ziaš. když počal kralovati. a jeden rok vylil olej na hlavu jeho. a řekl: Toto
kraloval v Jemsalémč: jmeno matky '  praví Hospodin Bůh israelský: Pomazal
ho Athalia, dcera Amri krále isralskéll'ío. jsem tebe za krále nad lidem Hospodi—
27. A chodil po cestách domu Acha— novým lsraelem.
7. a pozabíješ dům Achaba pána
bova:
zlého
jest přednebo
Hospo
dinem.a činil.
jako eo
dům
Achabův:
yl svého, a tak pomstím krve služebníků
zetěm domu Achabova.
_
H05podinových, z ruky Jezahel.
8. A zahladim veškeren dům Acha—
28. Táhl také s Joramem synem
Achabovy'm. na vojnu proti Hamelovi bův: a zabíjí z (domu) Achaba močícího
králi syrskému do Ramoth Galaad a na stěnu. i zavřeného. i nejposlednějšího
v Israeli.
ranili Syrští Jorama:
20)
22)
24)
25)

t. mév prvé toliko vladaře od králův jůdských sobě představeného. který! místo královské drlq
Lobna. město králů cbananojakých. : niehlto posledni od Josue přemožen byl. Jos. 10, 30,
Ochoziáh.jinak Joachim. 2. Par. 21. ".
t. počal kralovati.

ČtnttlmihaKrůlka
9. A učinim domu Achnbovu. jako
domu Jeroboame. syna Nábothova. &jako

domu Bmy syna Ahiňšova.
10. Jeubel puk sežerou i napoli

,
.
l

,

;

!
*

___—__
_ „__—„___
__

9. 9—27.

Jest—lipokoj? [ řekl Jehu: Co tobě do
pokoje? P0jd' sem. & jeď za mnou. [
oznámil také strážný. l-ka: Přijel posel
k nim, ale nevracuje se.
19. Jeste poslal druh " vůz s koňmi:
i přijel k nim a řekl: 'řoto pravi král:

Jeu-uhel. &nebudet. kdoby jl pochoval.
[ otevřel dveře, a utekl.
11. Jeho pak vyšel k služebnikům Jest-li pokoj? l řekl Jehu: Co tobe do
svého: kteHito řekli jemu: Do pokoje? Pojď sem, &jeď za mnou.
ře—lise všecko děje? Proč přišel nc
20. [ oznámil to strážný. rka: Přijel
emyelný tento“ k tobě? Jimžto on řekl: ažknim. ale nevraci se: přijezdpak ten
Vy! máte člověka. i co mluvil."
jest jako příjezdJeho syna Namsi, nebo
12. A oni odpověděli: Neni pravda: prudce 'ede.
ale pověz nám to radě'i . Kterýž řekl
21.
řekl Joram: Zapřáhni vůz. [
'im: Ty & t věci mluvnl mi. a řekl: zapřůhli vůz jeho, & vyjel Joram král
ll'oto pravi šoa odin: Pomaznl jsem israelský. &Ochoziáš král jůdský. každý
tebe za krále na lsraelem.
na voze svém. i vyjeli proti Jehu, &po—
13. Tedy chlejedenkaždý vzavplášt tkali se s nim napoli Nábotha Jezra—
helského.
svůj prostí-eli pod nohy jeho na způsob
trůnu. & ntroubivše v troubu, řekli:
22. A když imřclJoram Jeho. řekl:
Kralujet Jehu.
Jest-li pokoj Jehu? A on odpověděl:
14. Spikl se tedy Jeho syn Josafata Jaký pokoj? Ještě smilstvi' Jezabel
matky tvé, & kouzedlnictvl jeji mnohá
tiž byl oblehl Remoth Galaad. on i ve trvají.
syna
Namsi
proti
Joramovi:
Joram
to
škeren Israel. proti llazaelovi králi syr
23. Obrátiv se pak Joram. a utikaje
skému:
řekl k Ochoziášovi: Zráda Ochoziáši!
15. a nevrátil se. aby se hojil v Je
24. Jeho pak natáhl lučišté rukou. &
zrahel na rány, nebo jej b li ranili Syr střelilJorama mezi .lece: tak že pronik
štl. když bojovali »rotl amelovi králi la střele srdce je o. a hned padl na
syrskému. [ l'ekl ehu: Libi-li se vám. voze svem.
25 [ řekl John R Badacerovi vůdci:
necht žádný nevyklouzne z města. aby
nešel &neoznámil (toho) v Jezrahel.
Vezmi. &vrz 'ej na pole Nábotha Jezra—
16. ] vstoupil a.jel do Jezrahel: nebo helského: ne o pamatuji. když já a ty
Joram ležel tam nemocen. &Ochoziáš spolu jsme jeli scdice na voze za Acha
král jůdský byl přijcl , aby navštívil bem otcem tohoto. že Hospodin břlmě
Jorama.
toto zdvihl na něho.' řka:
17. Tedy strážný. kterýž stál na věži
26. Zajisté krve Nábothovy. & krve
jezrahelské. uzřevhouf Jehu přicháze'i
jeho.“ pomstím
kterouž jsem
dl
clho. řekl: Vidim jakýsi houf. [řekl-l.  ;ynů
ospodin,
na. viděl
tobě včera.
na poli
ram: Vezmi vůz. a pošli vštřicjim. ajda temto, di Hos odin. Nyni ted vezmi.
necht řekne: Dobře-li se všecko děje? & vrz ho na polic, vedlé slova 1 ospodi—
18. lodjel. kterýž byl vstoupil na vůz, nova.
vstříc jemu. a řekl: 'l'oto pravi král:
27. Ochoziáš pak král Jůdský vida to.
11) t.. blázen, tru-štik. plnili—kn to proroků. — ") jakoby řekl: Vždy! jete ho *uui poslali.
22) Sloibtví tolik co modlůhtví.
25) &. předpovedčni pomaty nad ním vyřknul.

26) Synové Núbothori byli spolu s m
odproveni na vzdor zákonu Mojiišovu. jen: pl-iknuje.
oby netrpěl odsouzení ryn za otce. oni otce na syna.
l.—'———*_
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utíkal cestou k domu zahradnlmu: i 110
31. na Jehu vcházejiciho alu-zebránil.
nil bo Jeho, a řekl: [ toho zabite na vo &řekla: Můž-li býti pokoj Zambrovi,

ze jeho.
mnili jej na
Gaver.
jest
podlé[ Jeblaam:
alevrchu
on utekl
do jůnž
a.
geddo, &tam umřel.
28. A vloživše bo služebníci jeho na

kterýž zabil pána svého?
32. [ ozdvihl Jebu tváři své k oknu..

a řekl: terůjest tato? A naklonili se

'
vůz jeho. vezli ho do Jemsaléma.: a po
33. A on řekljim; Smte ji dolů. [
chovali jej v hrobě :; otci jeho v městě
Davidově.
svrhlizi. &pokropena jest krvi stěna. a
29. Od léta 'edenáctého Jorama syna koňak kopyta pošlapala ji.
34. A lcd ž (Jehu) včel. &.pojedl. &
Achabova.
oval Ochoziáš nad Jůdou.
30. A přijel Jebu do Jezrahel. Jeza napil se. řek : Jděte. &.pohledu na tu
bel ak uslyševši o příjezdu jeho. zma zlořečenou. ». chovejte ji: nebt jest
lovai oči své ličidlem. &ozdobila hlavu dcera. králova
svou. &vyhlédala z okna

k němu dvb.aneb tři komornici."

35. A když šli. eby ji pochovali. ne—

31) anýví Jeho Zunbti pro podobenstvíůutly & Zunbmě nemeckeho-ti. Jůnby hil.:
to zdá, :. umi míti budešo druhý Zambii? Jao onen i ty u "6 nad.
32) bobr. ten: kdo dai se mnou?-— ") t. vyhlcdlina něj : oho Jenkins.

muhlt.
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_čtvns kniha. Královská..

nalezli jedině leb, a nohy a. konce ru
kou.
36. A navrátivše se oznámili tojemu.
[ řekl Jehu:
Hospodinova jest to.“
kterouž mluvil skrze služebníka svého
Eliáše Thesbitského. řka: Na poli Je—

9' 36.— 10. 14.

změte
hlavy
synlíioglánasvého.
a přijďte
ke mně
v tuto
'nu ze'trs do
Jezrs—

hel. Synů pak králových ylo sedmde
sáte mužů. a. byli u nejpřednějších mě—

sta chováni.
7. A kd ž jich došel list ten, vzali sy

zrahel žráti budou ' tělo Jeabel.
n královs é. nabili (všech) sedmde
37. a bude tělo ezabel jako hnu' na s
mužů. & vklsdšo hlav jejich do
svrchku země na poli Jecrahel. tak že košů, poslali 'e k němu do ezrahel.

okolo jdoucí řeknou: To-li jest ta Je—
8. [ přišed posel. oznámil jemu, řka:
zabel?
Přinesli hlavy synů královských. Kte
rýžto odpověděl: Sklaďte je na dvě hro—
mady u vrat brány až do jitra.
Kapltolu 10.
9. A když se rozednilo, vyšel. &stoje
Synové Achnhovi, 13. I pištelb Oeholiičovi pobiti. 18.
řekl ke všemu lidu: Spravedliví jste
Modlihtví shine.
34. John umřel.

(vy):' jestliže já spiknul 'sem se proti
]. Měl
Achab sedmdesáte synů pánu svému, a zabil jsem ho, kdož po—
v Samaří: 1 napsal Jehu list. a poslal do bil všecky tyto?"
Samaří k předním města. a k starším, a
10. Viztež tedy nyní, že nepadlo na
k pěstounům (synů) Aehabových. řka: zem' z řečí Hospodinových. kteréž mlu—
2. Hned jakž vás dojde list tento. vil Hospodin proti domu Achabovu, ale
kteříž máte syny pána svého. a vozy a vykonal Hospodin. což byl mluvil skrze
koně, a. města pevná, &zbroj,

služebníkasvého Eliáše"

3. vybeřte (nej)lepšího, a toho. kte
rýž se vám bude libiti z synů pána va
šeho, a. posaďte jej na trůn otce jeho, &
bojujte za dům pána svého.'
4. Oni (pak) se báli náramně, a řekli:
Hle dvě. králově nemohli ostáti před
ním, kterak my budeme moci odolati?
5. Poslali tedy zprávcové domu.' a
ouředníci městští, a starší. a pěstounové
k Jehu řkouce: Služebníci tvoji jsme,
oožkolirozkážeš, učiníme, aniž sobě usta
novíme krále: cožkoli se tobě líbí, učiň.
6. [ odepsal jim list po druhé, řka:
Jste—li moji. a posloucháte-li mne: ve

11. A tak pobil Jehu všecky. kteříž
pozůstalí : domu Aehabova.v Jezrahel,
a všecky nejpřednější jeho izm'unéf i
kněží. až nezůstalo z něho zbytku. .

12. Potom'vstsv. jel do Samaří: a
když přišel na cestě k chalupě pastýř

skef

13. nalezl tam bratry Ochoziáše. krále
'ůdskěho, a řekl k nim: Kdo jste vy?
teřižto odpověděli: Jsme bratří Ocho—

ziášovif a jdeme. abychom pOzdravili
synů králových, &synů královny."
14. Kterýž řekl: Zjímejte je živé.
Kteréž když zjímali živé, pobili je u ci

88) t. přišla k vyplnění řeč Hospodinova.
3) t. proti mně. Jest to list důtklivý a uštěpačný. smysl ojmčný a zaroveň i vyhnížku v sobě
zavírající. jakoby se řeklo: Můžete" jak : smiu-li mi se zepříti. ohledejte, povolují vim toho.
však máte-li podle čeho.
5) t. královské rodiny.
Jako by rekl: Mohu : rozkazu Božího spíknouti
9) &. bez viny jste. ——") t. těch lednidesáte.
se proti králi s ho zůbiti. mohu i těch sedmdesáte zabiti. a neb ten. komužbych jů poručil.
10) t. nepochybilo žádné slovo. -— ") t. stalo se to všecko řízením Božím, jakž topicdpovčdéno
bylo, a my byli toliko nástrojové k vyplnění toho.

ll) t. spřízněné . nirn.
12) t. kdež ovce holívali.
13) t. příbuzní jeho, -— ") t. těch, o nichž nevěděli, že již pobiti byli.

10. 16—85.

Mmmm

stemy podlé Chalupy. čtyřiceti a dva
muže. a nezůstavil z nich žádného.

568

24. A tak vešli. aby obětovali oběti ".

zápaly: Jehu pak byl zřídil sobě vně

15. A kd ž odšel odtud. nalezl Jona— osmdeséte mužů. 'imž byl řekl: Kdožby
daba syna echabova,' kterýž se s ním koli (dcpustil, & y někdo) utekl z lidí'
otkal, a pozdravil ho, i řekl k němu: vašich, život jeho bude za život toho.

Šestliž srdce tvé přímé, jako srdce mě s

25. Stalo se pak. kd ž se dokonale

srdcem tvým?" [ řeklJonadab: Jest. obět zápalné. rozkázal ehu vojákům a
Řekl: Jestliže tak jest. podej mi ruky vůdcům svým: Vejděte a pobijte je. at
své. Kterýžto podal mu ruky své. A žádný neujde. [ obili je ostrosti meče,
a vymetali je voj ci a vůdcové: a šli do
on 16.
zdvihl
jej kk němu:
sobě na
vůz: se mnou, města chrámu Bálova.
a řek
Pojed'
26. a vynesli modlu : domu Bélova
:. viz horlivost mou pro Hospodina. A
a spálili,
vsadiv
jej
na
svůjš
vůz,
27.
a setí-eliji. Spálili také dům Bé
17. vezl jej do. amaří. A pobil všecky.
kteříž byli pozůstalí z domu Achabova v lův, a nadělali z něho záchodů, (kteréž
Samaří až do jednoho. vedlé slova lIo stojí) až do tohoto dne.
28. A tak vyplenil Jehu Bale z lidu
spodinova. kteréž byl mluvil skrze Eliáše.
18. [ shromáždil Jehu veškeren lid. israelského:
29. a však od hříchů Jeroboama syna
a řekl jim: Achab málo sloužil Bélovi,
Nábatova. kterýž přivedl k hřešení Isra
ját pak budu mu více sloužiti.
19. Protož nyní všecky proroky Bá ele. neodstoupil. aniž opustil telat zla
lovy, &všecky služebníky jeho, i všecky tých. kteréž byla v Bethel. a v Dan.
30. Řekl pak Hospodin k Jehu : Po
kněží jeho svolejte ke mně: at není ža
dného. kdoby nepřišel. nebo velikou něvadž jsi snažnč vykonal. což pravého
obět budu obětovati Bálovi: kdožbykoli b lo, a líbilo se před očima mýma. a
nebyl přítomen. nezůstane živ. Jehu pak vsecky věci, kteréž jsem měl v srdci
činil to oukladně. aby vyhladil ctitele svém, učinil jsi domu Acbabovu: sy
Bélovy.
tvoji ažnadotrůnu
čtvrtého
děti budou
israepokolení
ském. se
20. I řekl: Zasvčtte den slavný Bá— nové
31. Ale Jehu nepilen toho byl. aby
lovi. [ prohlásil jej.
21. a. poslal po všech končinách isra byl chodil v zákoně Hospodina Boha
elských, a sešli se všickni služebníci israelského celým srdcem svým: nebo
Bélovi. Nezůstalo ani jednoho. 'ežtoby neodstoupil od hříchů Jeroboama. kte
nebyl přišel. I vešli do chrámu Ěálova: rýž přivedl k hřešení Israele.
a naplněn jest dům Bálův od jednoho
32. Za těch dnů počal Hospodin so—
konce až do druhého.
bě oškliviti lsraele: a porazil je Hazacl
22. [ řekl tém. kteříž byli nad rou— ve všech končinách israelských.
chy: Vyneste roucha všem služebníkům
33. od Jordánu proti východu slunce.
všecku zemi Galaad. i Gad, i Růben. i
Bálovým. I přineslijim roucha.
23. A všed Jehu. a Jonadab syn Re Manasse, od Aroer, kteréž jest nad po—
chabův. do chrámu Bálova. řekl ctite— tokem Arnon, i Galaad. i Bésan.
34. Jiné pak věci Jehu, a všecko, což
lům Bélovým: Vyhledejte a vizte. atby
snad nebyl s vámi někdo z služebníků činil. a o síle 'eho. zdaliž to není sepsap
IloSpodinovy'ch. ale toliko at jsou slu no v letopisíc králů israelských?
žebníci Bálovi sami.
35. [ usnul Jehu s otci svými. a po—
15) Rechab byl potomek Jethrův. a hlava Rechnbských. Viz Jen-m. 35. 2—1.
") t. Smýůlíš-Iito tak upřímně se mnou jako já | tebou?

Par. 2. 55
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chovaliho vSsmaH: akrslovalJoa

10. 36. — 11. 15.

7. Dva pak dily z vás, kteří by jste

odjíti měli v sobotu.' st drží stráž v do
chu s jeho místo něho.
36.
pak. v nichžto kraloval Jehu mu Hospodinovu při králi.
nad Israelem v Samaří. bylo let osm
8. A obstoupíte jej msjice braň v ru—
medtma.
kou svých: jestližeby pak kdo věci do
té ohrady chrámové. zabite 'ej : a bude

Kapitola II.
Athelin

bila syny královská. 4. Jens

ohonu

lz. . ham mluva
jůdským
Woven; ld. A nabita;
mezi kral— . lidem.

l. Athalia pak matka Ochoziášova
vidouc. že umřel s n její. vstala, a pobi—

la všecko símě kr ovske'.'
2. Ale Josaba dcera krále Jorama. se
stra Ochoziáčova, vzavši Joasa s
Ochoziášova. ukradla ho z prostředí?:

synů
kteříž
zabíjení
c ůvukrálovských
jeho 2 ložnice:
a skryla
jejbyli,
předi
Athalii. tak že nebyl zabit.
3. l byl s ní v domu Hospodinovu'
tajně za šest let: Athalie pak kralovala

v zemu.

4. Léta pak sedmého poslal Jojada.'
aběpojav
setníky' Hospodinova.
a vojáky. uvedl&učinil
je k sos
o chrámu
nimi smlouvu: a zavázav je přísahou v
domu Hospodinovu. ukázal jim syna
králova:
5. a přikázal 'im. řka: Tato jest věc.
kterouž máte u ělati:
' 6. Třetí díl vás at vejde v sobotu,“ a
drží stráž u domu královského:“ třetí

pak díl at jest u brány Sur :"'

a třetí

díl at jest u brány, kteráž jest za příbyt
kem pavezníků: a budete držeti stráž u
domu Messe. *

te ři králi když bude vch ti. i když
bu e vycházeti.
9. [ učinili setníci všecko. jakž byl
rozkázal jim Jojada kněz: a pojavše je
denkaždý muže své. kteříž přicházeli v
sobotu.. s těmi kteříž odcházeli v sobotu.
přišli k Jojadovi knězi.
10. Kterýž dal jim kopí. a braň krále
Davida, kteráž byla v domu Hospodi
novu.
11. [ stáli jedenkaždý majíce braň v
ruce své. od pravé strany chrámu až do
levé strany oltáře. a domu. okolo krále.
12. lvyvedl syna králova, &vstavil na
něj korunu. a svědectví:'i ustanoviljej
králem. a pomazali ho, a plesajíce ruka
ma. řikali: Ziv bud' král.
13. ] uslyšela Athalia hlas sbíhají
cího se lidu: a všedši k lidu do chrá
mu Hospodinova.
14- uzřela krále, an stojí na stolici
soudné vedlé obyčeje. &zpěváky a tru
bače před ním. i veškeren lid země an
se veselí a troubí v trouby: i roztrhla
roucho své, &zkřikla: Spiknutí, spiknutí.
16. Jojada pak rozkázal setníkům,
kteříž byh nad vojskem. a řekl jim: Vy—
veďte ji z ohrady chrámové, a kdožby
koli za ní šelf zabite ho mečem. Nebo
byl řekl kněz: At není zabita v chrámě
llospodinově.

]) t. syny královy, aby sama panovala.
3) t. ukryt v pobočuí sinei pl'i chrámu.
4) nejvyšší kněz n manžel s vrchu zmíněné Josahy -- ") setniei tyto byli letité. tudy jemu pod—
řízení.

6) kdežto se sluzba střídala. tak že jedni druhým postupovali místa. — ") t. n pokojiks při
chrámu. v němž mlady' král byl skryt. — "') t. hlavni to brána chrámu čelicí k městu. he
čená základní. skrze ní.! do síně veliké, níh—než svatyně ležící. se vcházelo. — Brána. Sura
brána za příbytkem pavčzníků či drabantů vedly do chrámu; tak dal obsaditi všecky hlavní

vchody do chrámu. —-f) Tolik oo dům daní. adu-ů obětných.kdelsetyto
7) t. po vykonání povinností svých pi-i domu Hospodinovu.
l2) t. zákon Mojtiňův Inu předlolíl.
15) t. kdohy s ní držel. . o nl es zastával.

bezpochybyskládaly.

bun-mnm Monti.

11.16. -—12. 18.

16.1vztěhli na ni ruce. &vyvlekli 'i
cestou. kudy koni vcházejí. podlé p
ce. a zabita jest tam.
'
17. Tedy učinil Jojada smlouvu mezi
llospodinem, 1!mezi králem. a mezi li
dem, aby byli lid Hospodinův. i (smlou
vu) mezi králem a lidem.
18. Potom všel veškeren lid země do
chrámu Bálova, &zbořili oltáře jeho, a
obrazy v kus ztroskotali: Máthana ta
ké kněze Bé ova zabili řed oltářem. I
osadil kněz stráží dům ospodinův.
19. A pojal setníky. &houfy Cerethi
&F elethi, i veškeren lid země. a vypro
vázeli krále z domu Haapodinova: &
přišli cestou vedoucí k bráně pavézníků
na palác. & posadil se na stolici kré—
lovskě.
20. l veselíl se veškeren lid země, a
město se upokojilo: Athalia pak zabita.
jest mečem v domě královském.

21. A byl Joas v sedmi letech. když
počal kralovati.

Kapitola 12.
Chrám Boží opravován. 18. Jou je) zloupíl, co. potom

ubit.

]. Léta sedmého Jehu. kralovalJoas:
a kraloval čtyřiceti let v Jemsalémě.
Jmeno matky jeho bylo Sebia z Ber—
sabé.
2. I činil Joas. což pravého jest před
llospodinem po všecky dny, pokudž ho
vyučoval Jojada kněz.
3. A však výsostí neodjal: nebo je
ště lid obětoval, & kudil na těch vý
sostech.
4. l řekl Joas k kněžím: Všechy pe—
níze posvátné. kteréž sc vnáše'í do
chrámu Hospodinova od pomíjejících.
kteréž se obětují za cenu duše,“ a kte
réž dobrovolně. &z svobodné vůle srdce
svého vnášejí do chrámu Heepodinova:

5. at je vezmou kněží vedlé pořádku
svého. a. at opravují zbořeniny domu
(Božího), cožby viděli potřebí opraviti.
6. A však už do dvacátého třetího
léta. krále Josse neoprovovnli kněží zbo
řenin chrámu.

7. I povolal král Joss Jojady bisku
pa. a. kněží. řka jim: Proč neopravujete
zbořenin chrámových? Nebeřtež tedy
více peněz vedlé pořádku svého. ale na

opravu chrámu je vydejte“
8. [ zabráněno jest kněžím. aby více
nebrali peněz od lidu. ani neopravovali
zbořenin domu.

9. A vzal Jojada biskup jednu po
kladnici. a udělal svrchu díru. a posta.
vil ji vedlé oltáře po pravé straně, kudy
se vchází do domu Ho
'novu. I
kladli do ni kněží, kteříž ostříhali dveří,
všecky peníze, kteréž vnášeny bývaly do
chrámu Hospodinova.
10. A kdykoli viděli, žeby mnoho
peněz bylo v pokladnici. tedy přicházel
písař králův, &biskup. vysypouce, sčí
távali ty peníze. kteréž ee nalézaly v
domu Hospodinově:
11. &vydávali je vedlé počtu a míry
v ruce těch. kteříž byli nad zedníky do
mu Hospodinova: a ti platili 'imi tesa
řům. &zedníkům. kteříž děl i v domu

Hospodinově.
12. a zbořeniny opravovali: a. těm.
kteříž kamení tesali. & aby nakoupili
dříví. &kamení. kteréž tesáno bylo. tak
aby byl opraven dům Hospodinův ve
všem, kdež potřebí nákladu k upe
vnění domu.
13. A však nebylo děláno z týchž
peněz čiší do chrámu Hospodinova. &
vidliček. a kadidlnic. &trub. ani jakých
nádob zlatých ani stříbrných. z peněz,
kteřěž přinášeny byly do chramu Ho
spodinova:

4) t. deň. která! se od každé osoby vybírala dle zákona. (3 Moji. 30 Met.) později pak co dnů
chrámoví se platila.
7) t. i ty peníze vydejte. které jste již donavůd vybalí.
_
9) t. ' předsíni kněžské Později v druhém obřímu nalézala le ' předsíni žen.
- r

ass

Chrti knihama.

12.u.- 13.12.

14. ale těm. kteříž dělali dllodavá— acbsz syn Jehu nad Israelem v Samaří
ny b_yly, aby opraven byl chrám Ho— sedmnácte let.
s
'v

2. A činil což zlé jest řed Hospodi
16. A nedávali počtu ti lidé. kteříž nem. & následoval hříc ů Jcroboama
přijímali peníze. aby je
dávali řeme— syna Nábatova.. kterýž přivedl k hřešení
slnikům. ale věrně se přitom zachová. Israele, a neuchýlil se od nich.
vali.
3. [ rozhněvala se prchlivost Hos 
16. Peněz pak za vinu. s eněz za dinova na Israele. & vydal je v ruku 53.—
hříchy nemášeli do chrámu l-Plospodi— zacle krale syrského, a v ruku Beneda-—

nova. nebo kněžské byly.
17. Tehdaž vytáhl Hazael král syr
ský. a bojoval proti Geth. &dobyl ho:
a obrátil tvář svou, aby táhl k Jerusa
lemu.

18. Protož pobral Joas král jůdský
všecky věci posvátné. kterýchž byli 0
světili (Bohu) Josai'at. a Joram. a Ocho—
ziáš. otcové 'eho. králové jůdští. ikte—
réž on sám yl obětoval; i všecko stří—
bro. kteréž se nalezalo v pokladích
chrámu Hospodinova. & v domu krá
lovském. & poslal to Hazaelovi králi

syrskému. [ odtáhl (tento) od Jerusa
lema.'
19. Jiné. pak věci Joasovy. a všecko,
což činil, zdaliž to není psáno v letopi

sích králů jůdských?
20. Povstavše pak služebníci jeho
spikli se mezi sebou, a.zabili Joaaa v do
mu Mello, kudy se chodí do Sella:
21. totiž Josachar syn Scmaathův. a
Jozabad syn Somerův, ti služebníci jeho.
zabili ho. &umřel: i pochovali je' s otci
jeho v městě Davidová. a kmlova Ama
siáš syn jeho místo něho.

Kapitola 18.
Joschaz kraluje v Izraeli. 9. Po něm .lonz. 13.. Potom
Jeroboun. 20. Elisens umřel. 21. Mrtvý. jenž vržen

byl do hrobu Eliseova. ožil. 23. \'iteutvi lsndských
nad Syrskými.

]. Léta třimecítmého Joasa syna
Ochoziáše krále jůdského. kraloval Jo

da syna Hazaelova. po všecky dny.'
4. Modlil se pak Joachaz Hospodinu,
a vyslyšel jej Hospodin: nebo viděl sou—
žení lidu israclského. že je byl potřel

král syrský:
5. a dal Hospodin vysvoboditele Isra
elovi, & vysvobozen jest z ruky krále
syrského: i bydlili synOvé israelští v pří
bytcich svých jako kdy prvé.
6. Předc však neodstoupili od hříchů
domu Jeroboamova. kterýž přivedl k
hřešeni lsraele. ale v nich chodili: ano
i háj. zůstal (ještě) v Samaří.
7. A nezůstalo Jonchazovi z lidu než
padesáte jízdných. a deset vozů, a deset
tisíc pěších: nebo je byl pobil král syr
ský. &zeti-el jako prach při mlácení na
humně.
8. Jiné pak věci Joachnzovy, &vše
cko. což činil. 8 moc jeho. zdaliž to není
psáno v letopisich králů israclských?
9. ] usnul Joachaz s otci svými. a
pochovali ho v Samaří: a kraloval Joas
syn jeho místo něho.
10. Léta třicátého sedmého Joasa
krále judského. (začal kralovati) Joas
syn Joachazův nad lsraclei'n, a kraloval
v Samaří šestnácte let.
11. &činil to. což jest zlé před obli
čejem Hospodinovým: neuchýliv se od
žádných hříchů Jeroboama syna Núba
tova. kterýž přivedl k hřešeni lsraele.
ale chodil v nich.
12. Jiné pak věci Joasovy. a všecko.

18) Hassel odtihl. ale za ruk potom opět vtrhl do země jůdské. poplenil ji. potlouklvojsko Joa
zovo. kterýž se do Jerusaléms uh—kl,kdož i zavražděn jest. 2. Par. 27. 25.
3) t. pokud Joaehu liv byl.
6) t. uložený od bezbožného Achaba k poctě pohanské bohyně Astany.

lan.—14.2.

bummmuu

m

což činil. isílajeho. kterak bojovalproti
Amasiášovi králi judskému, zdaliž to
není psáno v letopisich králů israel
ských?
13. I usnul Joas s otci a 'mi: Jero
boam pak dosedl na stolici jeho. Joas
pak pochován jest v Samaří s králi isra
elskými.
14. Eliseus pak churavěl nemocí. v
kteréžto i umřel: i přišel k němu Joss
král israclský. a plakal nad ním. a řekl:

do vyhlazení: nyní pak toliko po třikrát
porazíš 'i.'
20. umřel Eliseus. a pochovali ho.
Lotříkové pak : Moab vtrhli do země
toho roku.
21. Někteří pak pochovávajlc člověka.
když uzřeli ty lotříky. uvrhli to tělo mrt
vé do hrobu Eliseova.' Kteréž když se
dotklo kostí Eliseových. ožil člověk, a
postavil se na nohy své."
'
22. Hazael
král syrský sužoval
Otče můj. Otče můj. (ty jsi) vůz israel— Israele po všec y dn Joachaza.
ský. i vozataj jeho.'
23. ! slitoval se ospodin nad nimi,
15. [ řekl jemu Eliseus: Přines luči— &obrátil se k nim pro umluvu svou. kte
ště &střely. A když přinesl k němu lu rouž měl s Abrahamem. a Isákem, a Ja
čiště a střely,
kobem: a nechtěl jich zahladiti. ani za
16. řekl králi israelskému: Vlož ruku vrci docela až do tohoto času.
svou na lučiště. A když vložil on ruku
24. [ umí—elHazael král syrský . a
svou. vložil Eliseus ruce své na ruce krů kraloval Benadad, synjeho, místo něho.
lo ,'
25. Joas pak syn Joachazův dobyl
17. a řekl: Otevři okno k východu. A (zase) měst z ruky Bcnadada syna Ha
když otevřel. řekl Eliscus: Vystřel stře— zaclova. kteráž byl odňal Joachazovi otci
lu, i vystřelil. A řekl Eliseus: Střela jeho ravem válečným: po třikrát po—
spasení Hospodinova. a střela vysvobo razil oJoas. a navrátil města israelská.
zení proti Syrii: i poraziš Syrii v Afeku.
až i zkazíš jl.
18. A o )čt řekl: Vezmi střely. A když

on je vza. opět řekl jemu: Udeř ší
pem v zemi. A když udeřil po třikrát.
a přestal.
19. rozhněval se muž Boží na něj, a
řekl: by byl udeřil pětkrát neb šestkrát,

aneb sedmkrát. bylby porazil Syrii až

„)

Kapitola 14.

Amati“ porazil Ednrnsků 8. Potom od Jon-lt přo
možen. . jat jest. 2l. Annu: nad Jůdou. 23. a Je—
roboun nad lsnclom kraluje.

]. Lém druhéhoJoasa syna Joachaza,
krále israelského, kraloval Amsziáš syn
Joasa krále judského.
2. V pětmecítma letech byl, když po

t. ty nás opustiš! Ty zajisté vice jsi byl království izraelskému proti Syrským.
: válečné vozy.
'

nežli vojska

m) Eliseus chtěl krále trnehliciho. který! ne domníval. že po smrti jeho bez pomoci bude. vitěz
ství proti Syrským na východ přebývajícím přodpovědíti. [ položil ruku svou na ruku krů
lovu. aby mu dal na sroznmněuou. tet l po smrti své jemu pomoci na Bohu uma
17) t. střela tato budit. tobe rukojmím vítězství. jeho! tobě Bůh proti Synkým \: Afeka
propůjčí.
.
19) L'del'ení šípem \“ zemí znamenalo tolik co vystřelení ho. boti! vítězství nad Syrskými.
Toho pak vitězství melo se králi dostati tout měrou. jak pevně byla víru a důvěra jeho v
Boha. kterouž udeřcním šípu v zemi osvědčiti měl. Poněvadž ale jaa malé víry, po třetí
ráně ustůl. tudy i vitězství jeho menším mělo býti.
21) llrobovc' hradských bývali prostrannc' jeskyně. v nichž vyteskuy byli výklenková do kte
rýchžto sc těla zemřelých "v plátno obalena kladla. k vchodu byl přívslcn um...
místo dveří.
-— ") Tak oslavil Bůh proroka toho i po smrti v tělesných pozůstacíoh jeho. Privč tedy
chová církev katolická ostatky svatých v uctivoati. (Srov. Elles. 48. 14. lži.)

Čtvrttknnnmtlovaká.

14. 8—19.

čal kralovsti: a kraloval dvaceti : devět
let v Jerusllémě. Jmeno matky jeho
bylo Joadan. (: ta byla) z Jerusaléma.
3. l činil, což pravého ' st před Ho
spodinem. avšak ne tak ' oDavid otec
jeho. Vedle všech věcí, kta'áž činil Joas
otec jeho. i on činil':
4. jediná toliko to,“ že výsostí nezru
iil: nebo ještě lid obětoval. a kadil na
výsostech.
5. A když obdržel království, pobil
služebníky své. kteříž byli zabili krále
otce jeho:

měj dosti na té slávě, a zůstaň doma:
proč vybízíš mne k svému neštěstí. aby
padl ty i Jůda s tebou?
11. Ale Amasiáš neu slechl. Protož
vytáhl Joss král iaraels ý, a viděli se.'
on a Amasiáš král jůdský. u Bethsames
městečka Jůdova.
12. I poražen jest Jůda od Israele. &
utíkali jedenkaidý do stánků svých.
13. Mesiáše
ak krále jůdského,
syna Joasa syna choziášova. jal Joss
král israelsk' v Bethsames. a přivedl
ho do Jeru éma: a zbořil zeď jerusa—
lémskou. od brány Efraim až k bráně
- 6.obil.
synůj upak
těch.psáno
kteří vjejknize
byli zabili.
ne
ož jest
záko uhlu na čtyry sta loktů.
nagiojiíšova. že přikázalHospodin, řka;
14. A pobral všecko zlato, i stříbro. i
Neumrou' otcové za syn . ani synové všeck nádoby. kteréž se nalézal v do
umrou za otce: ale jedenšaždý za hřích mu ospodinově, a v pokladích rálov—
sky'cb. a vzal sebou osoby zástavné.' a
svůj umře.
7. On také porazil Edomských v ou navrátil se do Samaří.
dolí Solnatém deset tisíců, a dobyl
15. Jiné
věci Joasovy. kteréž či
Skály bojem a nazvaljmeno její Jekte nil, i moc jeho, kterak bojoval proti
tehel. až do tohoto dne.'
Amasiášovi králi jůdskému. zdaliž to
8. Tehdy poslal Amasiáš posly ]: Jo není psáno v letopisícb králů israel
asovi synu Joachaza. syna Jehu krále ských?
israelskébo, řka: Přijď, a pohleďme na
16. ]jest
usnul
Joss s sotci
&po
sebe.'
chován
v Samaří
králisvými
ismels
ý
9. l poslal zase Joas král iai—selskýk mi: a kraloval Jeroboam syn jeho místo
něho.
Amasiášovi králi jůdskému, řka: Bo
17. Byl pak živ Amasiáš. syn Joasův,
dlák libanský poslal k cedru, kterýž jest
na Libanu, řka: Dej dceru svou synu král jůdský, po smrti Joasa syna Jos
mému za manželku. l šla tudy zvířata chaza krále is:-selského patnácte let.
lesní. kteráž 'sou na Libanu. spošla
18. Jiné pak věci Amasiášovy. zda—
liž t nejsou psány v letopisích králů
pala ten bodlák..
.
10. Po -'l jsi Edoma, &zmohl jsi se jůds ých?
19. ] spikli se proti němu v Jerusa
nad ním. protož pozdvihlo tě srdce tvá:
8) t. nc tak ouplně jako David.

v .. „ .

Hdě ee více příkladem otce svého. ktclýi narušil oltářů na

4) &. mu na příklad.
6) t. nebudou na hrdle treotáni.

jest rovina mezi mořemmrtvým a mezi jinými horami pokolení Jůdova.
. táhne se a! do země ldumejská. Skalou rozumí se místo Sela. latinsky Petro. po česku
Skila. hlavni to město vaknlnueAl-ahu.
'. bojujmo proti tobě; vyzval ho k vojně.
Cedrem mini Jou sebe. a příčiny království tvého velikého nad deuterjm pokolenim; Amn
aiáie pak hodlůkem. : příčiny malého králontí nod dvojím toliko pokolonim. Zvihty polními
mini vojska. kterými! Amaniái portion byl. 2. Po:. 25. 18.
t. bojovali proti tobě.
t. syny. kteří byli jim dání v ústavu od králův ili-selských.

7) Ondolí soloaté
8)
9)
11)
14)

\

14, 20.— 15. H.
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lémě: a on utekl do Lachis.' I poslali s králi ísraelskými. a kraloval Zachariáš
syn jeho místo něho.
za ním do Lachiš. a zabili jej tam.
20. A přinesli jc' na koních. a pocho
Kapitola 15.
ván jest v Jerusalémě s otci svými v

městě Davidově.
21. Tedy veškeren lid jůdský vzali
Azariaše. kterýž byl v šestnácti letech.
a ustanovili ho za krále na místě otce
jeho Amasiáše.
22. On v stavěl Elath' . a navrátil
je Jůdovi. lcdyž byl již usnul král s
otci svými.
23. Léta patnáctého Amasiňše, syna

Joasa krále jůdského, kraloval Jero
boam syn Joasa krále israelského v Sa—
maří. čtyřiceti a jedno léto:
24. a činil. což jest zlé před Hospo—
dinem. Neuchýlil se od žádných hříchů
Jeroboama syna Nábatova, kterýž k
hřešeni přivedl lsraele.
25. On zase dobyl končin israelských
od toho místaOkudy se jde do Emath.
až k moři pustěmu. vedlé řeči Hospo
dina Boha israelského. kterouž mluvil
skrze služebníka svého Jonáše syna
Amathy proroka, kterýž byl z Geth.

Anti“ král )ůdský, po mi v Jůdltm kralovalJo—
athsn. B. Kulové ísnelšh': Zach-ňu, Sellum. lb
ulmn. Fm).. . Fuse. 38. UmřelJoatham; po
němž kraloval Adin.

]. Léta sedmmecítmého Jeroboama
krale israelskébo. kraloval Azariůš syn
Amasiaše krále 'ůdského.
2. V šestnácti letech byl. když počal
kralovati, a kraloval padesáte dvě létě
v Jerusalěmě; jmeno matky jeho (bylo)
Jechclia z Jcrusaléma.
3. [ činil. což se líbilo před Hospo
dinem, vedlé všech věcí, kteréž činil
Amasiáš otec jeho.
4. A však výsostí nezkazil: ještě lid
obět0val, a kadil na výsostech.
5. Ranií pak Hospodin krále. abyl
malomocný až do dne smrti své. a by
dlil v domu osamělém obzvláštně : Jo

králův zpravoval dvůr,
aathan
soud'saklid syn
země.
6. Jiné pak věci Azariášovy. a všecko.
což činil, zdaliž to není psáno v let0pi—
sích králů jůdských?
kteréž jest v Ofer. (Jon—1. L)
7. l usnul Azariáš s otci svými: a
26. Nebo viděl Hospodin trápení
lsraele těžké náramně. &že jsou zkaženi pochovali ho s předky 'eho v městě Da—
až do těch. kteří jsou zavržení v žaláři. vidová, a kraloval Joa an syn jeho mí
a do nejpovrženějších. a že není. kdoby sto něho.
8. Léta třicátého osmého Azariáše
spomohl lsraelovi.
27. Aniž mluvil Hospodin. žeby chtěl krále jůdského, kraloval Zachariáš, syn
zahladiti jmeno Israelovo pod nebem. Jeroboamův. nad lsraelcm v Samaří.
ale že je vysvobodí skrze Jeroboama šest měsíců:
syna Joasova.
9. a činil. což jest zlé před Hospodi
28. () jiných pak věcech Jeroboamo nem. jakž činívah otcovo jeho: a neu—
vých. a cožkoli činil. a o moci jeho. kte chýlil se od hříchů Jeroboama syna Na
rak bo'oval. a kterak zase dobyl Dema— batova. kterýž přivedl k hřešení Israele.
šku a limath Jůdova lsraeli. zdaliž to
10. [ spikl se proti němu Sellum syn
není psáno v letopisích králů israel Jabes: a udeřil ho zjevně, i zabil ho. a
kraloval
místo něho.
ských ?
29. [ usnul Jeroboam s otci syými
11. O jiných pak věcech Zachariá—
19) Lashis bylasemost v pokolení Jůdová. Jonne 10. 3.
22) t. upevnil Elatb. nyni Akku.. město ldumejlké. při moři letící.
5) Příčinu toho viz níže 2 Par-s.l. 26. 16.

libil Cult
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ěových. zapsáno jest v letopisich králů
israelských.
12. Tot jest slovo Hospodinovo. kte
réž mluvil k Jchu. řka: Synové tvoji
až do čtvrtého kolena sedéti budou na
trůnu israelském. A tak se stalo.
13. Sellum syn Jabesův kraloval léta.
třicátého devátého Azariéše krále jůd
ského: kraloval puk jeden měsíc v Su
maří.
14. l přitáhl Mxnahcm syn Gadi z

Thorsy: a přišed do Samaří. porazil
Scllum syna Jabes v Samaří. a zabiv
ho. kraloval místo něho.
15. Jiné pak činy Sellum. a spiknutí
jeho, skrze kteréž učinil úklady, zdali to
není psáno v letopisích kralů isra
elských?
16. Tehdy dobil Munuhem (města)
Thapsy. a (pobil) všecky. kteříž byli v
něm, i končiny jeho. od Thersy (pople
nil). Nebo jsou mu byli nechtěli ote
vřítí: i pobil všecky těhotné v něm. a
roztínnl Je.
17. Léta třicátého devátého Azariáše
krále jůdského. kraloval Manahem syn
Gadi nad Ísraelem deset let v Samaří.
18. [ činil. což bylo zlé řed Hospo
dinem: neodvrátiv se od IhříchůJero
boama syna Nábatovs. kterýž přivedl
k hřešení lsraele po všecky dny své.
19. Když pak přitáhl Ful král assyr
ský do země.' dal Msnahem Fulovi ti
síc hřiven stříbra, aby mu byl na po
moc. a utvrdil království jeho.
22. ] uložil Manahem stříbro“ na Isra
ele. na všecky možné a.bohaté . aby je
dávali králi assyrskému. padesáte lotů
stříbra. na jednohokaždého: a tak na,

15. 12—30.

vrétil se král assyrský, & nemeškal se
více v zemi.
21. Jiné pak věci Manahcmovy. &
všecko. což činil. zdaliž to není psáno

v letopisích králů israelských?
22. [ usnul Manahem s otci svými:
&kraloval Faceja syn jeho místo něho.
23. Léta padesntého Azariáše krále
jůdského. kraloval Faceje. syn Mana
hemův nad lsnwlem v Samaří dvě létě:
24. a. činil. což bylo zlé před Hospo
dinem. neuchýliv se od hříchů Jeroboa—
ma 5 na Nábawva, kterýž k hřešení při
vedl sraele.
25. Spikl se pak proti němu Facee
syn Romeliův, vůdce jeho. a zabil ho v
Samaří na věži domu královského. podlé
Argob, a podlé Arie.. &s ním padesáte
mužů z synů (islandských, & zabiv ho,
kmloval místo něho.
26, Jiné puk skutky Faccja, &všecko.
což činil, zdaliž to není psáno v leto
pisích králů israelsk "ch?
27. Léta adesáté o druhého Azari
éše krále jů ského. kraloval Facee syn
Romcliův nad Israelem v Samaří dva
ceti lét.
28. A činil. což bylo zlé řed Hospo—
dinem, neodstonpiv od hříclllůJ eroboa—

ma syna Nábatova, kterýž k hřešení
přivedl lsraele.
29. Za dnů Facee krále israelského
přitáhl Theglathfalasar král ass ký. a
dobyl Ajon. & Abel Domu M cha'. &
Janoe. &Codes. a Asor. a Galaad . a
Galilei. i všecku zemi Nehali": a zavedl

je 30.
do Assgie'“.
Spi se pak Osce. syn Ely proti
Facee synu Romeliovu, & učinil mu

19) t. is:-selské.
20) c dnů ve stříbře.

29
Behr. text:
Abcl—beth-Méchn.—
t. dobyl země vychodopordáhské. kde: se usadilo půl třetího poho
25Š bobr.
pomoci Argobs "). Arie,
lení RubonovoGsdovo apoloviee Mami
Galileo a pokoloníNeftali,: kterého! bleobiéš. —
“') Theglsthfslsnr (velké kníže), jinak Nmus Mladší,jen: po ztroskotání království starou-yr—
ského založil království novoassynlé. přitáhl na krále ísmelského léta od atv. ". 3257. před
11.K. 747. s odvedl díl lidu israelnkého do zajetí. To bylo to první zavedení lidu israel
ske'ho do Any-liqdruhé- oupločjšl následovalo později -— ní! 17. 6.

15. 31.—- 16. 12.
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úklady. &udeřiv ho. zabil jej: &kraloval

misto něho. dvacátého léta. Joathama
syna Osiášova.
31. Jiné pak věci Facee. &všecko.
což činil; zdaliž to není psáno v letopi—

slch králů israelských?
32. Léta druhého Facee, syna Rome—
lia, krále israelského, kraloval Joatham
syn Osiáše krale jůdského.
33. V pětmecltma letech byl. když
počal kralovati. &šestnácte Ict kraloval
v Jerusalémě: jmeno matk jeho bylo
Jerusa. (ta byla) dcera Sádokova.
34. ! činil. což bylo libého před Ho—

671

___—

3. ale chodil po cestě králů israel
skych : nadto i s na svého posvětiv.
provedl jej skne o eň vedlé modlářstvl
národů: kteréž byl rozptylil Hospodin
před syny israelskými'.
4. Obětoval také oběti, a kadil na
výsostech. a na 'pahrbcich, i pod všeli
kým stromem zeleným.
5. Tehdy vytáhl Basin král syrský.
a Facee syn Romeliův král israelský.
proti Jerusalému k boji: a oblehli Acha
za. ale nemohli ho přemoci.
6. Toho času řipojil opět Basin král
syrský, Ailu' k rii, &.vypudil Zidy
: Ail : i přišli řdumejštl do Aily. a
bydlili tam až do tohoto dne.
7. Poslal pak Achaz posly k The
gluthfalasarovi králi assyrskému. řka:
Služebník tvůj, a syn tvůj já jsem: při
táhni, a vysvobod' mne :: ruky krále
syrského, a z ruky krále israelského,
kteříž povstali proti mně.
8. A sebrav stribro a zlato. kteréž se
nalezti mohlo v domě Hospodinově. &
v pokladlch královských, poslal králi
assyrskému dary.

spodinem: podlé všeho. což činil Osiňš
otec jeho. (i on) činil.
35. A však výsostl nezkazil: ještě
lid obětoval. a kadil na výsostech: on
vystavěl bn'mu domu Hospodinova nej
ššl.
36. Jiné pak věci Joathumovy . a.
všecko , což činil. zdaliž to neni psáno
v letopislch králů jůdských?
37. Za dnů těch' počal Hospodin po
s 'lati na Jůdu Rasína. krále syrského,
acee syna Romeliova.
38. [ usnul Joatham s otci svými, a
Kterýžto
jemu: přitáhl
za
pochován jest s nimi v městě Davida jisté9. král
assyrspovolil
ý k Damašku.
&dobyl
otce svého, &.kraloval Achaz syn jeho ho: & přenesl obyvatele jeho do Cy—
misto něho.
rene. ') Raslna ak zabil.
10. I vypl-nul se král Achaz vstříc
Theglathfalasarovi, králi assyrskému do
Knplloln "I.
Damašku: a když uzřeloltář damašský.
0 Ach-lori kn'li ]ůdrkém modni-t, l umrti jeho.
poslal král Achaz k Uriášovi knězi vzor
]. Léta sedmnáctého Facee syna Ro— jeho . & podobenství vedlé všelikého
meliova, kraloval Achaz syn Joathama dila jeho.
krále 'ůdského.
11. [ vzdělal Uriáš kněz oltář: vedlé
2. 'e dvaciti letech byl Achaz. když všeho toho. což b 1 přikázal král Achaz
kralovati počal. &.šestnácte let kraloval z Damašku. tak u ělal Uriňš kněz. prvé
v J erusalémě: a nečinil toho , což bylo nežli se vrátil Achaz 7.Damašku.
12. A kd ž se navrátil král z Damaš—
libého před obličejem Hospodina Boha
svého. jako David otec jeho:
ku. uzřev ořtéřten, ctil jej. apřistoupiv
37) t.. ještě před smrti krále Jontham uhly se ty úzkosti |. bídy. kteréž pak se rozšířily na
čem kralovini Adam.
3) t. Aelius. krůl jůdtký. obětoval syna svého ku poctě Moloehs. madly hindů ehmejukýeh.
6) jinak Elat, město idumejrké při ritu—e rudého moře. brzy Synkjm bny jůdským poplatné.
9) hebr. Kyr. krajina na řeceCyrus v letní Bledské.

—l
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16. 13.— 17. 9.

obětoval na něm zápalné oběti, i suchou
Kapllolu".
obět svou:
13. a obětoval mokré oběti. a lil krev 0 Osel králi israel-kám. 6. o uvedení lidu jeho do
s_eAntalya
náboms
jejich. ' Sumín 26. :
oběti pokojných, kteréž byl obětoval na. Auyno. 24 Omni
oltáři.
].
Léta
dvanáctého
Achnze
krále jůd—
14. Oltář pak měděný. kterýž byl
kraloval Osee. syn Ely v Samaří
had Hos
'nem . přenesl z předni ského.
nad Israelm devět let.

gti-anyehm.. a.z místa oltáře. s z ml
2. I činil oožjest zlé před Hospodi
sta chrámu Hospodinova'. &postavil jej
nem: ač ne tak jako králové israelští,
boku oltáře svého k půlnoci.“
15. Přikázsl také král Achnz Uriá kteříž byli před ním.
3. Proti němu přitáhl Salmanasar
šovi knězi. řka.: Na větším oltáři obětuj
obět zápalnou jitřní, a obět suchou ve král a.ssyrsk ,' &učiněn jest Osee slu
černl. a obět zápalnou královskou. s žebníkem je o. a. dával mu daně.
oběti jeji. i obět zápalnou všeho lidu
4. A když srozuměl král asyrský. že
země. a oběti suché jejich. i oběti mo
by
mu zprotiviti.abposlsv
o
k Suachtěl
králiseegyptskému.
ned val
kré jejich: i všelikou krvi oběti zápalné. s yOsee
i všelikou krvi oběti vítězné na. něj kro daní králi asyrskému. jakž na šaždý rok

měl obyčej. oblehl ho, &svázaného dal
otoven
“akoltář
se mipak
bude
viděti.bude při do žaláře?
piti
budeš:
měděný
16.
činil tedy Uriáš kněz všecko,
5. [ táhl po vši zemi: & přitáh k Sa.—
maři, ležel u ul tři léta.
jakž byl řikázal král Achaz.
17
zal pak král Achsz ryté pod
6. Léta pak devátého (kralováni)
stavky. i umyvadlo. kteréž bylo svrchu: Osee vzal kral assyrsky' Samaří, a. pře—
&moře složil s volů měděných., kteříž nesl Israele do Assyrie: a osadil je v
je na sobě drželi. &položil je na dláženl Hale. &v Haber, podlé řeky Gozan. v
kamenné.
městech médských.'
18. Zastřeni také sobotni. kteréž byl
7. A to se stalo. proto že hřešili sy
vystavěl v chrámě. a. vchod královský : nové ismelšti proti Hospodinu Bohu
zevnitř. obrátil do chrámu Hospodinova. svému. kterýž je Vyvedl z země egypt
pro krále assyrskěho.'
ské, : ruky Faraona krále egyptského. &
19. Jiné pak skutky Achuza,. kteréž ctili bohy cizi.
činil. tyt zapsány jsou v letopisích králů
8 [ chodili vedlé obyčeje pohanů,
jůdských.
kteréž byl zkuil Hospodin před obliče—
jem
synů isreelských. (vedlé) králů isra
20. I usnul Achaz s otci svými, &po
chován jest s nimi v městě Davidově & elských1 nebo jsou též činili.
9. [ urazili synové israelštl skutky
kraloval Ezechiáš syn jeho místo něho.
nepravými Hospodina Boha.svého : vzdě
_—
lall sobě Výsosti ve všech městech svých

14) Kde! stával; _ —) meno prvé nám k jizni straně.
18) t. uvedenim. auch dle příkladu krále norského.
3) t. nástupce Theghthfsluuův. ' Tob. ]. 2.
4) One umřel v Máří. a učiněn jest konec království izraelskému. ježto po 254 léta trvalo.

Jůdskě pak trvnlo je“

dále.

6) A to bylo to druhé . ouplně odvedení lidu “ui-selskéhodo Anyrie, nazváno zajetím
syrským. ježto lid království jůdlkého později do zajetí babylonského odveden byl.

a. n—

I?, 10—24.
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svých skrze oheň :' a obírali se hlídáním
věštbou: a v dávali se kčinění toho. což
zlépřed ospodinem, aby popouzeli
10. A nadělali sobě modl. i hájů. na jest
ho.
všelikém pahrbku vysokém, &pod kaž
18. [ rozhněval se Hospodin náramně
dým stromem zeleným:
na lsraele. a zavrhl 'e od obličeje svěho.'
11. a zapalovali tam zápal na oltářích a nezůstalo než toliko pokolení Jůdovo.
vedlé obyčeje pohanů, kteréž byl hnal
19. Ale ani to J ůdovo neostříhalo při
Hospodin od tváři jejich: & činili věci
kazaní Hospodina Boha svého: ale
nejhorší popouzejíce Hospodina.
chodili v bludích israelských . kteréž
12. a ctili nečistotyf o nichž přiká páchali.
zal jim Hospodin. aby nečinili toho.
20. Protož zavrhl Hospodin všecko
13. l osvědčoval Hospodin proti [sra— símě israelské. ssužoval je. a vydal je v
elovi a Jůdovi. skrze všecky proroky a ruku loupežníků. až je i zavrhl od tváři
Vidoucí. i-ka: Odvratte se od cest svých své:

od věže strážných! až do města hraze
ného.

zlých. a. ostříhejte

řikazaní m "ch a

21. a již od toho času, v kterémž od
trhl se Israel od domu Davidova, a usta
novil sobě krale Jeroboama syna Něba
tova; nebo Jeroboam odvrátil Israele
14. A však neposlechli. ale zatvrdili od Hospodina. a přivedl je k hřešeni
šíji svou 'ako (zatvrdili) šíje otcové je— hříchem velikým.
jich. ktcřrž nechtěli poslouchati Hospo—
22. [ chodili synové israelští ve všech
dina Boha svého.I "1
hřiších J eroboamových. kteréž on pá,
15. A zavrhli ustanovení jeho,i umlu chal. a neodstoupili od nich.
vu, kterouž učinil s otci jejich. i osvěd
23. aži zavrhl Hospodin lsraele od
ustanovení. vedle všeho zákona, terýž
jsem dal otcům vašim, a jakž 'sem (jej)
kázal vám skrze služebníky své proroky.

čovaní jeho, kterýmiž se jim osvědčo—
val: a odešli po marnosti. a činili mar—
ně :“ a následovali ohanů, kteříž b li
vůkol nich. o nichž yl jim přikázal ílo

spodin. aby tak nečinili jako oni.

tváři své. jakož b [ mluvil skrze vše—

cky služebníky sv proroky: a zaveden
jest Israel z země své do Asyrie. až do
tohoto dne.

24. Přivedl ak kral assyrsk lidi z
16. A opustivše všecka přikázaní Ho Bab lonmazKuItihymzAvahmzĚmath.
spodina Boha svého. udělali sobě dvě a z šeí'arvaim: a osadil je v městech sa—
telat slitých. a háje. a klančli se všemu mařských místo synů israelských: kte
vojsku nebeskému,' a sloužili Billovi.
říž opanovali Samaří, a bydlili v městech
17. a posvěcovali synů svých. i dcer jejich.'
9) t. všudy. i na poušti a v chatrných dědinůch kde! lidu nemnoho bylo. jako i jinde v nej
slavnějších městech.
t. j. ohavné modly, jimž se smilstvim a všelikou nečistotou sloužilo.
t. provozovali modlil-ství. a živí byli jako vůkolní pohané.
t. slunci. měsíci a hvězdám.
t. modle Molochu je obětovali; výš. 16. 3.
Vyhnal je : země palestinské. kdežto obzvláštně přítomen byl. a svůj chram k zvláštnímu
obydlí svému měl.
24) Tento sem přivedený lid cizi. pohanský. smísil se & čísti tu ještě pozůstalého lidu isrnellkčho
a přejal pak od něho i zákon Mqiliiův. Z těchto smíseoců povstal lid lamal'lúnnký. od židů
nenaviděny',

12)
15)
16)
17)
18)

jsu
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25. A když tam bydliti počali, nebáli
se Hospodina :' i slul na ně Hospodin
lvy. kteřížje dáviln"
27. loznámeno jest to králi assyr—
skému. &povědíno: Národové ti. kte
rěžs řenesl, a osadil v městech samoř
sky'c neznají ustanovení Boha země
uí: protož poslal na ně Hospodin lvy. &
hle hubí je, proto že neznají obyčeje
Boha země té.
27. l přikázal král Asyrský. řka: Do
ved'te tam jednoho : kněží. kteréž jste

]. 25—(|.

33. A etice Hospodina, proto také
bohům sv 'm sloužili vedlé obyčeje těch
národů. z terýchž přivedeni byli do Sa
maří:
34. až do dnešního dne“ následují
obyčeje starého: nectí Hospodina., ani
ostříhají jeho ustanovení. soudů. &záko
na. a přikázaní, kteréž byl přikázal Ho—
spodin synům Jakobovým, jehož nazval

lsraelem:

35. a s nimiž byl učinil smlouvu. &
jimž řikázal. i-ka: Nectč'te bohů cizích,
&nek mějte se jim: aniž jim služte. ani

necht jde
a bydlí
sodtud
nimi:zajato
& učpřivedli,
je ustanovením
Boha
ze obětujte 'im:
mě té.
36. ale Hospodina Boha svého. kte
28. Když tedy přišel jeden z kněží rýž vyvedl vás s země egyptské v síle
těch, kteříž za'atí odvedeni byli z Sa veliké. a v rameni vztaženém, toho se
maří. bydlil v thel, o.učil je. kterak bojte. &jemu se klanějte, &jemu obě
tujte.
rak by měli ctíti Hospodina.
37. Také ustanovení i soudů. i záko
29. A udělal si každý národ boha
svého: a postavili je v chrámích na vý— na., i přikázaní. kteráž napsal vám. ostří
sostech, jichž byli nedělali Samui—ští.je he'te. plnicejepo všecky dny: &nectčtc
denkaždy národ v městech svých, v boliů cizích.
nichž b dlili.
38. A na umluvu. kterouž jsem učinil
30. šebo muži babylonští udělali so s vámi. neupomínejte: Anižslužte bo
hům
cizím,
bě (modlu) Sochothbenoth; muži pak
39. ale Hospodina Boha. svého se
Kutejští udělali Nergel: &muži z Emath
udělali si Asima.
bo'te. &on vytrhne vás z ruky všech ne
31. Heve'ští pak udělali. Nebahaz a p' tel vašich.
40. Oni pak ne oslechli. ale vedlé
Thorthak. ]pak. kteříž byli : Sefarvaim.
pálili syny své ohněm, Adramelechovi. obyčeje svého starého páchali!
&Anameiechovi bohům Sefarvaimským.
41. Báli se tedy ti národové llospo—
32. A však mimo to ctili Hospodina. dina. ale mimo to i modlám svým slou
Ustanovili pak sobě kněží výsosti z nej žili: &tak i synové jejich. i vnukové. ja—
sprostších lidí. a postavili je v chrámích ko činili otcové jejich, činí až do dnešní
ho dne..
výsostí.
25) t. nemeli o neetili pravého Boha. Hospodina israelrkého. — " Mezi tím, když tam lidi ne
bylo. rozmnotilí se lvově; poněvadž po odvedeni lidu israelikčhe do Assyrie az do toho času
nového osazení té země. co! se stalo za Aserhnddnno (l. Esdr. 4. 2). po smrti Sennncheri—
hově. žádného tu nebylo. kdohy byl tu zvěř hubil. . rozmnožení jejímu pl'itrl činil. Ti tehdy
mnoho nových obyvatelů podávili. čehož oni příčinu tomu díunli, ie Hospodina Boha země td
nectili.
28) t.. učit. je sloužiti Bohu . bezpochyby v způnobě telat. jak! to byl Jembonm zavedl. &
uvedl jim v znimost. zákon Mojtiiův: odkud! pochůzi le Samnrilímé zákon Mojžíšův podl'leli.
34) t.. a do toho času kterého: kniha to pekne jest. a potom díle. Pro takovéto snizeni po
hunské o židovské bohoolužhy & pletícbshtvi Židé nenáviděli Snmarítónův více než pohonů.
40) t. modloslutehnoot.
41) t. l.! do času. kdy! se tyto věci psaly. Poslete sobě také Samar-itálie modloslulehnost ušklí—
vili, . řídili se zákonem Mojžíšovým potud. pokud se jim jejich otcové řídili.

Čtvrtůknithl-ůlovsld.
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Kapitolu 18.
anieni Výsosti,modl . hájů nhl-u Babiš..,
jotl lidu imslskn'sho du Ascyrle.

9. Za

13. Přitniom vojsk.
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léta šestého Ezechiítšova. totiž léta. de—
vátého Osee krále israelského, vzata.
jest Samaří.

11. A zavedl král ass rský lsraele do
]. Léta třetího Osee syna. Ely krále Assyrie. a osadil jej v
e a v Haber
israelského kraloval Ezechiáš syn Acha— (při) řekách Gozan. & městech méd
ských:
za..krále judského.
2. V pětmecítmn. letech byl. kd ž po—
12. proto že neposlouchali hlasu Ho—
čal kralovati: &dvaceti devět let ' alo spodina Boha. svého, ale řestu vali
val v Jerusalémč: 'meno matky jeho umluvu jeho: cokoli přikliíal ll!ojžiš,
(bylo) Abi. (jenž byia) dcera Zachariá služebník Hospodinův. .nic nečinili.
sova.
13. Čtrnáctého léta krále Ezechiáše,
3. [ činil což dobrého bylo před Ho přitáhl Sennwcherib král assyrský ke
spodinem, všecko tak jakž činil David všemměstůmjůdským hmeným: a zdo
otec jeho.
hývul jich.
4. On rozmetal Výsosti, &ztroskotal
14. Tehdy poslal Ezechiáš král jůd—
obrazy. a háje posekal. a ztloukl hada. sky posly k králi assyrskému do La
měděného, 'ehož byl udělal Mojžíš: ne— chis řka: Zhřešiljsem odtáhni ode mne:
ho až do to o času synové israelšu' ks &cožkoli na mně vložíš, ponesu. ] uložil
divali jemu: a. nazval jmeno jeho Nohe král assyrsky' Ezechiášovi králi jůdské—
stan.“
mu tři sta hřiven stříbra.. &třiceti hřiven
5. V llospodinu Bohu israelském zlata..
15. A dal Ezechiáš všecko stříbro.
doufal: protož nebylo po něm jemu rov
ného mezi všemi králi jůdskými: ale ani kteréž se nalezlo v domu Hospodinovu,
mezi těmi. kteříž před ním byli.
&v pokladich kn'dovských.
6. Nebo se přidržel Hospodina.. aniž
16. Toho času obloupal Ezechiéě dvě—
(kdy) odstoupil od šlepěji jeho. &ostři ře chrámu Hospodinova. &(vzal) plechy
hal přikázani jeho. kteráž byl přikázal zlaté. kteréž byl sám (na ně) přibil.' &
dal jc králi a.ssyrskému.
Hospodin Mojžíšovi.
7. A protož i Hospodin byl s nim. a
17. A však poslal král a.ssyrský Thar
ve všem. k čemuž se koli obracel. moudře thana.. &Rcbsara. a. Rabssce. z anhis
si počínal. Zprotivil se také králi assyr k králi Ezechiášovi. s vojskem velikým.
skému. a. nesloužil 'emu.
k Jerusalému, kteříž vytáhše. přitrhli k
&. On porazil Fiiistínské až do Gázy. Jerusalému. a položili se u strouhy ryb
a všech končin jejich. od věže strážných nika hořejšího, kterýž jest vedlé cesty
až do města hrazeného.'
při poli valchářovu.
'
9. Léta čtvrtého krále Ezechiáše. jenž
18. ! zavolali krále: vyšel pak k nim
byl sedmý rok Osee. syna Ely. krále Eliakim syn Helkiášův. zprávce domu.'
israelského, vytáhl Salmanasar král a.s &Sobna písař, aJoahe syn Afasův, kan
syrský proti Samaří. &.dobýval ji.

10. i vzal ji: nebo po třech letech.

cléř."

19. ] řekl k nim Rabsaces: _Povězte

4) t. lm posměchu. Nechustau jest tolik. co měděný. aneb maličko mědi. jakoby řekl: Trochutě
to mědi. :, ne Bůh. 4. Moji. 21. 9.
8) l. po celé zemi.

16) t. tehdá! když byl otevřel chram Pánů.
18) t. královského. — " Sami to ouhdnici královští.
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18. 20—33.

Ezechiašovi:

Toto praví král veliký. nám židovsky. ješto slyši lid. kterýž
král
assyrský:
Jakéž'jost to douí'lmína jest na zdi.
kterémž
se zakládáš.
27. I odpověděl jim Rabsaces. řka:
20. Snad 'si se uradil, aby se strojil Zdaliž ku pánu tvému. a k tobě poslal
k bitvě? V kolmodoufáš, že smíš se zpro mne pán můj, abych mluvil řeči tyto. a
tivovati?
ne raději ]: mužům těm. kteříž jsou na
21. Zdaliž doufůš v hůl třtinovou & zdi, aby jedli lejna své. a pili moč svou
nalomenou. na
pt. na niž z odepřel s vámi?
liby se kdo. zlo
se a proni e ruku
26. Tedy sto'e Rabsaces, volal hla—
jeho. i probodne ji? Tekovýt jest Farao sem velikým židovsky, a řekl: Slyšte
král egyptský všechněm. kteříž doufají slova krále velikého. krále assyrského.
v něho.
29. Toto raví král: Necht vás ne
22. Pakli mi díte: V Hospodinu Bo svádí Ezechi š: nebot nebude moci vy
hu svém doufání máme: zdaliž on není trhnouti vás z ruky mé.
30. A necht vám nedává doufání v
ten. jehož Ezechiáš zkazil výsosti i 01
táře: a přikázal Jůdovi i Jerusalému: Hospodina. řka: Dojista vysvobodí nás
Před tímto oltářem klaněti se budete v Hospodin: a nebudet vydáno město toto
J erusalémě ?“
v ruku krále assyrského.
23. Nyní ted přejděte lm pánu mó
31. Ne oslouchejtež Ezechiáše. Nebo
mu králi assyrs ému. & dám vám dva toto praví ral assyrský: Učiňte se mnou.
tisíce koní. a vizte. můžete—limíti. kdo
by na nich jeli.'
"
24. A kterak můžete odolati 'edno—
mu knížeti z služebníků ne'menšl'ch pů

na mého? Zdali máš na ěji v Egyptu
pro vozy a pro jezdce?
25' Ldah bez vůle Hospodinovy při—
táhl 'sem k místu tomuto. abych je zka—
zil? l-Iospodin řekl mi: Tahni do země
tě. a zkaz ji.
26. Řekli pak Eliakim syn Helkiášův,
a Sobna. a Joshe. ltabsacovi: Prosíme.
mluv k nám služebníkům svým syrsky:
neb rozumíme tomu jazyku: a nemluv k

což jest vám užitečného. & vyjděte ke

mně: a bude jisti jedenkaždý : vinice
své, a z fíku svého. a budete píti vodu :
cistem svých,
32. dokavadž nepřijdu. a nepřenesu
vás do země. kteráž jest podobná zemi
vaší. do země úrodné. a nesoucí hojně
vína.,do země (v níž jest hojnost) chle
ba a vinic, olivoví. &.ole'e imedu. a bu
dete živi &nezemřete. keposlouchejtež
Ezechiáše. kterýž vás svodí. řka: Ho
spodin v svobodí nás.“
33. Z aliž vysvobodili bohové národů
zemi svou z ruky krále assyrského?

19) a nad se spoléhá“
22) Rabi-ces ustálí ale na to. co se výše (v. B.) schvaluje o králi Ezechiůšo'ri, že : horlivosti
pro Boha . pravé náboženství pobořil oltáře na horách. na kterých). lid itn-selský dossvád
Bohu obětovati ohliboval, ježto mu od té doby k obětováni jediný oltář v chrámě jerusalém
ském vyuziti byl. Jakoby řekl: [ kterak! vim má pomáhali , poněvadž ste ho na sebe
rozhněvali. nevážně s věcmi k službě jeho náletejicim zacházejice. a aby toliko v Jerusalémě .
ctěn byl službu . poctu jeho sůiujiee. Chtěl tak Rabsacel lid židovský k své straněa proti
hrali namluviti. i pomoc Boli očekávanou v pochybnost uvésti.

23) Řeč to uštěpačnb. v které! svoluie na posměch podobně jako John Snmnnkým. (10. 2. a).
27) t.. kdyby obleleni podnti se nechtěli . tudy při dalším trvání obletoní města na takovou út
kout hroznou přivedeni byli.

32) Měli tedy, jako prvé llraelití. tak nyní i Jůdšti nechat se odvati do zajetí asyrského.
Tentokrát sio tomu uili. ale upadli později do zajetí babylonského.
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34. Kde jest bůh Emath, & Arfad? boj se těch řeči, kteréž jsi slyšel. jimiž
Kde jest bůh Sefarvaim. Ana.. &Ava? se mi rouhali služehnlci krále assyr
ského.
Zdaliž vysvobodili Samařl z ruky má?
7. Aj já pustim naň ducha. a.uslyšl
35. Kteřlž jsou mezi všemi bohy těch
zemi. ještoby vysvobodili zemi svou z novinu. ». navrátí se do země své. a po
ruky mé, aby pak llospodin vysvobo razlm 'ej mečem v zemi jeho.
8. edy navrátil se Rabsaces. &nalezl
diti mohl Jerusalém : ruky má.
36. l mlčel lid, a. nic mu neodpově krále as rského an dobývá Lobny: ne
děl: nebo tak jim byl král rozkázal. aby bo byl s yšel. že odtrhl od Lachis.
9. A když uslyšel (Sennacherib) o
nic neodpovidali jemu.
37. l přišel Eliakim syn Helkiášův, Tharakovi králi mouřenlnském.' ano
ravili: Aj vytáhl. aby bojoval proti to
zprávce domu s Sobna. písař, a Joahe
e: i táhl proti němu," aposlal posly k
syn Asafův kancléř. k Ezechiášovi. ma
Ezechiášovi
králi jůdskému řka:
jlce roucho roztržené. &.oznámili jemu
slova Rabsacova.
10. Toto rcete Ezechiášovi králi jůd—
skému: Necht tebe nesvodl Bůh tvůj. v
němžt doufáš: aniž říkej: Nebudet dán
Kapitola 10.
Jerusa ém v ruce krále assyrského.
Potěšení Ezothin'iovi v jeho omkosteeh (lino.
Vojsko nepřátelské pobito

35.

1. To když uslyšel Ezechiáš král, roz
trhl roucho své, a oděv se žlni. všel do
domu Hospodinova.
2. [ poslal Eliakama zprávce domu.
a 80an plsaře. a. starší z kněžl, obleče
né v žlně k lsaiášovi proroku, synu
Amosovu.



3. Kteřlž řekli: Toto pravi Ezecbiáš:
Den trůpeni a útržek i rouhánl. jest
den tento: řišli synové až ku porodu.

ale sil není) rodička'

ll. Ty zajisté sám slyšel jsi. co jsou
učinilikrálové assyršti všechněm zemlm,
kterak pohubili je: zdaliž tedy ty sám
by měl vysvobozen býti?
12. Zdaliž jsou vysvobodili bohové
národů všecky ty. jež pohubili otcové
moji. totiž Gozan, & Haran. a. Resef, &.

syny Eden. kteříž byli v Thelasssr?
13. Kdo 'est král Emath. a. král Ar
fad. s krá města Sefarvaim, Ana &
Ava?
14. Tedy když vzalEzechiáš list : ru
ky poslů. s přečetljej, vstoupil do domu
Hospodinova.. & rozvinul jej před Ho
spodinem.
15. &modlil se před obličejem jeho,
řks: Hospodina Bože israelský. kterýž
sedlš nad cherublny. ty jsi sám Bůh
všech králů země, ty jsi učinil nebe i
zemi.
16. Nakloniž ucha svého. & usl i:
otevři Hospodine oči své. a pohled: slyš

4. nad usl ši Hospodin Bůh tvů'
všecka slova
bsacesa. 'ehož posl
král assyrský. pán jeho, a y roubal se
Bohu živému. &haněl jej slovy. kteráž
slyšel Hospodin Bůh tvůj: i konej mod
litbu za ostatek (lidu), kterýž se tu (je
ště) nalézá.“
5. Ted přišli služehnlci krále Eze
chiáše k saiášovi.
6. [ řekl 'im lsaiáš: Toto povite 6
nu svému: 'l'akto pravi Hospodin: še— všecka slova.Sennacheribova, kterýž po—
3) t. nhy porodila. Tím se ukazuje svrchovuu'i ouzkost i "odhodlanost Jem-dánských. tak to
nevěděli. na čem by se ustanovili; zdali by se měli viděti. aneb pomezí Boli ocelárnu.
4) Desatero pokolení již ijnto bylo, nýbrž i velký díl pokolení Jůdovo zhubni byl.
9) který! se spolčil : krilem Egyptským. aby vytáhl proti němu. - ") t. Sennooherih proti

Tbmkovi.
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slul. aby zhsněl nám (tebe) Boha ži— jsem šlepějemi noh svých všecky vody
mvienéf
vého.
'
25. Zdeliž jsi neslyšel (di Hos
' ).
17. Takt jest Hospodine, že jsou zka
e dnů
zili králové assyrští národy, i všechny co jsem učinil od počátku?
starých připraviljsem to. a nyní jsem to
země jejich.
18. &uvrhli bohy jejich do ohně: ne— řivedl:' a budou!! ku pádu pahrbků
ojujicích města.hrazenáf'
bo nebyli bohové, ale dílo rukou lid
26. A ti. kteříž přebývají v nich, po
nížení rukou' třásli se &zahanbeni jsou,
učinění jsou jako tráva. polní. &jako ze
lenajicí se bylina. na střechách. kteráž
uvedla. rvé nežli právě dorostla.
27. řib tek tvůj. a vycházení tvé.i
vcházení tvg: i cestu tvou já jsem pied
zvěděl. i vzteklost tvou proti mně.“
28. Zuřil jsi proti mně. ».pýcha tvá
vstoupila, do uší mých: protož vstrčím
kroužek v chřipě tvé. :: udidlo ve rty
tvé.' &odvedu tě zese cestou. kteroužs
něm: panna
Pohl-dádcera
tebou!sionská;“
a posmí přišel.
vspodin
- se otobě.
29. Ty pak Ezechiáši toto budeš míti
za.hřbetem tvým potřásli hlavou dcera
zn znameni: ' Jez tohoto roku. co nalez—
jerusalémská.
22. Kohož jsi zhsněl. &komus se rou— neš: druhého pak roku. co se samo zro
hal? Proti komus povýšil hlasu svého, & dí: třetího pak roku sejte &žněte: ště
pozdvihls vzhůru oči svých? Proti Sva pujte vinice. &jezte ovoce z nich."
tému israelskému.
30. A cožkoli ostane (lidu) z domu
23. Skrze služebníky své zhančl jsi Jůdova., pustit kořen dolů. a vydá uži
tek
vzhůru.'
Hos odina. & řekl: V množství vozů
svýc vytáhl jsem na výsosti hor na
31. Nebo : Jerusaléma vyjdou ostat—
vrch Libanu. & zpodtinal jsem vysoké kové (lidu). a to co zachovano bude z
cedry jeho. i výborné jedle jeho. A všel hory Sion: horlivost Hospodina. zástupů
jsem až na kraje jeho, a háj Karmelu učiní to.
jeho já jsem zpodtínal.'
32. A protož toto pravi Hospodin o
24. I pil jsem vody cizí. & vysušil králi a.ssyrském: Nevejdet do města. to—
ských :: dřeva.a z kamene. &mhladili 'e.

19. Nyní tedy, Hospodine Bože naš.
vysvobod' nás z ruky jeho. et poznají
všecka. království země. že jsi ty sám
Hospodin Bůh.
20. I poslal lsaiáš syn AmosůvkEze
chiůšovi. řke: Toto praví Hospodin Bůh
isreelský: Zač jsi mi se modlil 2.strany
Sennscheribs krále assyrského. vyslyšel
jsem tebe.
21. Tatot jest řeč.kterouž mluvil llo

21) t. králi Sonnnchon'lw! — ") l.. město Jerusalém.
23) t. chce: říci: Odvútil jsem se na to. což nejtčtiiho jen. a dovedl Jsem toho.
24) Vody :nmcnsji mně a město národů. které byl Sennecheribpodmanil: v ody sevřené
jsou město hrazení . tvrze.
25) Jakoby řekl: Blázni-. vyvrácení H“ 1 měst připisujei sobě. své moci a. síle. ježto jsem přede
ji dávno ty věci prvé než se staly přoduídnl . předomimil. a nyni puk jo no trest za
hříchy jejich na ta království dopustil. — ") dle habr.: Budou zkaženo v hrorudu rumu.
26) t. :mdleni na síle.
27) t. tvá. utekli podnikání.
28) t. ski-otín: tebe. jako se krotí hovado kroulkem v chiipich aneb udidly v tleme.
29) t. podivného osvobaeni tvého. — ") &. ačkoli zem tohoto roku popisné:“ jest . příští rok jest
rok sobotní. v který se nesaje. oni netézi. jih do vínek budete v těchto dvou letech z toho
co! se samo zrodí vylivu . obilí : leti míti. Třetího puk léta. jit viselo nebezpečenství

npuuno bude.
30) t. zase se smůle.

19. 33. — 20. 12.

(imma-mm

hoto, aniž vstřelí do něho šípu. aniž se
ho zmocní pavéza, aniž obehnáno bude
náspem.
33. Cestou, kterouž přitáhl, navrátí
se zase: a do města tohoto nevejde.
praví Hos odin.
34. A udu chrániti města tohoto. a
vysvobodím je pro sebe, a pro Davida
služebníka svého.“
35. Tedy stalo se v tu noc. že přišel
anděl Hospodinův: a orazil v ležení as
syrském sto osmdesate pět tisíců. A
když ráno vstal. uzřel(Sennacberib) vše
cka těla mrt 'ch. a odtrhne odešel.
36.- &navr tiv se (domů) Sennache
rib král assyrský. bydlil v Ninive.
37. Když pak se klančl v chrámě
Nesrocha bohu svému, Adramelech aSa
rasar synové jeho zabili jej mečem. a
utekli do země armenské. i kraloval
Assarhadon syn jeho místo něho.
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4. A prvé než vyšel lsaiáš do půl
síně. stala se řeč Hospodinova ]: němu,
řkoucí:
6. Navrat se, a rci Ezechiášovi vůdci

lidu mého: Toto raví Hospodin Bůh
Davida otce tvého : lyšelt jsem modlitbu
tvou, &viděl jsem slzy tvé: a aj já uzdra
vím tebe. třetího dne vstoupiš do chra
mu Hospodinova..
6. A přidám ke dnům tvým patnácte

let: ale iz ruky krale assyrského vysvo
svobodím tě. i město toto, a chrániti budu
města tohoto pro sebe, a pro Davida
služebníka svého.“
7. ] řekl Izaiáš: Přineste hrudu í'íků.
Kterouž když přinesli. a přiložili na
vřed jeho, uzdraven jest.
8. Rekl pak Ezechiáš k Isaiášovi:

1. V těch dnech roznemohl se Eze
chiáš až k smrti: i přišel k němu Izaiáš
syn Amosův. prorok, a řekl jemu: Toto
praví Heepodin Bůh: Zřid'dům svůj :'
nebo umřeš, a nebudeš živ.
2. Kte 'ž obrátil tvář svou !( stěně. a
modlil serlios odinu, řka:
3. Prosím ospodine. rozpomeň se
medle. kterak jsem chodil před tebou v

Jaké bude znamení toho, že mne uzdra—
ví Hospodin. a že půjdu třetího dne do
chrámu Hospodinova?
9. Jemuž řekl Isaiáš: Toto bude zna
mení od Hospodina. že učiní Hospodin
věc. kterouž mluvil: Chceš-li. aby po
stoupil dále stín“ o deset čárek, čili aby
se vrátil zpátkem o tolikéž stupňů?
10. ! řekl Ezechiáš: Snadnét jest stí
nu růsti o deset čárek: aniž tomu chci,
aby se to stalo, ale necht zase postou
pil způtkem o deset stu ňů.
ll. Volal ted Isaiaš prorok ]: Ho
spodinu, & vrá ' stín o čin-kách. po
nichž již byl sešel na hodinách slune—
čních Achazových, zpátkem o deset

pravdě,
v srdci
dokonalém.
což jest
ibého ařed
tebou.
činil jsem. a lplakal
Ezechi ' pláčem velikým“

12. Toho času poslal Berodach Bala
dan. syn Baladanův, král babylonský,

Kapitola zo.
Hrubínova nemoc. &. Navrócenomu me zdravi. 12.
Poaehtvi : Babylonu ! "mu. 21. a smrt jeho.

stupňů.'

34) Totiž pro čest svou. Sennaeherihem zlehčouou. a pro slib Davidu učiněný.
]) t. dělej poslední vůli a hotov se & umrti. ls. 38. l.

3) Jak se domýili ev. Jeroným plakal proto tak hořce. že měl umřítihezpotomkaatudy pokolení
Davidovo : něhož mel Mesiáš pojiti melo vymřiti. Jet jakoby řekl; Tys zaslihil že! nebude
vybluen ; rodu Davidova..jenž by seděl na stolici jeho . vloživ ' to rýminku. budou-li cho
diti v ustanoveních tvých; ji pak jsem v té výmince stůl . nedopouštejž mi tedy se světa _
ejíti bez dědice. aby tak rod Davidův pritele nevzal. — Po třech letech pak narodil se
mu Manasses.
6) Viz evrchu 29. v. 34.
9) t. na hodinách slunečních. které! dal Ezechiii zhotoviti.
11) Postup ten stínu rpíttkcm :půso'oen jest postupem země. aneb zdanlive postupem slunce zpát
lu'm. jakž to vykládají sv. otcové a samo piano tvrdí. hai. 38. 8. Ehl. 48, 26.
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list a
Ezechiášovi: nebo b lsl 'el.
že neggen byl Ezechiůš.
y ys
13. Radoval se pak i: příští jejich
Ezechiáš. a ukázal jim dům vonných
věci.“ i zlato. i střlbro. i rozličné vonné
věci. masti také. i dům nádob svých. i
všecko. což měl v pokladlch svých. Ne
b lo, čehožby jim nebyl ukázal Eze
cšiáš v domě svém. i ve všem panství
svém.
14. [ přišel lsaiáš prorok k králi Eze—
chiášovi. & řekl jemu: Co pravili muži
tito. aneb odkud přišli k tobě? Jemuž
řekl Ezechiáš: Z země daleké přišli ke
mně. z Babylona.
15. A on řekl: Co jsou viděli v domě
tvém? Odpověděl Ezechiáš: Všecko.
cožkoli jest v domě mém. viděli: ničeho
neni v pokladich mých. čehožbych jim
byl neukázal.
16. Rekl ted lsaiáš Ezechiášovi:
Slyšiž řeč Hospodinovu:
17. Aj dnové řijdou. v nichž odneJ
seno bude do B ylona všecko. cožjest
v domě tvém. a cožkoli nachovali otcové

20. 18._ 21. g.

Kapitola 21.
Manana. IB. Amon, 24. Josiňš. králově jůdšti.

]. Ve dvanácti letech byl Manasses,
když počal kralovati, & adesáte pět let
kraloval v Jerusalémě. meno matky je
ho bylo Hafeba.
2. [ činil což jest zlé před obličejem
Hospodinovým. vedlé modl těch naro
dů. kteréž vyplenil Hospodin před syny
israelskými.
3. A převrátil se. a vzdělal výsosti,
kteréž byl zkazil Ezechiáš otec jeho. a
vystavěl oltáře Billovi: a udělal háje.
tak jako byl učinil Achab král israelský.
a klančl se všemu vojsku nebeskému. a
ctil je.
4. A vzdělal oltáře (modlám) v do
mě llospodinově. o němž byl řekl Ho
spodin: V Jerusalémě položim jmeno
své.“
5. A nadělal oltářů všemu vojsku nc
heskému v oboudvou siněch' chrámu
Hospodinova.
7. A provedl syna svého skrze oheň:
a s badačstvim zacházel. &šetřil ptačího

tvoji až do tohoto dne: nezůstanet (z
štěbetání. &zřídil věštce, &hadače roz
toho) ničehož. pravi Hospodin.
18. Ale i z synů tvých. kteříž pojdou množil. a tak činil zlé věci před Hospo
z tebe. kteréž zplodlš. pobráni budou. a. dinem. a popouzel ho.
7. Take modlu háje.“ kterouž byl
budou komomlci při dvoru krále ba—
udělal. postavil v chrámu Hospodinovu;
bylonského.
19. Řekl Ezechiáš k Ignum: Do o kterémž mluvil Hospodin k Davidovi,
brát řeč Hospodinova._ kterouž jsi mlu &k Salamounovi s u jeho: V chrámě
vil: (toliko) at jest pokoj a pravda za tomto. a v Jerusalemě. kterýž jsem vy
volil ze všech pokoleni israelsky'ch. po
dnů mých,
20. O jiných pak věcech Ezechiášo— ložlm jmeno své na věky.
vých. i vši moci jeho. a kterak udělal
8. A vice nedOpustlm. aby se pohnula
rybník. a vodu po trubách uvedl do noha lsraele z země. kterouž jsem dal
města. tot zapsano jest v letopislch otcům jejich: jen toliko budou—liskuteč
králů jůdských.
ně ostřihati všeho, což jsem jim přiká
21. ] usnul Ezechiíiš s otci svými. zal. a všeho zákona. kterýž jim vydal
a kraloval Manasses syn jeho misto Mojžiš služebnlk můj.
něho.
9. Oni pak neuposlechli: ale svedení
l3) (. kde se připravovaly. neb schrůolu kde uchovaly.
4) 0.. v Jeruzalémě mo má jméno & nejinó míti bude.

5) :. hai

i lidu.

7) ; Autunu. bohyni lesni.

2l. ID.—22. ?..
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jsou od Manassesa. tak že činili horší
věci nežli od
národové,
vyplenil
Hospodin
tváří synůkteréžto
israelskýc
.
10. l mluvil Hospodin skrze služební
ky své roroky. řka:
ll.
toto že páchal Manasses král
jůdsky ohavnosti tyto horší. nad všecko.
což činili Amorrhejští před ním, a při
vedl i Jůdu k hřcšeuí skrze nečistoty
svěz'
l2. tedy toto praví Hospodin Bůh
israelsky': Aj 'á uvedu zlé věci na Jem
salém a na ůdu: aby každému. kdož
bykoli o tom uslyšel. znělo v obou uších
'eho.
] 13. A vztáhnu na Jerusalém rovázek
samařský. &závaží domu Acha cm:“ a
shlodím Jerusalém. jako se shlazují dc
sky: a shladě obrátím a přetáhnu častěji
ratiji přes něj."
14. l o ustím ostatky dědictví svého.
a vydám je v ruce nepřátel jejich: i bu
- dou (dání) v rozchvátání a v loupež
všechněm nepřátelům svým:
15. proto že činili to, což jest zlé pře
de mnou. a bez přestání popouzeli mne,
od toho dne. jakž vyšli otcové jejich z
Egypta. až do dne tohoto.
16. Nadto ikrve nevinné vylil Ma
nasses velmi mnoho, tak že jí naplnil
Jerusalém až do úst: kromě hříchů
svých. jimiž přivedl k hřešení Jůdu. aby
c'inil zlé před Hos dinem.
17. Jiné pak věci Manasscsovy, a vše
cko což činil. a hřích jeho, kterýmž
zhřešil, tot zapsáno jest v letopisích

králů jůdských.'
18. [ usnul Manases s otci svými. a
pochován jest v zahradě domu svého. v
ll)
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zahradě Ozy: a kraloval Amon syn jeho
místo něho.
19. Ve dvamecítma letech byl Amon,
když ppčal kralovati: &kraloval dvě létě
v Jerusalémě. Jmeno matky jeho bylo
Messalemeth; dcera Harusa z Jeteby.
20. [ činil to. což jest zlé před obliče
jem Hospedinovým. jakož činil Manasses
otec jeho.
21. A chodil po vší cestě. po níž byl
chodil otec jeho: a sloužil nečistotám.
jímž byl sloužil otec jeho, a klaněl se jim :
22. a opustil Hospodina Boha otců
svých. nechodil po cestě Hospodinově.
23. [ uložili jemu úklady služebníci
jeho, a zabili ho v domě jeho.
24 Lid pak země pobil všecky, kteříž
se byli spikli proti králi Amonovi: &.
ustanovili sobě krále Josiůše syna jeho
místo něho.
25. Jiné pak věci Amonovy. kteréž
činil. tyf. zapsány jsou v letopisích králů
jůdsky'ch.
26. [
chovali ho v hrobě jeho. v
zahradě ( zy: a kralovalJosiůš syn jeho
místo něho.

Kupltola zz.
Julii pobožný král. & Zákon Boi.- v chrámě na
lezen. 12. Pomsta Boží Jerusalému přodpovědina.

]. V osmi letech byl Josiaš. když po
čal kralovati & kraloval jedno a třiceti
let vJerusalómě : jmeno matky jeho bylo

Idida. dcera lladajňšova z Besekath.
2. Ten činil. což liběho bylo před Ho—

spodinem. chodě po všech cestách Da
vida otce svého: a neuchyluje se na
pravo ani levo.

t. ukýdané bohy. modly.

13) Tom! měrou Jeruzalému odměřím. jako jsem městu Samaří odměl'il. a rovné tak čeleď Manas
movu uhladím. jako jsem zahladil dům Achabův. ——") Staří psali na. deskách voskem po

17 \;

tažených. když chtěli poaní smuati. obrátili nají. ktorou! psůvalí a plochou přetíhli popsané
místo a tak to srovnali. Prorok toho užíti tuto co obrazu vyhlazení a zkaženi Jemsalóma.
Hebr. text má: Vyllu Jerusalem. jako vylírá někdo misku. a vyu-a. poklopí ji.
Padlé 2. Par. 33. 11—17. poslal Bůh proti Hana:—sesovivůdce krále myl-ského. ktefižto
Manaueaa jali. a do Babylona. tehdáž Aasyrsky'm podrobného. odvedli. V tom zajeti činil
Manmea pokání; a byv na svobodu propuštěn. do Jerusale'ma se navrhli. kde! naboiným
Evotem pnější pohoršení nopraviti se snažil. a kajícoč zemřel.

oss
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3. Léta

k osmnáctého krále Josiáše.

poslal
krá Safana
syna.
Asliášova.
syna.
Iessulamova.
písaře
chrámu
Hospodi
nova. řka jemu:
4. Jdi k Helkižšovi knězi nejvyššímu.
at sečtou peníze. kteréž jsou vneseny do
chrámu Hospodinova. kteréž sebrali vrá
tní chrámu od lidi!.
5. a at je da'í řemeslníkům skrze ouře—
dníky domu Hospodinova: kteřížto at
'e rozdělují těm. jenž dělají v chrámě
Hospodinova opravujicezbořeninychrá

mu:

6. totiž tesarům a zedníkům a těm.
kteříž zbořeniny opravují; a. at nakoupí
dříví a kamení z lomů k opravování
chrámu Hospodinova..
7. Ale však af. se jim nesčítá stříbro.
kteréž přijímají, ale at je mají v moci a

22. 8—19.

12. arozkázal Helkiiišovi knězi. &Abi—
kamovi synu Safanovu . & Achoborovi
synu Michy, a. Safanovi písaři. a Asajfí
šovi služebníku královskému. řka:

13. Jděte a poraďte se s Hospodinem
o mne, io lid. i o všeho Jůdu. strany slov
knihy této, kteráž nalezena jest: nebo
veliký hněv Hospodinův rozpálcn jest
proti nám: proto že neposlouchali otcově
naši slov knihy této, aby činili všecko,
což jest nám (v ní) napsáno.
14. Tedy šli, Helkiůš kněz,:i Ahikam.
& Achobor. a Safari. a Asejc., k Holdě
prorokyni, manželce Selluma.. syna The—
kue, syna Araasa strážného nad rouchem.

kteráž bydlila v Jerusalémě na druhé
(su'aně): a mluvili k ní.
15. A ona odpvěděla.jim: Toto praví
Hospodin Bůh israelský: Povězte muži.
u víře.?
8. Rekl pak Helkiňš kněz nejvyšší k kterýž vás poslal ke mně:
Safanovi písaři: Knihu Zákona nalezl
16. Toto praví Hospodin: Aj 'ů uvedu
zlé věci na. místo toto, i na obyvatele
jsem
v
domu
Hospodinovu:'
i
dal
Hel
iáš knihu tu Safanovi, kterýž i četl jeho, všecka. slova Zákona.. kteráž četl
v ní.
král jůdský:
9. Přišel pak Safan písař k králi a při
17. proto že opustili mne &obětovali
nesl mu odpověď na to. což byl přikázal. a.
bohům cizím, popuzujíce mne všelikými
řekl: Scbmli služebníci tvoji peníze, kte—
skutky rukou svých: a rozpálí se hněv
réž se nalezly v domu Hospodinovu: &

dali je, aby rozděleny b ly řemeslníkům
od představených nad dilem chrámu Ho
spodinova.
10. V mvovnl také Safari písař králi,
řka: K u mi dal llelkiz'iš kněz. Kte
rouž když četl Safan před králem,
11. a když slyšel král slova. knihy
Zákona Hospodinova'. r0ztrhl roucho
sve.

můj na místo toto, a nebudet uhašen.
18. Králi pak 'ůdskému. kterýž poslal
vás, abyste se zali Hospodina, takto
povíte: Toto pravi Hospodin Bůh isra
elský: Proto že jsi slyšel slova knihy té,
19. a uleklo se srdce tvé, a ponížils
se před llospodinem, slyše slova (kte
ráž jsem mluvil) proti místu tomuto. a
obyvatelům jeho, totiž že přijdou v užá

Nojžišovou. Tato kniha byla. dle rozkazu Božího s
schována. pnl: ale po vystaveni chrámu n vneseni
v některém pokojiku domu Božího s mnohými jinými
zapomenutí. zvláště za panování králů, zákona Božího
nedbalých . modliiřstvu příznivých: _sč nelze pochybovati. že se v kněžstvu & lidu mnohé no
vějici opisy zákona Páně nalezaly. Ze pak sám král žádného opisu ani známosti zákona ne
měl, není se co diviti. jelikož vůbec známo jest. jak málo nábožná bývk dvorní vychováni po
všecky časy, a jak bezbožné zvláště tohoto krůle bylo. Viz 2. Far. 34. 14. _ 5. Moji..
31, 26. — 3. Král. 8. 9.

8) Kniha zákona. ježto byla psaná rukou
jinými věcmi posvátnými v arše omluvy
uchy do Svatyně svatých bez pochyby
vuicnostmi uložena. TI: zgiinté přišla. v

ll)

Zvláště pak kletbu na přestupniky zákona.

3. Moji. 26. M. ——5. Moji.. 28. 15.

22. 20. — 23. 10.

Čtvrtalmiha
mm

snutí' & zlořečení: a roztrhl jsi roucho
své, a plakala přede mnou, i ji také usly—
šel jsem tě, praví Hospodin.
20. Protož připojím tě k otcům tvým.
a pochován budeš v hrobě svém v po
koji.“ aby neviděly oči tvé ničeho ztoho
zlého. kteréž uvedu na místo toto.
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nova všecky nádoby. kteréž udělány byly
Bálovi. & há'i' i všemu vojsku nebe
skému: a. sp 'l je vně za Jerusalémem
v oudoll Gedi-on," a vnesl popel jejich

do Béthel.'".

5. A zahludil hadače. kteréž ustano
vili králové jůdští. aby obětovali na. vý—

sostech po městech jůdských a vůkol
Jerusaléma: i ty. kteříž kadívali Bálovi
Kapitola 28.
Jotin'š obnovil nihoženstvi v Jůdttvu, . Velikonoc a slunci 8.měsíci a dvanácti znamením,“
i všemu vo'sku nebeskému.
devil. 29. Potom byl zabit. 30. Po něm kraloval
Joschu.. 34 . potom llliaklm.
6. _kmz úzal vynésti háj“ zdomu Ho
]. [ oznámili králi. co pověděla (Hol— spodinova. ven za. Jemsalém do oudolí
da). Kterýž poslal. aby se shromáždili Cedron a spálil jej tam a obrátil jej v
k němu všickni štarší júdští &jerusa prach. &vysypal jej na hroby obecného

lémstí. (2. Par 34. 29.)

lidu."

2. [ vstoupil král do chrámu Hos o
dinnva. i všickni muži jiidští i všic ni.
kteříž bydleli v Jerusalémě, šli s ním,
kněží i roroci. i veškeren lid od ma,
lého až o velikého: i četl. an všickni
slyšeli všecka. slova knihy umluvy. kte
ráž nalezena jest v domě Hospodinově.
3. lsto'e král na stupni :“ učinilumlu
vu před loepodinem. že budou násle
dovati Hospodina. &ostříhati přikázani
jeho a svědectví, iustunovcní jeho. z
celého srdce a že vší duše. a že obnoví
slova umluvy. kteráž napsána byla v oné

7. Domky také ženkýlú zkazil. kteříž
byli při domu Hospodinovu. pro kteréž
to ženy tkaly jako domky háje.“
8. A shromáždil všecky kněží z měst
jůdských a poškrrnil výsosti', kdežto

obětovali kněží. od Gabaa až de Bersa—
bé: a zkazil oltáře u bran. kteréž byly u
vrat brány Josue knížete měst.-t,jfnž
byla na levé straně brány městské.

9. A však nepřistupovali ti kněží vý—
sostí kolta'tři Hospodinovu v Jerusale—
mě.:“ ale toliko jídali přesné chleby mezi
bmtňmi
'mi, (Leu. 21. 21. 22.)

10. Poškvrnil také Tofeth, jenž jest

knize:
přistoupilkrálHelkiášovi
lid k smlouvěnejvyš—
té.
4. Ai přikáza
v oudoli syna. Ennom: aby žádný nepo
šímu knězi. i kněžím nižšího řádu. i vrá svěcoval syna svého neb dcery skrze
oheň
Molochovi.
tným. aby vymetali z chrámu Hospodi—
19) hcb. v zpouňtění.

20) t. co se pokojného způsobu královstvn dotýče, ještě za nebo v cele trvali mělo. Ostatné Jo
siáů sám byl zabit. toliko že nebyv do cizi zeme zaveden. doma pokojného hrobu došel. .
zkázy národu svého se nedočkal.
3) !. na místě vyvyšeném.
4) t. bohyni lesní Astarte t. j. lunů či mesici. — ") ješte bylo místo nečisté za příčinou modlo—
nlulebnoati Moloehovy. — '“) Bétbel bylo místo. kde sa zlatým telstům hned od dnů Jero
hounn klanéli. & tudy nečisté.
5) t. zvof'inco. lít-br. text: planetám.
“) t. modln háje čilí Astarte. — ") t. na. nečiní místo. jako! byli hrobová. í vhodne. tolkolilo
jich dotklo.
7) totiz plachty nn. stánky do háje bohyně Astarty. ' níchlto k poctě bohúv ohavnost tmpili.
s) t. aby se jich více k bohoslužbě nemohlo užívati. — ") Udu—řimívali modlosluzebnieí zvlášť
vznečcni modly. Chce! tedy říci: to nočnímu! modl ani těch. které obecné všem byly. ani
těch. které! kdo kdekoli zvlícitně měl.
9) t. poikvrnivše ve pohanstvím. ačkoliv : rodu Áronovp byli. dolení jlou. Přede wink výživu
měli od oltáře. totiž ph'podqjící jim částky z obětí.
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23. 11—24.

11. Odstranil také ty koně. kteréž byli né města toho: Hrob jest to muže Bo
obětovali králové jůdští. Slunci. ve dve žího, kterýž přišed z Jůdstva. předpo
řích chrámu Hospodinova podlé domku věděl tyto věci. kteréž jsi učinil při ol—
Nathanmelecha komorníka. kterýž byl táři Béthel.
ve Farurim: vozy pak Slunce spálil
18. [ řekl: Nechtež ho, žádný nehý
ohněm.'
hej kostmi 'eho. A zůstaly nedotčené
12. Oltář-e také, jenž byly na sti-e— kosti jeho 8 ostmi proroka onoho. kte
chach síně Achazovy. kteréž byli vzdě rýž byl přišel ze Samaří.
lali králově jůdští. &.oltáře, kteréž byl
19. Nadto i všecky chrámy výsosti.
vzdělal Manasses v oboudvou síních kteříž byli v městech samařských. kte—
chrámu Hospodinova. zbořil král. a kva réž byli vzdělali králové israelští, aby
pě (s nimi) odtud. vysypal popel jejich popouzeli Hospodina..odstranil Josiůš:
do potoka Cedron.
a učinil jim rovně tak, jakž byl učinil v
13. Výsosti také. kteréž byly v Jeru Béthel.'
salémé na pravé straně Hory úrazu..
20. A pobil všecky kněží výsostl. kte—
jež byl vzdělal Salomoun král israclský říž byli tam nad oltář-if a pálil kosti
Astaroth modle Sidonských. &(Žhámo— lidské na nich: a navrátil se do Jeru
sovi obrazu Moabských. a Melchomovi saléma.
ohavnosti synů Ammon. poškvrnil král.
21. [ přikázal všemu lidu, řka: Slavte
14. A ztroskotal obrazy a posekal Velikonoc llospodinu Bohu svému, tak
háje: a naplnil místa jejich kostmi mr jakož jest psáno v knize umluvy této.

tvých.'

'

(2. Par. 35. 18. H).)

22. Nebo nebyla slavena taková Ve
15. Nadto i oltář. kterýž byl v Bé
thel: a výsost. kterouž byl udělal Jero likonoc“ od časů soudců. kteříž soudili
lsraele.
a po všecky dny králů israel
boam syn Nábatův, jenž přivedl k hře
šení Israele: i ten oltář i vy'sost zkazil. ských &králů jůdsk 'ch.
23. jako osmnácteho léta krale Josi—
a. spálil. &.zetřel na prach, spálil také
i ha'.
ůšc slavena 'est Velikonoc ta Hospodi—
nu
v Jerusa émě.
lil. A obrátiv se Josiéš. uzí-elhroby.
24. Ano i věštce, a hadače, a obrazy
kteříž byli na té hoře: i oslav pobral
kosti z těch hrobů. a s ůil je na tom modl. a nečistoty. i ohavnosti. kteréž
oltáři. a tak poškvrnil gro vedlé slova b ly v zemi jůdské. a v Jerusalémě. vy
lnil slova zákona,
Hospodinova. kteréž mluvil muž Boží, plenil Josiůš: aby
kteréž psána byla v ize. kterouž na
kterýž byl předpověděl slova tato.“
17. l řekl: Jaký jest oneno nápis. lezl Helkiáš kněz v chrámu Hospodi
kterýž vidím? A odpověděli jemu občan novu.
ll)

Viickni téměř východní národové klaněli se alonei. jež sobě pl'edstavovaliivypodobňovali jako
boha. po obloze od východu k západu jezdiciho. ve voze ohnivém. koňmi zaphženérn. Protož
mu také wvbeovoli i obětovali koně. I v tomto následovali králové židovští cizich národů.

13) t. hory olivetské. ohavné & urážlivé proto. že se tu ohyzdné modléhtvi dále..
14) t. aby je tím poikvrnil. a lid od nich odvnitil. jenž se dle obyčeje mrtvol & hrobů štítil

16) vu 3. it.-u. 13. 2.
19) To se dilo v někdejším království izraelském.

Mohl plk Jossíůi. král jůdský.pozruiení toho
království snadno to všecko vyříditi, pokud jen pozůstalý tun lid se neprotivil, zvláště když
i království mraků velmi slabé bylo. a svému půdu se Hížilo.

20)

&. od Jemboama mřížemi& nebyli z pokolení Lévi.
22) tak četné & slovně.

23. 25-_ 24. 2.

čtvrtahnihaKralovska.

26. Nebylo mu podobného krale před
ním. kterýžhy se byl obrátil h Hospo
dinu celým srdcem svým, a celou duši
svou, a vši moci svou. vedlé všeho zako
na Mojžíšova: aniž jest po něm ltdo po
vstal podobný jemu.
26. A však neodvrátil se Hospodin
od hněvu prchlivosti své veliké. kterouž
rozhněvala se prchlivost jeho roti Jů
dovi. pro (všecka) popouzeni, terýmiž
ho byl popouzel Manasses.
27. Protož řeklHospodin: Také i Jů
du zavrhu od tváři své. jako jsem zavrhl
lsraele: a zavrhu město toto. kteréž
jsem vyvolil. Jerusalém, i ten dům, 0
kterémž jsem řekl: Jmeno mě tam

bude.'

28. O jiných pak věcech Josiášových.
a cožkoli činil. tot zapsáno jest v letopi
slch králů judských.
29. Za dnů jeho přitáhl Farao Ne
chao král egyptský. proti králi assyr—
skému, l: řece Eufratu: a.vytáhl Josiáš
lrrál vstřlcjemu:' a zabit jest v Meged
do. kd ž ho viděl."
30. nesli ho služebníci jeho mrtvého
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32. A činil což jest zlé před Ho
e 0.
splodinem.
všecko tak, jakž činili otcové
J 33. ! svázal ho Farao Nechao v Re
hle, jenž "est v zemi Emath, aby nekra
loval v .ljerusalémě: a uložil daň zemi,
sto hřiven střlhra. a hřivnu zlata.
34. l ustanovil Farao Nechao za krále

Eliakima syna Josiášova misto Josiaše
otce jeho: a proměnil jmeno jeho. (aby
sloul) Joakim. Joachaza pal: vzal a od—
vedl do Epypta. i umřel tam.
35. Joakim pak dal střlbro a zlato
Faraonovi. lcd ž byl uložil zemi na je

dnohokaždého, aby sneseno bylo k roz
kůzánl Faraonovu: a od jednoholtaždého
žádal vedlé statku jeho. a (vzal) stribro
i zlato od lidu země. aby je dal Farao
novi- Nechaovi.

36. V pětmecltma letech byl Joakim.
když počal kralovati: a jedenácte let
kraloval v Jerusalémě: jmeno matky je
ho bylo Zebida. dcera Fadajova z Rumy.
37. Ičinil to. což jest zlé před Hospo—
dinem. vedlé všeho, což byli činili otco
vé jeho.

aprivezliho
do Jerusaléms.
az Maieddo:
poc ovali jej
v hrobě jeho.
[ vzal lid
Kapitola 24.
země Joachaza syna Josiášova: a poma
zali ho. a ustanovili ho králem na mlatě Joakim od Nahuchodouolon uniovin. 10. o a lidem
do Babylon: uveden. 17. Sodechin'iovo ponovům
otce jeho.
1. Za dnů 'eho' řitáhl Nahuchodo—
31. Ve třimecitma letech byl Joa—
chaz. když počal kralovati. a kraloval tři nosor kral ba ylons ý," a učiněnjest
měsíce v Jerusalémě: jmeno matky je Joakim služebníkemjeho'" za tři léta.
ho hylo Amital. dcera Jeremiášova z a. opět zprotivil se jemu.
'
Lobny.
2. I poslal Hospodin na ně lotřlky'
27) Ohňceni Josiúše bylo sice pravé . upřímné, ne však lidu jeho. který! toliko : donuceni
:evnitř krále následoval. uvnitř pak oddán byl modloslulehnosti |. nepravostem s ní Ipo—
jeným; co! patrno odtud. že! sami synové Josii'sovi vice bezhoinýeh předků net náhodného
otec svého nisledovali. Tak konečně i na Jůdu zkáza přijiti musila
29) t. nedůvěřuje slibům jeho. že pokojně prqjde skrz semi jeho. — ") t. když se byli v bitvě
setkali. Výš 14. 8. 11. Tak se stalo. že neviděl hrozné pomsty Hot!. lita-U na lid jeho
dopuštěoa byla.
85) t.. šacoval obyvatele země. uloiiv na každého. podlé statku jeho mnoholi má. diti.
]) t. při konci léta třetího, & neb při začatku čtvrti-ho. kterýmito rokem počinů 70 letá zajeti
lidu izraelského od proroků předpon-deně. — ") t. minern. holdch-m. — “') Chaldejětitotil
stmakotali říši asyrskou a založili velkou říši babylonskou.
2) t. houfy úškodnjch. poslané od Nabuohodonosom.

mnuML
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Čtvrti kniha Královská.

chaldejské.
s. lotí-iky
&lotřiky
moabs e. a lotřiky
synůsyrské,
Ammon:
a po

slal 'e na Jůdu. ab ho zkazili. vedlé slo
va ospodinova. kteréž byl mluvil skr
ze služebníky svě proroky.
3. Stalo se pak to skrze slovo Ho
spodinovo proti Jůdovi, aby jej zavrhl
od sebe.
hříchy Manassesovy ve
škerě.
jež pro
yl činil.
4. a pro krev nevinnou. kterouž byl
vylil. naplniv Jerusalem krvi nevinných:
a pro tu věc nechtěl se Hospodin slito
vati.

2.. 8—20.

králi babylonskěmu, oni matkajeho. i
služebnícijeho. i knížata jeho, i komor
nicijeho: a přijal" ho kral babylonský
léta osmého kralováni svého.
13. A vynesl odtud všecky poklady
domu Hospodinova. i poklady domu
královského: a ztloukl v_šecky nádob
zlatě. jichž byl nadělal Salomoun kr l
israelský v chrámě Hospodinově. vedlé
slova BoSpodinova.
14. A přenesl veškeren lid jerusalém
ský' i všecka knížata i všecky muže
udatné z vojska. deset tisíců, do zajetí:
i všecky řemeslníky. a hraditele pevno

5. Jiné pak věci Joakímovy. a všecko
což činil, tot zapsáno jest v letopisích stí :" ažádného nezanechal.kromě chu
králů jůdských. [ usnul Joakim s otci dého lidu země.
15. Zavedl také i Joachina do Ba
svými:
6. a kraloval Joachin. syn jeho. místo bylonu. i matku královu, iženy kralov—
něho..
ské, i komomíky jeho. i soudce země
vedl do vězení z Jerusaléma do Baby
7. Kral pak egyptský nevytáhl více z Iona.
země své: nebo kral babylonský po
16. [ všech mužů udatných, sedm ti
bral od potoka egyptského až k řece
Eufratu, všecko. což bylo krále egypt síců. i řemeslníků a lu-aditelů pevností
ského.
tisic, všecky muže silné a bojovné zavedl
8. V osmnácti letech byl Joachin, král babylonský jaté do Babylonu.
17. l ustanovil Matthaniěše strejce
když počal kralovati. a tři měsíce kra
loval v Jerusalémě: jmeno matky jeho jeho (králem) místo něho: a převzděl
Nohesta dcera Eluathanova. z Jerusa— mu jmeno Scdechiáš.
léma.
18. V jedenmecítma letech byl Se
9. [ činil to, což jest zlé před Ilo— dechiáš. když počal kralovati. a jede
spodinem. všecko tak. jakž byl činil otec nácte let kraloval v Jcrusalémě: jmeno
'eho.
matky jeho bylo Amital. dcera Jere
] lO. Toho času přitáhli služebníci Na miášova, z Lobny.
19. lčinil to. což zléjcst před Ho
buchodonosora krále babylonského k
Jerusalému, a obehnáno jest město vů— spodinem, všecko tak. jakž byl činil
Joakim.
kol hradbami.
11. ] řitáhl také Nabuchodonosor
20. Nebo hněval se Hospodin na Je
král bab lonský k městu s služebníky rusalěm. &.na Jůdu. až i zavrhl je od
tváři své: i odstoupil Sedechiěš od krále
svými. aby dobývali ho.
12. lvyšel' Joachin král jůdský ke babylonského.'
6) Joachim jinak také Jechoniáš. Jerem. 22. 24. — Mat. ]. ll.
12) t. poddal se. — ") t. jal ho.
14) t. vznešenějii obyvatele města. mezi nimiž se nnleznl Ezechiel a Mardocheus. — ")
nemohla města ohraditi.

20) !. zprotivil se jemu. nechtěje n:.anemjeho býti.

aby se

čmmmmm

25. 1—19.

Kapitola za.
. Zajati saunu.

i|

lidem do Babylonu. 22. Godo—

lllio u aprůveolidu memu“

představou.

587

bylo s tim knížetem vojska.
ll. Ostatek pak lidu. kterýž byl zů—
stal v městě a poběhlce. kteříž byli
utekli k králi bab lonskému. i jiný obe—
cní lid zavedl Na uzardan kníže vojska
(do zajetí.)
12. A z chudého lidu země zanechal
tu vinařů a oráčů.
13. Sloupy pak měděné. kteříž byli
v chrámě Hospodinovč. a podstavky.
a moře měděné. kteréž bylo v domu
Hospodinovu ztloukli Chaldejští. a od—
vezli všecku tu měď (z nich) do Baby

]. Stalo se pak léta devátého kralo
vání jeho. měsíce desátého. v desátý
den (téhož) měsíce. že přitáhl Nabucho
donosor král babylonský, sám i všecko
vojsko jeho k Jerusalému. a oblehl jej:
a vzdělali vůkol něho hradby.
2. ] zavříno jest město a okopáno
říko y. až do jedenáctého léta krále
dec 'áše,
3. devátého dne měsíce (čtvrtého): i
rozmohl se hlad v městě. a neměl chleba Iona.
14. Hrnce také měděné. a pánve. a
lid země.
4. I prolomena jest zed' městské: a háky třízubé. a koflíky. i moždířk i
všickni muži bo'ovní utekli noci té skrze všecky nádoby měděné, jimiž se poš 
bránu. cestou. kteráž jest mezi dvěma hovalo, obrali.
15. aké i kadidlnicc, i baňky. a co—
zdmi u zahrady královské (ačkoli Chal
dejšti oblehli vůkol město). lSedechiáš koli zlatého a stříbrného bylo. pobral
ten
vůdce vojska:
utekl cestou, kteráž vede k rovinám
16. totiž. sloupy dva. moře„jedno. a
pouště.
5. l honilo vojsko chaldejské krále. podstavky, kterých byl nadělal Salomoun
chrámu Hospodinova: nebyla k va
a postihli ho na rovině jerišské: a vši— do
žení měd všech nádob?
ckni bojovníci. kteříž byli s ním, rOz
17.
(Nebo) osmnácti loket byla vý
prchli se, opustivše ho.
6. A tak javše krále řivedli ho k ška. sloupu jednoho: a (měl) makovici
králi babylonskému do Re latha: kterýž měděnou na sobě zvýší tří loket. a mře—
žovx'mi,'a jablka. granátová. na makovici
vyřkl nad nim soud.
7. Syny pak Sedechiášovy pobil před té slo u. všecko bylo měděné: takovou
měl
oz obu i druhy sloup.
ním. a jemu samému oči vyloupil. a svá
18. Vzal také kníže vojska Sanjaše
zav jej řetězy. zavedl je' do Babylonu...
8. Měsíce pátého. se iý den (téhož) kněze předního, a Sofoniaše kněze niž
měsíce. to 'est léta devatenáctého krále šího a tři vrátné.
19. A z města (vzal) komornlka je
babylonské o: přitáhl Nabuzardan kníže
vojska. služebník krále babylonského. dnoho. kterýž byl ustanoven nad muži
do Jerusaléma.
bo'ovnými: a ět mužů z těch. kteříž
9. A zapálil dům Hospodinův. i dům st vali před kr em. kteréž nalezl v mé
královsk : i domy jerusalémské a tak stě: a Sofera kníže vo'ska, kterýž zkuše
všeliký ům
álil.
val' nových vojáků z idu země: a šede
10. A zdi jerusalémské vůkol pobo sáte mužů z lidu obecného. kteříž se
řilo všecko vojsko Chaldejských. kteréž nalezali v městě.

?)

Tak naplnil Nabuchodonosor ani nevčda proroctví Jeremiáše » Euehiele. : nichžto onen před—
pověděl. že Sedechiúš do Babylonu odveden bude. tento pak že nouzi-í Babylonu.

16) t. tak mnoho jí bylo a tak těžká byla.
19) t. sepisoval vojsko z lidu. —

??

Munn-nom

25. 20-—30.

20. Kteréž vzav Nabuzardsn kníže va ze semene královského,“ a deset mu
vojska. vedl je k králi hahylonskému do žů s ním: nabili Godoliéše. kterýž i
Rehlatha.
umřel: také i Zid a Chaldejská. kteříž
21. [ pobil 'e kral babylonsk . a za byli s ním v Mas a."
26. l zdvih se veškeren lid od malého
vraždil je v ehlatha. v zemi
.
až do velikého, i knížata vo'ska. ušli do
a zavedenjest Jůda : země své!
22. Lidu pak. kterýž zůstal v zemi Egypta. bojíce se Chaldejsk ch.
27. Stalo se
léta třicátého se
jůdskč. jehož byl zanechal Nabuchodo
nosor. král babylonský. představil Go dmého po zajetí oachina krále jůdské—
ho. měsíce dvanáctého. dvacátého ee
doliéše syna Ahikama. syna Safan.
23. To když uslyšeli všickni vůdcové dmého dne (téhož měsíce: ozdvihl'
vojska.“ oni imuži. kteříž byli s nimi, Evilmerodách"
babylons ý . toho
totiž. že ustanovil král babylonský Go léta, když počal kralovati. hlavy Joachi
doliéše: přišli k Godoliňšovi do Mssfy, na krále jůdského. (pustiv ho) ze žaláře.
lsmahel syn Nathaniéšův. a Johann
28. A mluvil s ním dohrotivě: a po
Karce. a Sarajáš. syn Thanehume staviltrůn jeho nad trůny jiných králů!
\
ŽŠ: Netofatského, a Jesoniéš. syn Má. kteříž byli s ním v Babyloně.
chathi. on i tovaryši jejich.
29. A změnil roucho jeho. kteréž mě
24. Ipřisáhl Godoliéš jim itovary v žaláři. &jídal vždycky před ním“ po
šům jejich. řka: Nebojte se sloužiti všecky dny života svého.
30. Výživa také vyměřil 'emu usta
Chaldejakým: zůstaňte v zemi. a elužte
králi babylonskému, a dobře vám bude. vičnou.' kteráž i dávána hyía jemu od
25. [ stalo se méaíce sedmého přišel krále na každý den. po všecky dny života
ísmahel syn Nathaniéěe syna Elisamo— jeho.
2l) t. do midi babylonského.
23) Vůdoové vojska Sedeohiůšova. jilto se před tím rozprchli. potom u svých brloch vystoupivio
s Godoliiíem rokovali. který! v Mě, od Jeruzalému dvě hodiny vzdálenhn a na nove: le—
líeímu. byl u usadil.

25) t. Mor-kého. — ") t. j. všecky. kteří! byli po straně krále Babylomkóho s Godoliiim.
27) t. povýšil. — ") Evilmerodach. syn a néstupee Nsbuehodonosorův.
28) &. dll mu přednat před nimi.
29) 0. při stolu krůlovském.
30) &.plat- k upravení ostatních potřeb.

PrvnilmithonJipomenon.

!. 1—17.

Prvni kniha Paralipomenon,
hebrejsky

Dibre Hajamim.
quie knihy Paralipomenon; t. j. vynoohnných věci (v bobnjsk. knihy denní. i kroniky. nuvnné)
moji to jmeno, proto!. mnohé věci v knilúob krilonkých vynechnné tuto oe pripominqjí . uk
jimi u doplňqji. V první knize vypravují » příběhy od Adama a! na Davida. kteve'lnlto livot
oo vypieqie .! do duu pomazání Šalomounova. &-do léta od otv. sv. 2990. — Druhé kniha vy
pravuje o Šalomounovi. nhtupdeb jeho v královltvi jůdském .: do ukončení ujetí babylonnkébo.
: něhotto navi-Ami se b'dům povolil Cynu. O důlozitosti techto knih prní ov. Jemnym. to tobě
ben niob nikdo nnámoot písmo. ". dobít-í nemůže. lečby co nám v polméch uvodil;
mnohé otázky vzhledem nn Evangelium mhodnuty jnou.

Kapitola 1.
Vypsání od Adama. ni
do nynů Bun.

jabo

v nich

8. Synové Cbnmovi: Claus. a Me
fraim. a.Fot.. &Chanan.
9. Synové pak Chusovi: Sába. &He

dam.' Seth. Enos. vila. Sobota, &
Sabatacha.
Begmovl:měli,a
ba a.Dadan.
2. Kajnan. Ma— S ové

_

y1110. , us pak zplodil Nemodn: bent
laloel. Jiu-od.
' 3. Henoch. Ma jest počal mocným býti na. zemi.
11. Meal-aim pak z lodil Ludim. &
thusalem . Lb.
Anamim. & Laabun. & eftuim.
mech.

.

:

12. Fetrusim také, &Kulnim: : nichž

('.

4. Noé. Sem, to pošli Filistinšti. &Kaftorimšti.

'

.

Cham a Jefet..

M5. og.
SyncivíéJafetovi:
a
'. &Jévan.Gomer.
Thubal,&

Mosoch, him.

ada;

14. &.Johnson, & Amorrhea.. & Ger

gesce.

6. Synové pak Gomerovi: Ascenze. &

Rim. &Thogormaf
7. Synové pak Jévanovi : Elisa..aTbar
sis. Cothim, &Dodanim.

13. Cbanaan pak zplodil Sidonu prvo
rozeného svého. Hethea také.
15. &Haven.. & Arwen. a Sinea:

16. Aradia také. & Somma & Ha.
mama..

17. Synové Semovi: Elm

a Aaur.

]) t.. j. Adam zplodil Setha. Seth zplodil Eno-e atd. 0 Kninovi le zmínky nečiní. proton rodin.
jeho všecko v potopě zahynulo. ani o Abalovi. te i on bez rodiny z nvm oeieL

6) Z aida nirodové. tými! jmeny muni.

pošli. Toki i nile vždy rozumní.

Prvni kniha Paralipomenon.

aArfaxad.nLud,nAra.m.oHus,a
Hui. a Gether. a. Mosoch.
18. Arfnxnd pak zplodil Sále. jenž
zplodil Hebera.
'
19. Heberovi ak narodili se dvé

34. Zplodil pak Abraham lséka: je
hožto s ové byli Esau a Israel.
35. ynové Essu: Elifaz, Rahuel, Je—
hus. Jhelom. a Kóre.
36. Synové Elifazovi: Themnn. Omar,

synové: jednoho jmeno Fůleg.' proto
ek. Gathan. Cenez (a :) 'I'hamny, Ama
že za dnů jeho rozdělena jest země: ». Seti,
jmeno bratra jeho Jelctan.
37. Synové Rnhuelovi: Nahath. Zára.
20. Jektan pak zplodil Elmodadn. a. Somma. Mena.
Sálefn. a Asarmothn. a Jiu—e,
38. Synové Soir? Lotan, Sobal, Se
21. Adorama také &Humla, s Deklu. beon. Ana. Dison. Eset. Disnn.
22. Hebala také. a Abimaele. a Sá—
39. Synové Lotanovi: Hori. Homam.
bu. také
Sestra ak Lotanova byla Thnmna.
23. i Ofira. i Hevilu1 a Jobaba. Vši
clmi tito synové Jektanovi.
24. Sem.“ Arfaxad. Sále.
25. Hober, Héleg. Rngau.
26. Serug. Náchor. Tháre.
27. Abram. jenž jest“ Abraham.
28. Synové pak Abrahamovi. lsák &
Ismael.
29. A tito (jsou) rodové jejich. Prvo—
rozený Ismaelův. Nabajoth, & Cedar. a
Adbeel. &Mabsam.
30. 8. Masma, & Duma. Massa.. Ha—

dad, a Thema.
31. Jetur. Náfis. Cedma: ti jsou sy
nové Ismaelovi.
32. Synové pak Cetury ženiny' Abra—

hamovy. kteréž rodila: Zamran. Jek
snn. Madan. adian. Jesbok, a Sue.
Synové pak Jeksanovi: Sába. &Dadan.
Synové ak Dadanovi: Asem-im. &La
tisim. &

mim.

40. ynové Sobalovi: Alian &Mana
hat, &Ehal. Seň, a Onum. Synové Se
beonovi: Aja. 3 Ano. Synové Any: Dison.

41. Synové Disonovi: Hmmm.“ a
Eseban. a Jethran, a Charan.
42. Synové Eserovi: Balaan. a Zavan.
&Juhan. Snové Disanovi: Hus, a Aran.
43. Tito pak jsou králové, kteříž kra
lovali v zemi Edem. prvé nežli byl který
král nad syny israelskými: Bale syn
Beorův: a jméno města jeho, Denaba. '
44. Umřel pak Bale, a kraloval na
místě jeho Jobab syn Záre : Bosry.
45. A když umřel Jobab , kraloval
místo něho llusam zzeměThemanských.
46. Umřel také iHusam. a kraloval
místo něho Adad, syn Badadův. kterýž
porazil Madianské v zemi moabské: &
jmeno města.jeho Avith.
47. A když umřel Adnd. kraloval
místo něho Scmln z Masreky.

48. Ale i Semín umřel. & kraloval
Efer. &Henoch. a Abida, a Eldaa: vši— místo něho Saul : Rohohot, kteréž po

33. Synové pak Madianovi: Efa. a

dlé řeky (Eufratu) leží.

chni tito. synové Cetury.

19) t. rozděleni. protože tehdá! právě se nnrodil. když pokolení lidské potud sjednoceno u mnohé

národy nn různo se rozcházeti pohli.
24) Nyní se spisqji potomci Semovi n sice z rodu Arfoxndovn.
27) t. přezdín od Boha.
32) tak olouli ze. starého zákonu ženy. kteréž mimo řádnou manželku Bůh toho času pojmouti
dovolil. pro mdlobu lidskou n : příčiny rozmnožení lidu vyvoleného. Nebyly to tedy nčjnkó
nepoctivé neb pobčblč tony. ale ty, které! bez věno. bez nápisů . obřadů tehdáž obvyklých.
brány byly, n jejich! děti nedědily.
38) Tento Seir není : pokolení Banu. nýbrž : prvotních obyvatelů země té. prvé než Esnu s
potomstvo jeho se tun usadil.
41) jinak Hnmdnn; viz !. Moji. 36. 26.

\
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49. Když také umřel Saul. kraloval
místo něho Bélanan syn Achoborův.
50. Ale i ten umřel. a kraloval misto
ného Adad: jehožto města jmeno bylo
Fan. a manželka jeho sloula Meetabel.
dcera Matredy. dcery Mezábo .
51. Když pak Adad umře . misto
králů v Edom vévodové počali býti:
vévoda Thamna, vévoda Alva. vévoda

Jethet.

52. vévoda Oolibameu vévoda Ela,
vévoda Finon.
53. vévoda Cénez. vévoda Theman.
vévoda Mahsar.
54. vévoda Magdiel, vévoda Hiram.
ti byli vévodové Edomsllých.

Knplloln 2.
Jména synů Jehobových. 3. Rodina Jůdnva si do
Davida. 18. Rodinu Kálebou.. 25. n Jonmeelon.

]. Synové pak lsmelovi (jsou) Růben.
Simeon, Lévi. Jůda, Issachar.aZabnlon.
2. Dan. J osef, Benjamin. Neftali, Géd.
a Aser.
3. Synové Jůdovi: Her. OnamaSéla:
ti tři narodili se jemu z dcery Sue Cha
nanejské. Byl pak Her. prvorozený Jů
dův. zlý před Hespodinem. i zabil jej.
4. 'l'hámar pak nevěsta jeho porodila
jemu Fáresa a Záru: všech tedy synů
Jůdových. (bylo) pět.
5. Synové pak Fairesovi: Hesron, &

llamul.

Aminsdab pal: zplodil Nahassona kníže
synů Judy.
ll. Nahasson pak zplodil Selmu. z
něhož ošel Booz.
12.
oz pak zplodil Obéda. kterýž
zplodil [saje.
13. Isaj ak zplodil prvorozeného Eli
aha. druhé
Abinadaha, tretiho Sim
man,
14. čtvrtého Nathanaele, pátého Rad—
daje.
15. šestého Asoma. sedmého Davida.
16. Jichžto sestry byly. Sarvia. a Abi—
gail.
sul..Synové
tři. pak Sarvie. Abisaj. Joab. a
17. Abigail pak porodila Amanu. je
hož otec Jether Ismahelitský.
18. Kéleb pak syn Hesronův pojal
manželku 'menem Azuba. z nlžto zplo
dil Jeriot : jehožto byli synové tito:
Jaser. a Sobab. a Ardon.
19. A když umřela Aruba.. pojal Ké
leb manželku. Efratu. kteréž mu poro—
dila Hura.
20. Hur pak zplodil Uri: a. Uri zplo—
dil Bezeleele.
21. Potom všel Hesron k dceři Ma
chira otce Galaadova.. a po'al jí, když
byl v šedesáti letech: kte
porodila
jemu Seguba.
22. Seguh pak zplodil Jaim. &.ten
vládl třimecitma městy v zemi Galaad.
23. A vzali Gessurštl, a Aramšti mě
stečka Jair. a Kanath, a vesnice jeho.
šedeséw měst: a všichni ti (jsou) syno
vé Machira otce Galaadova.

6. A synové Zére: Zamri, &Ethan.
a Eman. Chalchal také, a Dara, spolu
24. Když pak umřel Hear—on, včel
pět.
7. Synové Charmi: Achar. kterýž Kéleb k Efratč. Měl také Hesron man
zkormoutil lsrnele & zhřešil v krádeži želku Abiu. kteréž porodila jemu Ashu—
ra otce' Thekne.
věci zaklené.
8. Synové Ethamovi: Azariáš.
25. Narodili se pak synovéJeremeele.
9. Synové pak Hesronovi, kteříž se prvorozeného Ilesronova. Ram prvoro—
mu zrodili: Jcmmeel. &Ram. a Kaluhi.' zený jeho, a Buns.. a Aram. &Asem. a
10. llnm pak zplodil Aminadaba: Achia.
'J) Ram. jinak Aram. Knluhi. jinak Káleb.
24) t. předka neb původce.
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26. Pojal také manželku druhou Je— meolova: Mesa prvorozený jeho. jenž
rameel, jmenem Aten. kteráž byla mat jest otec Zifejekých: a synové Maresy
otce Hebronu.
ka Onamova.
43. S ové pak Hebronovi, Kóre. &
27. S nové pak Ram prvorozeného
Jenmee ovn.byli Moon.Jamin :: Achar. Tafua. & kem, a
44. Samma pak zplodil Bahama. otce
28. ()nam pak měl syny, Semej. _a
Jada. Synové pak Semej: Nédab a Abi J erkaamova, a Bekem zplodil Sommaje.

sur
'
29. Jmeno pak manželky Abiaurovy.
Abihail. kteréž porodila jemu Ahobba—
na. a Molida.
30. Synové pak Nédabovi byli. Sa
led. a Afaim. Umřel pak Saled bez
děti.
31. Syn ak Afaimův. Joal: kterýžto
Jesi zpl ' Seeana. Seann pak zplodil
Oholaj.
32 Synové pak Judy bratra Semeje:

45. Syn ak Sammaje, Moon: a Maon
(byl) otec ilšethauralxých.
46. Efa pak ženina Kálebova porodila
Hau—ana1a Mosu. a Jezeza. Haran pak
zplodil Gezeza.
47. Synové pak Jahaddaje. Re m,

a Joathan, a Gesan. a Falet. a E

Saaf.

a

_

48. Zenina Kálebova Mécha porodila
Sabera, a Tharana.
49. Zplodil pak Saaf otce Madmcna,
Jether. a Jonathan. Ale i Jether umřel Sue otce Machbena. a otce Gahan. Dce
bez dětí.
ra K álebova byla Achsa.
33. Jonathan pak zplodil Faletha, a
50. Tito byli synové KčdobasynaIIur.
Zim. Ti byli synové Jerameelovi.
prvorozeného Efraty. Sobal otec Ka—
34. Seann pak neměl synů. ale (měl) riathjarimekých,
dcery. a služebníka egyptského jmenem
51. Salma otec Bethlémských. Har-if
Jeraa.
otec Bethgaderskýcb.
35. ! dal jemu dceru svou za manžel
52. Byli pak synové Sobala otce Ka—
ku. kteréž porodila jemu Etheje.
riathjarimských. kterýž viděl polovici
36. Ethe' pak zplodil Náthana, a Né odpočinutí!
than zplodí Záhada.
53. A z rodu Kariathjarimských (jsou),
37. Zábad také zplodil Oflala, a Oflal
Jethrejšti, a Afuthejštl &Semathejštl a
zplodil Obéda.
'
Maserejšti.
Z těch pošli Saraitštl, a Est
38. Obéd zplodil Jehu. Jehu zplodil haolštl.
Azariéše.
54. Synové Salmi. Bethlehemštl. &
39. Azaríáš zplodil Hellesa., a Hellen
Netofatštl. Koruny domu Joabova, a po
zplodil Elasu.
40. Elaaa zplodil Sisamoje. Sisamoj lovice odpočinutí Saraj.
zplodil Sellumma.
55. Rody také písařů přebývajlclch
41. Sellum zplodil lkamiáše. lkamiéš v Jábes, zplvajice. &zvučíce. &v stanlch
pak zplodil Elisama.
bydliče. Ti jsou Cinejštl, kteříž pošli z
42. Synové pak Káleba bratra Jern Horkosti otce domu Rechabovaf

52) Slov. verše tohoto le mohou rotuměti. to měl Sobal lyny. :. to viděl. t. j. drlel polovici dé—
dictvi otconkého. Aneb že měl Sobul syna Huve (který! viděl). jen! byl otee aneb předek
polovice (obyvatelů) Menuchotských. neb jak! nile 8, 6. v letim—kimtextu slovou, Mana
hatshých (odpočinutí) Aneb že měl tyto syny: Barre (t. j. který! viděl). Hui (t.. j. polo
více). Menuhoth (odpočinutij. Text latinský prelozil zde jmena ta dle obecného významu.

55) Rody píeal'ů. t. j. dle hebr. Sofenbýeh; zpívqjíce. t. j. Tiratshýcb; Rudice. t.j. Simatúých;
v “nich bydlíee. t. j. Suchntakýth. Z Horkoeti t. j. : Ebunatb. předka. pokolení Rechnbovm
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Kapltola 8.
Potomci Davidovi. 10. Králové : jeho rodu až do

Wine.

16.Potomci
Jedinci.

1. David pak měl tyto syny, kteřlž se
jemu zrodili v Hebronu. prvorozeného
Amnona z Achinoam Jezrnhelské. dru
hého Daniele' z Abigail Karmélské.
2. třetího Absolona syna Máchy dce
ry Tholmaje lu-úleGessur, čtvrtého Ado
niéšo syna Aggith.
3.píltého Safathiáše z Abital. šestého
Jetln'ahama z Egly manželky své.
4. A tak šest se mu jich zrodilo v
Hebronu. kdež kraloval sedm let. a šest
měsíců. Třiceti pak 3 tři léta kraloval
v Jerusalémě.
5. V Jenmalémě ak zrodili se jemu
3 nové. Simmaa a. bab. a Náthan. a
Ššlomoun, čtyři z Bethsabé dcery Am
mielovy.
6. Jehan: také a Elisama.
7. &Elifalet. aNoge, a Nefeg. a. Julia.
8. aElisama.

aEljada, &.Elilw'eleth,de—

vět. (jich):
9. všichni ti jsou synové Davidovi.

krom s 'nů ženin: amélisestmThámar.

17. Synové Jechoniéšovi byli, Asir.

Salathiel.'
18. (toho pak) Melchiram. Padaja.

Senneser, &Jekemia. Sama. &Nadabja.
19. Z Fadaje pošli Zorobabel. a Se—
mej. Zombabel zplodil Mosellama. Ha—
naniáše' &.Salomit sestru jejich: “
20. Hasabana také &Ohola, &Bam
chiáše. a.Hasadiáše. J osabheseda.,(těch)
t.

pě 21. Syn pak Hananiášův,(byl) Faltiúš
otec Jeseje, jehožto syn Kalija: toho
také syn, Aman. z něhož narodil se
Obdia. kteréhož syn byl Secheniéš.
22. S 11Secheniúše. Semeja: jehožto
synové. lattus. a Jegaal. &Bai-ia.aNaa
ria. a Safat', šest v očtu.
23. Syn Naariův. Lljoenaj, aEzechiéš.
&Esrikam, tři.
24. S nové Eljoenaje. Odvia. & Elia.
sub. & řeleja. & Akkub, &Johannu, &

Dalaje. &Anani, sedm (jich).

Kapitola 4.
RodinaJůdou . Simonet;

]. Synové Jůdovi: Fáres. Hesron. &
armi, &Hur. a Sobal.
2. Raja pak syn Sobalův. zplodil Ja
ll. otec Joramův: kterýžto Joram hata, z něhož narodili se Ahumaj &Land.
zplodil Ochoziůše. z něhož pošcl Joas: Ti jsou rodové Sarathi.
3. Tento také kmen Etam: Jezrahel,
12. a toho syn Amasiáš zplodil Aza
&Jescma. &Jedebos. A jmeno sestry
riéše. Azariášův puk syn Joathan
13. zplodil Achuza, otce Ezechiůšova. jejich. Asalclfuni.
z něhožto narodil se Manasses.
4. Fanuel pak otec Gedor &Ezer otec
14. Manasses pak zplodil Amonn otce Hosa. Ti jsou synové Hor prvorozeného
Josiůšova.
Efraty. otce Bethlehemských.
5. Assur pak otec Thelma měl dvě
15. S 'nové pak Josiůšovi byli. prvo
rozený fohannn. druhý Joakim. třetí Sc manželky. Helan a Nauru.
6. Porodila pakjemu Nm Oozama.
dcchiúš, čtvrtý Sellum.
16. Z Joakima narodil se Jechoniáš, a llefcra. & Themani, & Ahaatharí. Ti
& Sedechiúš.
jsou synové Nanry.
10. yn pak Salomonnův, (byl) Ro—
boum, jehožto syn Abia zplodil Asu, z
něhož narodil se Jossfat.

___—_—

__

]) Jinak Chelenh.
17) t. no aby přirozeným synem jeho byl. ole podlé právo hlitnosti, jet na potomky Natanovy
přešlo. & le Sal-tiel rovné takové právo . nápad he království měl. júohy vlastnim jeho sy—
nem byl. Sie jinak thtiel
byl syn Ncriův : potomků Not-nových. jen! byl syn Davidův.
19) Z těchto dvou synů sloul jeden také Abiud. Mot. ]. 18.
22) . ještě jeden vynechán —

líbilML
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7. Synové pak Halsy. Seret. lsaar. a Nahamovy otce Ceily: Garmi. a Estha
mo. kterýž byl z Machaty.
8. Kós pak zplodil Anoba. a Soboba.
20. Synové také Simonovi. Amnon. a
&rodinu Abarehele, syna Arumova.
Rinna syn Henan.. a Thilon. A synové
9. Byl pak Jňbes slavnější nad bra Jesi. Zoheth. &Benzohetb.
21. Synové Sely syna Jůdy: Her otec
try své. a matka jeho nazvala jmeno je
ho Jábes. řkouc: že jsem ho porodila. s Lecha. a [nad.-.: otec Maresa. a rodiny
bolestí.
domu dělajících kment v domu při
10. Vzýval pak Jébes Bohu israel sahy.'
22. A kterýž rozkázal státi slunci. a
ského. řka: Jestliže štědře požehnáš mi,
a rozšíříš meze mé. &bude ruka tvá se muži Lži, &Bezpečný &Zapalující,' kte
mnou. &učiníš mi. abych od zlého ne říž knížata byli v Moab. a kteříž se na
byl utištěn.' l učinil Bůh. začež žádal. vrátil do Labem. Ale ty věcijsou staro
ll. Káleb pak bratr Sua zplodil Ma— dávní.
23. Tot jsou ti hrnčíři přebývající v
hira. kterýž byl otec Esthonův.
12. Esthon puk zplodil Bethrafa. a štěpnicíclu. a v ohradách u krále příčinou
Fosse. a Tehinna otce města. Nana: ti díla jeho, a tam bydlíce.'
24. Synové Simeonovi: Namuel. a Ja
jsou muži Rocha.
13. Synové pak Cenaovi Othoniel. a. min. Jarib. Zám. Saul.
25. Scllum syn 'eho. Mapsam syn je
San-njn.Synové pak Othonielovi. Huthath.
&Maonathi.
ho. Masma syn jeho.“
26. Synové Maslnamovi: l'lamucl syn
14. Maonathi zplodil Oí'ru. Sanja pak
zplodil Joabs otce (bydlících v) oudolí jeho, Zachur syn jeho. Semej syn jeho.
27. Synů Semejc (bylo) šestnácte, a
řemeslníků: nebo tam řemeslníci byli.
15. Synové pak Káleba. syna Jefono— dcer šest: bratří pak jeho neměli mno
va: Hir. a Ela. a Nahum. Synové pak ho synů. & všecka rodina. nemohla se
přirovnati počtu synů Jůdovýcb.
Ely: Cenez.
16. Synové také Jaleleeovi: Sif a Zifa.
28. Bydlili pak v Bersabé. a.Momda..

Ethnsn. (a Kós).

'l'biris.. &Asrael.

17. A synové Ezry. Jether. &Mered,
a Efer. &Jalon. a i zplodil Marianna. a
Samma'e. &Jesbu otce Esthamo.
18.
anželks také jeho Judajm po
rodila Jareda otce Gedor. a Hebera otce
Socho. &lkuthiele otce Zanoe. Ti pak
jsou synové Bethie dcery Faraonovy.
kterouž pojal Mered.
19. A synové manželky Odaje sesti-y

&.Hasarsulml.
29. a. v Bála.. &v Asom. a v Tholad.

30. a. v Bathuel, s v Horma. &v Sice
le .
g31. &v Bethmarchabot,

a v Hasarsu—
sim. a v Bethberaj. &v Saarim. Ta. byla

města jejich až do (panování) krále Da

vida.
32. Vesnice také jejich: Etam, :. Aen,
Remmon, &Tbochen. a Asan. měst pět.

Ill) Dolni: tedy slibuji to a to. 'l'en a takový doklad se v Pismů při slibecli aneb prisnháeli
obyčejné vynecbivé.
15) Kálal) jest snamenitý hrnec. jen! za času Josue liv jsa. krajinou kol Hebronu vláleos. 14. 6.
20) Hebr. : Benbanan.
21) V domu přísahy t. j. v městě Both-Ashe;
22) Text latinský přeletí! zde vlastni jmena. mužů dle jejich významu. . tedy rotumčj: Který!

učinil. aby stalo slunce t. j. Jakim; muži Lii. t. ]. obyvateléKozoby;Be zpečny'
t. j. Jou. s Zapslujioi L j. Saraf.
23) Potomci Sely byli ju v hlupců znamenití hotovitelé dila hrnčířského. a pracovali tao" štěp
nicích &.j. v městě Netaim. a v obr-adicí: t. j. ' Gededacb. pro krále.
25) t. j. Sellum syn Snnlův; Mapam syn Sellumův : t. d.

4. 33. — 5. 13.

vaní kniha Paralipomenon.

33. A všecky vesnice jejich vůkol
měst těch až do Bál: tot jest obydlí je
jich. &sídel rozdělení.

34. Mosobah také a Jemlech. a Josa.
syn Amasiášův,
35. a Joel, a Jeho. syn Josabiáše sy
na Sarajášova syna Aselova.
36. a Eljoenaj. a Jakoba. a lsuhaja.
& Asaja. &Adiel. a lsmiel. a Banaja.
37. Ziza také syn Sefeje syna Allo

...—_
__„.___
_„___——
__---—

nova. syna ldajášova. syna Semrova.
syna Samajášova.
38. Tito ze 'mena vyčteni (byli) kní
žaty v rodinác svých. a v domu přibu
zenství svých rozmnožili se náramně.
39. [ táhli, aby vešli do Gador' až
k východu oudolí, a aby hledali pastev
stádům svým.
40. I nalezli pastvy hojné, a velmi
dobré. a zemi prostrannou. a pokojnou.
i plodnou. v kteréž byli prvé bydlili (li
dé) z rodu Chamova.
41. Protož přišedše ti. kteréž
. e
svrchu ze 'mena vypsali, ve dnech jíme
chiňše krale jůdského: pobořili stany
jejich. iobyvatele. kteříž tam nalezení.
&vyhladili je. (tak že jich tu není) až
do dnešního dne: a hydlili (tu) místo
nich, nebo přehojné pastvy tu nalezli.
42. Z synů také Simeonových odešlo
na horu Seir mužů pět set, majíce kní—
žata Faltiáše. a Naariáše a Rafajáše. a
Oziele syny Jesi.
43 . a pobili ostatek..kteříž ušli' z Ama—
lechitských. a bydlili tam místo nich až
do tohoto dne.

ale když poškvrnil lože otce svého, dll
na jsou (práva) prvorozenství jeho sy—
nům Josefa.“ syna lsraelova. a on není
počten za prvorozeného.
2. Nebo Jůdas byl sice nejsilnější“
mezi bratřími svými, z rodu jeho kníža
ta zplodila se." ale prvorozenství při—
čteno jest Josefovij.
3. Synové tedy Růbena rvorozené—
ho lsraelova: Ennoch a F lu, Efron a

Karmi.
4. Synové Joelovi: Samaja syn jeho,
Gog syn 'eho. Semej syn jeho,
5. Mícha syn jeho. Reja syn jeho. Bál
syn jeho.
6. Béra syn jeho, jejž vedl jatého
'l'helgathfalnasar král assyrský, a byl
knížetem v pokolení Růbenově.
7. Bratří pak jeho. a všecka rodina
jeho, když počítáni byli po rodinách
svých, měli knížata Jehiele. a Zacha—

nase.
8. Bála pak syn Ama. syna Sammo

vn, syna Joelova. ten bydli! v Aroer až
do Nébo. a Bélmeon.
9. Také na východní stranu hydlil až
do vjití pouště a řeky Eufrat: nebo
mnohý počet dobytka měli v zemi Ga
laad.
10. Ve dnech pak Saulových bojovali
proti Agarejským.' a pobili je, a bydlili
místo nich v staních jejich, po vší kra
jině, kteráž leží k východu Galaad.

ll. Synové pak Gadovi na roti nim
hydlili v zemi Bšsan až do Se chy:
12. Joel v hlavě. a Safan druhý; pak
Janaj. a Safat v Básan.
Kapitola 5.
13. Bratří ak jejich podlé domů ro
Vyčitini synů Bůh-nových, (lidových a polovice po
kolení Mann-zonou.
din svých. Nlichael a Mosollam. &Se
]. Synové ' Růbena prvorozeného be. a Joraj. a Jachan, a líc. a Hoher,
lsraelova [ne o on byl prvorozený jeho: sedm.

39) t. snila-nijsouce v malém okresu svém. vydobyli a obsadili Gador.
43) t. meče Saulova . Davidova. !. Kral. 14. 48. a 15. 2. ——3. Král. 8. 12.
1) t. vzhledem na statek. jelikož Josef dva díly pro syny své obdržel; vzhledem pak na důsto
jcmtví a moc byl Jůdn co prvorozený pokládán.

2) t. nejpřednější vzhledem na důstojcnstvi a moc. — ") hehr. text: z jeho rodu kníže, t. j.
Mesiáš. měl pojíti.
IU) !. Arabům. tak zvaným od [lg-ar prmnntky jejich.
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5. 14. — 6. I?..

14. Ti (byli) synové Abihaila. syna
Huri. syna Jara. syna Galaad. syna

25. Ale oni opustili Boha otců svých.
a smilnili následu'íce bohů národů ze
mě té. kteréž shl il Bůh před nimi.
Ěíichael,
syna Jesesi, syna Jeddo. syna
uz.
26. ] vzbudil Bůh israelský ducha
15. Bratří také synové Abdiele.' sy F ůle krále assyrského. a ducha Thel—
na Guni. kníže domu v čeledech svých. gathfalnasara (druhého) krále Assyr
16. A bydlili v Galead. : v Básan. a ského: a ten přenesl(pokolení Růbenovo
v vesnicechjeho. a ve všech předměstích a Gádovo. a polovici pokolení Manasse
Sárou. až do mezí.
sova. & přivedl je do Lahela. a do Ha
17. Všichni tito sečtení jsou ve dnech ber, a Ara, a řece Gozan. (kdežto jsou)
Joathana krále jůdského, a. ve dnech až do tohoto dne.
Jeroboama krále ismelského.
18. Synů Růbenových. a Gádových,
Kapitola 6.
&polovice pokolení Mamasesova, mužů
bojovných. nesoucích štíty a meče. a Vyěitánirodu synů Lena:. omdlí. 64 ibydloni

natahujících lučiště. & vycvičených k
bitvám. čtyřiceti čtyři tisíce. a sedm set.
a šedesát vycházejících k boji.
19. BojOvali proti Agarejskýrn: Itu
rejští pak 8 Naňsští a Nodabští,'

]. Synové pak Lévi Gerson. Kaath.
a Merari.
2. Synové Kmb: Amr-am.lsár. He
bron. a ()ziel.
20. dali jim' pomoc. Idáni jsou v
3. Synové Ammmovi: Áron, Mojžíš
ruce jejich Agamjští. i všickni. kteříž a (dcera) Maria.. Synové onovi: Ná
dab
Abiu. Eleazar & lthamar.
“byli s nimi, nebo vzývali Boha. když
4. Eleazar zplodil F ineesa. a Finees
bojovali: a vyslyšel je, proto že doufali
v něho.
zplodil Ahisue.
21. l pobrali všecky věci. ktcrýmiž
5. Abisue pak zplodil Bokki. a Bokki
byli oni vládli. velbloudů padesáte tisí zplodil Ozi.
ců., a ovec dvě stě a padesáte tisíců, a
6. Ozi zplodil Zamjůše, a Zarajáš
oslů dva tisíce. a lidí sto tisíc osob.
zplodil Mernjota.
.
7. Merajot pak zplodil Amaria'iše. a
22. Z raněných pak množství padlo.
nebo byl to boj Páně.“ [ bydlili na. Amariáš zplodil Achitoha.
8. Achitob zplodil Sádoka. a Sádek
místě jejich až do přestěhovánísvého."
23. Synové také polovice pokolení zplodil Achimása,
Manassesova. vládli zemí tou od kon
9. Achimás zplodil Azariáše. Azariáš
čin Bůsan až do Bál. Hermon a Smir. zplodilJohananaf
10. Johanan zplodil Azariáše. Tent
a do Hory Hermon, nebo bylo jich ve—
liké množství.
jest, jenž kněžství užíval.' v domu. kte
24. A tato h la knížata domu rodiny 'e rýž vzdělal Salomoun v Jerusalémě.
ll. Zplodil pak Azariáš Amariáše, a
jich. Efer, a esi. aEliel, &Esriel, a e
remia. a Odoja. a Jediel, muži udatní, & Amariáš zplodil Achitoba.
mocní a slovútní vůdcové v čeledech
12. Achitob zplodil Sádoka &Sádek
svých.
zplodil Selluma.
15)

Behr.:

Achi syn Abdiele —-—

19) Jako Agnrejšti tak i lturejšu'. Naisstí . Nodahští byli Arabové, potomci lsmsele syna Ager.
děvky Abmhnmovy. | Moji. 25. 15.
20) t. Agarvjským.
22 t :. podilu byla od Boha. — ") t. do Anyric, o dom! výš v. 6. n 4. Kršl. 15. 29.
9) Johnnan také Jojada nazván.
10) t. udal—nů: zmutile se měl i proti Oziůiovi úřad knelsky' sobě osebujícimn. (2. Parní. 26. 17. 18)

Prvni kniha. Parlipomonon.
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13. Sellum zplodil llclkiáše. &llel
kiáš zplodil Azariáše.
14. Azariáš zplodil Sarajáše, a Sara
jáš zplodil Josedeka.
15. Josedek pak odšol.' když přenesl
Hospodin Jůdu a Jerusslém skrze Na
huchodonosora.
16. Synové tedy Lévi: Gerson. Kaath.
&Merari.

20. Gersom, Lobni syn jeho. Jahath
syn jeho. Zamma syn jeho.
21. Josh syn jeho. Addo syn jeho.
Zára syn jeho, Jethrsj syn jeho.
22. Synové Kuth. Aminadab syn
jeho. Kóre syn jeho. Asir syn jeho.
23. Elkana syn jeho, Abiasafsyn jeho.
Asir syn jeho.
24. Thahath syn jeho. Uriel syn jeho.
Oziůš syn jeho. Saul syn jeho.

17. A tato jmena. synů Gersonových:
Lohni. a. Semej.
25. Synové Elkanovi: Axnasaj aAchi—
18. Synové Kaath: Ami-am. a. Isis. :: moth.
Hebron. a Oziel:
26. & Elkana. Synové Elkanovi: Sofaj
19. Synové Merari: Moholi. &Musi. syn jeho, Nahath s_vn'cho,
Tito pak (jsou) rodovéLévi podlé čeledi
27. Eliab syn jeho. jeroham syn jeho,

jejich:

Elkana syn jeho (Samuel syn jeho).
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6. 28- 61.

46. syna Amasajova. syna Boni. syna
Somerova,
47. syna Moholi. syna Musi. syna
Merari, syna Lévi.
bill:o.syn jeho. Semej syn jeho. On syn , 48. Bratří také jejich levítově. kteříž
je
30. Sammaa syn jeho. Haggia syn zřízeni jsou ke všellkemu přisluhovímí
jeho. Asaja syn jeho.
. stánku „domu Páně.
49. Aron pak. a synové jeho zapalo
31. Tito jsou. kteréž ustanovil Da
vid nad zpěváky domu Hospodinova. vali zápal na oltáři zápalné oběti a na
oltáři vonných věcí. a ke všelikému dílu
jakž postavena jest archaz'
32. a přisluhovali před stánkem svě Svatyně svatých: a aby se modlili za
dectví. zpívajíce. dokudž nevystavěl Sa— lsraele, podlé všeho. což byl přikázal
_
lomoun domu Hospodinova v Jerusa Mojžíš služebník Boží.
50. Tito jsou . ak synové Aronovi
lémě: stávali pak podlé řádu svého v
Eleazar syn jeho, l'inecs syn jeho. Abi
přisluhování.
sue syn jeho.
33. Tito
pak j(sou,
stáli zpěvák
s syn
svými,
z synů
aath.kteříž
lleman
51. Bokki syn jeho, Ozí syn jeho.
Zambia syn jeho,
syn Johcle. s na Samuelova.
34. syna Jkanova. s na Jerohamo
52. Merajoth syn jeho. Amariaíš syn
jeho. Achitob syn jeho.
va. syna Elielova. syna 'hohu.
35. syna Sufova, syna Elkanova. syna
c h53.
o. Sádok syn jeho, Achimaas syn
Mahatova, syna Amasajova,
36. syna Elkanova, syna Johelova,
54. A (tito) jsou příbytkové jejich po
syna Azariášova, syna Sofoniášova.
městečka'lch a po mezích. totiž předně
37. syna Thahatova. syna Asirovs.. synů Ámových. podlé rodů Kaatskýcli:
nebo se jim byli losem dostali.
syna Abiasafova. syna Kóre.
38. syna lsárova, syna Kantova. syna
55. Dali tedy jim Hebron v zemi
Levi. syna lsraelova.
jůdské. a předměstí jeho vůkol:
39. A bratr jeho Asaf. kterýž stával
56. pole pak města, a vsi dali Kaile—
po pravici jeho.“ Asaf. syn Barachiáše. bovi synu Jofonovu;
syna Sammaa,
57. Synům pak Aronovým dali města
40. syna Michaelova. syna Basajá ontočištná' Hebron. a Lobnu. i předmě
stí jeho.
šova. syna Melchiúšova,
41. syna Athanaje. syna Záry, syna
58. Jether také i Esthemo s předmě—
Adaje,
stími je'ich, též i líelon a Dabir spřcd—
42. syna Ethanova. syna Zamma. městíml jejích.
syna Semejova.
59. Asan také a Bethsemes ipřed
043.Syna Jeth, syna Gersomova. syna městí jejích.
n.
60. Z pokolení pak Benjamin. Gabce
44. Synové pak Mcrari bratří jejich. a předměstí jeho. a Aímath s ředmě
(stávali) po levici. Ethan syn Kusi. syna stími jeho. Anathoth také s pře městími
Abdi. syna Malochova.
jeho. všech měst třináctc po rodinách
45. syna llasabiášova, syna Amasiá jejich.
šova. syna Helkiášova.
61. Synům pak Kaatovy'm ostatním
28. Synové Samuelovi . prvorozený
Vasseni. a Abia.
29. Synové pak Merari. Moholi: Lo

31) t. v Jerusalčmč na hole Sion.
39) Byly! jsou tři sbory hudebníka; v prostí-ed. v pravo a v levo_
57) &.jlchl bylo tvé před . (ré za Jordanem.

22. 200_ 23. [U

První kniha. Panupomenon

1. rodu jejich, dali z polovice pokolení
Manassesova ]: vládnutí měst deset.

m

75. Hukak také &předměstí jeho. &
Rahob s předměstími jeho.
76. Z 'pokolení pak Neítali. Codes v

62. Synům pak Gersonovým po če
ledech jejich, : pokolení lssachar. &z Galilei &předměstí jeho. Haman opřed—
pokolení Aser. & : pokolení Neftali. & městími jeho, &Kariathaim i předměstí
z pokolení Manassesa v Básan. měst jeho.
třinácte.
77. Synům pak Merari ostatním: z
pokolení Zabnlon. Remmono :: předmě
63. Synům pak Merari po čeledech
stí jeho. a 'l'hzíbor s předměstími jeho.
jejich, : pokolení Růben. a : pokolení
78. Za Jordánem také proti Jericho
Gád. a z pokolení Zabulon. dali losem
oti východní straně Jordánu. z poko
měst dvanáct.
ení Růbenova. Besor na poušti s před
64. Dali také synové ismelští levítům městími jeho. a Jasa s předměstími
města, i předměstí jejích:
jeho.
65. a dali je losem z pokolení synů
79. Kudemotb také i předměstí jeho.
Jůdových. :: z pokolení synů Simeono :: Mefaat s předměstími jeho.
80. Také i : okolení Gůd, Ramoth
výcb, a v kolení synů Bcnjnminových
v Galland a pře městí jeho a Moneim
města tn. 'teráž nazvalijmcny jejich,'
66. a těm. kteříž byli z čeledi synů s předměstími jeho,
81. též i Hesebon spředměstím jeho.
Kant. a byla města v mezcch jejich z
&Jezer s předměstími jeho.
pokolení Eft-nim.
67. Dali tedy jim města k outočišti.
Sichem s ředměstími jeho na hoře
Kapitola 7.

Efraim. :: .m: s předměstími jeho,
68. Jekmanm také s předměstímijeho.
a Bethoron též,
69. také i Helon s předměstími jeho.
&Gethremmon týmž způsobem.
70. Z polovice pak pokolení Manas
scsovn. Ancr & předměstí jeho. llaílnm
& předměstí jeho: tém totiž. kteříž z
rodu synů Kant ostatní byli.
71. Synům pak Gersonovým. z če
ledi polovice pokolení Manassesova.

Vypsání rodu čtyř synů Jakobovych odvoo Joufových.

]. Synové pak lssacharovi byli: Tho
ln. a Fun. Jasub, & Simeron. čtyří.
2. Synové Tholy: Ozi &Rafaja. a Je

riel, n Jemnj. :: Jebsem. a Samuel. kní
žata po domích rodin svých. Z kmene
Tholy mužů přeudaítny'cli sečteno jest
ve dnech Davidovýchf dvnmecítma ti—
síců &šest set.
3. Synové Ozi: lzmhia. z něhož se
(dali) Gnulon v Básnn. ;i předměstí je— zrodili Michael. a Obadin. Johel, &Jesia
ho. a Astaroth s předměstími jeho.
všech patero knížat.
72. Z pokolení lssachnr. Codes &
4. A s nimi po čeledech a lidech
předměstí jeho, &Dabereth s předmě svých. muži velmi udatní k boji hotovi,
stími jeho.
(jichž bylo) třiceti šest tisíců: nebo měli
73. Rmnoth také i předměstí jeho. & nmoho žen n synů.
Aucm s předměstími jeho.
5. Bratří také jejich po všem rodu
74. Z pokolení pak Aser: Mas-il s Issacharovu. stateční k boji. osmdesáte
předměstími jeho. :! Abdou též.
sedm tisíců sečtení jsou.

65) t. rodinnými.
?.) t. kdyz skrze Jimlín. čten byl lid ivrnelnký.
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7. 6- 28.

6. Synové Benjaminovi: &Bela Be
17. Synnmk
Ulamův.
Baden. Titjsou
chor. &Jadiel, ti tří.“
synové
G
da.
syna. Machirova.
syna
7. Synové Belovi: Esbon. a Ozi. a Manassesova..
Oziel. a Jermiotb. a Uraj._ pět knížat
18. Sestra pak jeho Regina orodila
čeledi. a k bo'i přendatných : načtěnojich muže krásnéhof a Abiezera. a .ohola.
všechněch vamecítma tisíců třiceti &
19. Byli pak synové Semidovi. Ahin,
&Sechem, a Leki. a Aníam.
čtyři.
20. Synové ak Efraimoví: Suthnla.
8. Potom synové Bechorovi: Zamira
a Joss. a Eliezer. a Elioenaj. a Amri, a Bared syn je o. Thahath syn 'eho.

Jerimoth. aAbia. a Anathoth, a Almath: Elada syn jeho. Thahath syn jeho. a
toho syn Zadad,
všichni tito synové Bechorovi.
9. Sečténí pak jsou po čeledech svých
21. a toho syn Suthnla. a toho syn
knížata rodů svých, muži přeudatni, Ezer. a Elud: zbili pak je' muži Geth

dvamecítmn. tisíců a dvě stě.
tam rodilí, nebo sstoupili byli. aby vpa
10. Synové pak Jadihelovi: Balan. dli ve vládní-stvíjejich."
Synové pak Balanoví: Jehus a Benja—
22. Protož kvllil Eri-nim otec jejich
min. a Aod, a Chanana. a Zethan, a za mnohé dny. a přišli bratři jeho, aby
ho těšili.
Tharsis, a Ahisachar:
23. lvyšel k manželce své: kteráž
] ]. všickni tito byli synové Jadíhelovi,
knížata rodů svých, muži velmi udatní. (& počala..aporodila syna. a nazvala jmeno
bylo jich) sedmnáct tisíc a dvě stě. vy jeho Beria.' proto že v zlé (příhodě)
domu jeho zplozenjest:
cházejících k boji.
12. Sefam také a Hafani synové llir:
24. dcera pak jeho byla Sára. kten'tž
a Hasim synové Aher.
vystavěla Bethoron dolejší, i hořejší, a
13.Synové pak Nefthali: Jasiel. a Guni. Ozensara.
&Jeser. a Sellum. synové Bala.
25. Syn pak 'eho (byl) Rafa. a Resef
14. Syn puk Manassesa Esriel: a že a (toho syn) 'Shule. : něho narodil se
'
nina jeho syrská porodila Machira otce ' bann.
Galant“
26. kterýž zplodil Lůdana: tohoto také
syn
Ammiud,
kterýž
lodil
Elizama,
15. Machi:-palr vzal manželky synům
27. z něhož pošel 'un. kterýž měl
svým Hníim. a Safari: &měl sestru jme
nem Mx'ieha:jmeno pal: druhého Salfůd, syna Josue.
i zrodily se Snlfádovy dcery.
28. Vladař-stvípak a bydlení jejich'
15. a porodila Mácha manželka Ma— (bylo) Bethel s dcerami svými. a proti
chirova syna, a nazvala jmeno jeho F:  východu Noran. k západní straně Gázer.
res: jmeno k bratra jeho Séres: a a dcery jeho, Sichem také s dcerami
svými. až do Aza s dcerami jeho.“
_ synové jeho lam. a Reken.
6) Potomci ostatnichcsynův Benjaminovýeh buď vymřeli neb ' bitvách vyhlazeni byli. tak že
jen tito tři pozůstalí.
14) t Efriel byl pravnuk Manmess. jehož syn byl Machir; téhož. syn byl Galand. & téhož syn
cpu byl Efriel.
18) Regina. hebr. Molechet (sestra Galudon)
porodila L—hoda.jen! se vykládá na česko muž
kn'uný.
21) t. částku synů Efmímovýeh. -— ") Fílístinští. v zemi Geth bydlící : z Egypta pošli. vpadli
po smrti Josefově do krajiny Gosse-n. kdež synové

Efraimovi stáda péslí, a. tu od těch Fili—

stimkj'ch pobili byli.
23) t. tolik, co v neštěstí :rozený.
28) t. synů či potomků Efmimovýoh. — ") Dcery se zde rozumí menší místa. ramia—_městečka.. .
která! k Bethel. Gaza . jiným hlavním městům jako dcery k mntlu'un prísluš.—la.

7. 29. — 8. 30.

První knih: Paralipomenon

29. Také podlé s niManassesových,
Bethsan, &dcery je o. Thanach &dcery
jeho. Mageddo adcery jeho, Dor &.dcery

(zvláště) přestěhoval je. a zplodil Ozn.
&Ohiuda.

8. Ssharaim ak zplodil (děti) v kra—
jině moabské, když propustil Husím &
Báru. manželky své.
30. Synové Aser: Jemna aJesua, &
9. Zplodil tak z Hades manželky své
Jessui, &Baria. &Sára sestra jejích.
Jobabs.. a Seťia, s Moss. a Molchoma.
31. Synové pak Buin: Heber, &Mel
10. Jehusa. také. a Sechia., s. Marma.
chieh. tent jest otec Barsaith.
Tit jsou synové jeho. knížata v čeledech
32. Heber pak zplodil Jeílntn. &So svých.
mera.. a.Hothamu, &Suau sestru je'ich.
11. Mehusím pak zplodil Abitoha. &.
33. Synové JeHatovi: Fosech. a *ba— Elfaala.
maal, &Asoth: tit jsou synové JeHntovi.
12. Synové pak Elfaalovi: Heber, a.
34. Synové pak Somerovi: Ahi, a
Misum. &Samad: ten vystavěl Ono. &
Roaga. &Habán &Aram.
Lod.
i vsi jeho.
35. S ové pak Helemu bratra jeho:

smelova.
Šel-no:
v těch bydlili synové Josefa. syna

Sufa., a. emna, &Selles & Amal.

13. Bax-in pak a Sam,

tic jsou kní—

žata rodů bydlících v Ajalon: ti zahnali
&Beri, & Jamra.
obyvatele Geth.
14. A Ahio. &Sesék. a Jerimoth,
37. Bosor, & Hod. s Samna, a b'a
15. &Zahadia, &Arod, a Heder,
_
lusa, &Jethran. a.Bem
16. Michael také, u Jesí'a. &John, sy
38. Synové Jetherovi: Jefone. a. Fa
nové Baria.
sfa. a. Ara.
17. A Zabadia.. a Mosollam, &He
39. Synové pak Ulla: Aree. &Haniel.
&Resia.
zeki, a Heber.
18.
a. Jesamari , :: Jezlia., & Johab,
40. Všickni ti jsou synové Aser. kní
žata. rodů, vybraní, & udatní přední z synové Elíaalovi.
19. &Jnkim. a. Zéchrí. a. Zabdi.
vůdců: počet pak jejich u věku, kterýž—
20. s. Eljoenaj. &Selethaj. &Eliel.
byl příhodný k boji. dvaceti šest. tisíců.
36. Synové Sufy: Sue. Hamafer, s Sual,

21. & Adaaia, :: Banja..

&

synové Seme ..
22. A Jesíam. a Heber. &.Eliel.
Vyčítůni rodíny Benjamínovy.
23. s. Abdon. a. Zechri, &.Hanau.
24. aHanania. &Elam, &Ansthothia..
l. Benjamin pak zplodil Béle prvo—
rozeného svého, Asbela. druhého. Ahara
25. a. Jefdaja. a. Fanuel, synové Se
třetího.
sékovi.
26. A Samsari, a. Sohoria., &Otholia,
2. Nohaa. čtvrtého. a Rafa pátého.
3. 1 h li tito synové Bále: Adder. &
27. &Jersia., & Elia.. &Zechri, synové
Jerohamovi.
Gera. & hiud,
4. Abisue také. a Néman. & Ahoe,
28. Tito jsou miotcové & knížata
rodů. kteříž bydlili v Jemsalémě.
6. též i Gera, i Seřufan. i Hui-am.
6. Tit jsou synové Ahod. knížata rodů
29. V Gabaon pak bydlili Ahigabaon,
bydlících v Gahan., kteříž přeneseni jsou &jmeno manželky jeho Mácha.:
do Manahath.'
30. a. syn jeho prvorozený Abdon, &
7. Totiž Náman a. Achia, &Gera., on po něm Sur, &Cís. a. Bál, a Nédah.

Kapitola 8.

6) v pokolení Jůdovo. t. po mích kdy! se mnnolilí.

IN! Intl.
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31. Gedor také. a Ahio. a Zacher. a
Makelloth:
32. a Makelloth zplodil Samaa:iby
dlili naproti bratřím svým v Jerusalémě

on-

8. 310—9. 16s

3. V Jerusalémě bydlili' (netoliko)
: synů Jůdových a : synů Benjamínc
vých, (ale) i z synů E&aimových. &.Ma—

nassesových:
s bratřími svými.
4. Othej syn Amiuda syna Amri. syna
33. Ner pak zplodil Cisa. a Cis zplo— Omraj, syna Bonni. z synů Fíresa syna
dil
Saule. Saul
pak zglodil
Jonatu. a
Melchisua.
a Abinada
a. a Esbála.
34. S pak Jonatův byl Mcribbál:

Jůdova.

_

5. A z (čeledi) Silonovy: Asaja.prvo
rozený a synové jeho.
6. Z synů pak Zára: Jchuel a bratří“
&.Merib al zplodil Míchu.
35. Synové Míchovi: Fithon, a Me— jejich šest set devadesát.
lech Tharaa. a Ahaz.
7. Z synů pak Benjaminových: Salo
36. A Aha zplodil Joadu. a Joada syn Mosollama, syna Oduja. syna
z lodil Alamata. & Azmota. a Zamri: Asana:
8. a Jobanis syn Jerohamův: a Ela
žilami-ipak zplodil Mosu.
37. a Mosa z lodil Banan. jehožto syn Ozi, syna Mochori: &Mosollam syn
syn byl Rafa. o něhož pošel Elasa. Safatiáse. syn llahuele. syna Jebauie.
9. & bratří jejich po čeledech jejich
kterýž zplodil Asele.
38. Asel pak měl šest synů těmito devět set padesáte a. šest. Všickni ti
jmeny: Ezrikam. Bokru, Ismael, Saria. byli knížata rodů po domích otců sv 'ch.
10. Z kněží pak: Jedaja. Jojari . a
Obdia a Hanau. Všickni ti (byli) synové
Jaehin:
Aselovi.
11. Azariáš také syn Hclkiaše. syna
39. Synové pak Eseka bratra jeho.
Ulam prvorozený. &Jehus druhý. a Eli— Mosollamova. syna Sádokova. syna Ma—
falet třetí.
rajatova. syna Achitobova, biskup domu
40. [ byli synové Ulamovi muži pře Božího.
udatní. a silní střelci z lučiště: kteříž
12. Adajáš pak syn Jerohama. syna
měli mnoho synů a vnuků. až do sta & Fassurova. syna Melchiášova: a Man
adesáti. Všickni ti (jsou) synové' Ben syn Adicle. syna Jezra. syna Mosolla
mov—a.
syna Mosellamitova. syna Emme
rova.

Jamnnow.

Kapitola 0.
Pomnmanúni tech. kteříž se : ujetí babylonského do
Jerusalem. vridli. 39. Vyéitáni use rodiny Bonlovy.

]. Veškeren tedy Israel sečten jest:
a summa jich napsána jest v kníže králů
israelsky'ch a jůdskych: a přeneseni jsou
do Babylona pro hřích swůj.
2. Tl pak. kteříž bydleli prvé v vlá
dařství svém a v městech svých jsou:
Israel. i kněží. i levítově. i Nathinejští.'

13. Bratří také jejich knížata po čc
ledech svých. tisíc. sedm set &šedesát,
mužů velmi silných k přisluhování v
domu Božím.
14. Z levítů pak: Semeja s n Has—
suba. syna Ezrikamova. syna asebiau
: synů Merari.
15. Bakbakar také tesař. a Galal. a
Mathania syn Míchy. syna Zechri. syna
Assfova:
16. a Obdia syn Semejáše syna Ga

40) '. potomci.
2) t. j. cháme darovani. jisto nepochybně v bitvě zajatí. eo otmci knuíln . lcvitůfn k službě
dání byli; slovem tedy sluhové clu-iluzi. (Jos. 9. 28. — Esdr. ?.. LS.)

3) t. po narizeni
6) t. příbuzní.

se : Babylonu.

o. 17-42.

Prvni kniha Paralipomenon.

28. Z (rodu) těch byli i (někteří) nad
lalova. syna Idithunova: a Barachia syn
Asy. syna Elkanovs, jenž bydlil vsíních nádobami přisluhování: nebo v (jistém)
Netofatsk ch.
počtu vnášeli nádoby. i vynášeli.
17. Vr mi
k: Sellum. a Akkub, &
29. Z nich, i z těch. kteří svěřené
Telmon. a Ahlmam: a bratr jejich Sel měli nádob svatyně. byli (opět ně
lum (byl) knlže.'
kteří) nad ělí, & vínem. a olejem, a
18. až do toho času v bráně králov—
kadidlem &.vonnými věcmi.
ské' k východu. drželi stráž po pořád—
30. Synové pak kněžští strojili masti
cich svých mezi syny Lěvi.
z vonných věcí.
19. Sellum pak syn Kóre. s bratřími
31. A Mathathiáš levlta prvorozený
svými. a domem otce svého, tito Korit
ští byli nad pracemi přisluhování. strů Selluma Korítskěho. zprávcem byl těch
žní sínci stánku: &čeledi jejich po 0 věcí. kteréž se na pánvi smažily.
řádcích ostříhali vchodu do ležení o
32. Z synů pak Kant bratří jejich,
byli nad chleby předložení, aby vždycky
spodinova.'
20. Finees pak syn Eleazarův. byl . nové na každou sobotu připravovali.
knížetem jejich před Hospodinem.
33. Tit jsou knížata zpěváků o če
21. Zachariáš pak s n Mosollarniů ledech levítských, kteříž v pokojíc pře
šův. vratným byl u b y stánku svě bývali,' ab ve dne i v noci ustančně
dectví.
svým posl ováním sloužili.
22. Všickni tito (byli) vyvolení za
34. Přední zlevítů, po čeledech svých

vrátně u dveří. dvě stě dvanáct: & za. knížata. b 'lei v Jerusalémě.
psáni po vlastních vesnicech; kteréž usta—
35. V abaon pak bydlili otec Gn
novili David a Samuel Vidoucí, pro věr baon Jehiel, a jmeno manželky jeho

nost jejich.
23. jak 'e. tak i syn jejich (aby byli)

Máchaf'

při dveříc domu
ospodinova, a v
suínku. po pořádclch svých.

Sur. &Bis. :: Bál. &Ner, a Nádab.

24. Po čt rech stranách byli vrátní:
to jest k výc odn. a k západu, a k půl
noci, a ku poledni.
25. Bratři pak jejich o vesnicech
přebývali, &přicházeli v so otách svých

časy sv 'mi.'
26. ěm čtyrem levítům' svěřen byl
veškeren počet vrátných. a byli nad
komorami a klady domu Hospodinova.
27. _Vůkotaké chrámu Hospodinova
bydlili v strůžích svých: aby kdyžby
čas byl. oni ráno otvírali dvéře.
17)
IH)
19)
25)
26)
33)
35)

L

36. Syn prvorozený jeho Abdon, a
37. Gedor také. a Ahio, a Zachariáš.
&Makelloth.

38. Mnkelloth pak zplodil Samaana:
ti bydlili naproti bratřím svým v Jeru—
salemě s bratřimi svými.
39. Ner pak splodil Cisa. a Cis zplo—

dil Saule. a Saul zplodil Jonathu. a
Melchisua. a Abinadaba. &Esbála.
40. S n pak Jonathův byl Meribbál,
&Meribhňl zplodil Michu:
41. synové pak Míchovi. Fithon, a
Melech. &Thoma. a Ahnz.
42. Ahaz pak zplodil Járu. & Jára

t. představený jejich. vrchni dozorce.
t. kteroužto bronou cbodívnl král ze svého hmdu do chrámu.
!. ještě před vystavením chrómu.
!. přicházeli na sedm dni. kdy! na ne přišel hid.
viz výš v. 17.
hebr. text: nebyli zaměstnáni jinými povinnostmi při stánku; nebo ve dne atd.
Od pokolení levitů se vrací sv. spisovatel na k pokolení Benjaminem. : pňpomini opět po
koleni Snulovo, aby o králi Davidovi teč zavedl.
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Žilodil
Azmota. a Zamri.
amri Alamsta.
ak zplodil a.
Mosu.
43. osa pak z lodil Banan.: jehožto
syn Rafaja zplo
Elasa: z kteréhož
pošel Asel.
44. Asel pak měl šest synů těmito
jmeny. Ezrikam. Bokru. Ismael. Sana.
Obdia. Hanau. Tit jsou synové Aselovi.

Kaplolu 10.
Smrt Sulov: i synů jeho ' boji: ll. . pohřebjejich.

11. Uslyševše to obyvatelé Jébes
Galaad. totiž všecko. což učinili Filistin
šti Saulovi,
12. zdvihli se všickni muži silni. a.
vzali téla. Ssule a synů jeho. a přinesli

je do Jábes. a pochovali kosti jejich
pod jednim dubem v Jábes, a.postih se
sedm dni.
13. A tak umřel Saul pro nepravosti
své. proto že přestoupil přikézanl Ho—
spodinovo. kteréž byl řikázal. a neo—

střihal ho: ale nadto ta é s věštkyni se
radil.
14. aniž doufal v Hospodina: pročež
elovi. i utekli muži israelšti před F ili—
stlnskými a padli raněnl na.hořeGelboe. zabil ho. a přenesl krélovstvi jeho na.
2. A když se přiblížili F ilistinštl stl Davida syna [sa.i.
hajlce Saule i syny 'eho. zabili Jonatu.

1. Filistlnšti pak bojovali proti lsra

&Abinadaba. a.Melcln'sua. syny Saulovy.
3. [ zsilila se bitva roti Smilovi. a
zastihli jej střelci. a.
' i jej střelami.

Kapitola ll.

David na království poznán.

10. Udatni rohovéjeho.

1. Tedy shromáždil se veškeren Israel
4. Ii-eld Saul k odénci svému: Vy
trhni meč svůj. &zabi mne: ab snad k Davidovi do Hebron. řka.: Kost tvá
nepřišli neobřezani tito, a nečinii sobé jsme my i tělo tvé.
2. Již i předešlých časův. když “eště
ze mne posměchu. Ale nechtěl odénec
jeho toho učiniti. strachem jsa. přestra kraloval Saul. tys byl, jenžs v v il, i
šen: tedy pochytil Saul meč. a. nalehl uvodil Israele: nebo tobě řekl ospodin
Bůh tvůj: Ty pásti budeš lid můj isra
na něj.
6. Což vida oděnecjeho. totiž že umřel elský. a ty budeš knlžetem nad ním.
3. Přišli tedy všickni starši israelštl
Saul. nalehl i on na. meč svůj. & umřel.
6. A tak zahynul Saul. a tři synové k králi do Hebronu. a učinil David s
nimi smlouvu před Hoa dinem: a po
jeho. i veškeren dům jeho spolu padl.
7. To když viděli muži israelštl. kte mazali ho za krále nad sraelem. podlé
řiž bydlili na rovinách. utekli: a když slova Hospodinova. kteréž mluvil skrze
zemřeli Saul a synové jeho, zanechali Samuele.
4. Itáhl David i veškeren Israel k
měst svých, a sem i tam se roz rchli: i
Jerusalému. jenž jest Jebus. kdežbyli
přišli Filistlnšti. a b dlili v nic .
8. Dne pak druhé o louplce F ilistln— Jebusejšti obyvatelé té země.
5. ] řekli obyvatelé Jebus k Davidovi:
šti pobité. nalezli Saule. a syny jeho
ležicl na hoře Gelboe.
Nevejdeš sem. A však David vzal hrad _
9. A obloupivše ho a s oděni ho svlék— Sion. jenž jest Město Davidovo.
še. stali mu hlavu, a. poslali ji do země
6. Nebo řekl: Kdožbykoli nejprvé po
své. aby obnášena byla: a. ukazována razil Jebusea. bude knížetem a vůdcem.
po chrámich model. i lidu:
Vstoupil tedy nejprvé Joab syn Sarvie,
10. oděni ak jeho poevětili' v chré— a učiněn 'est knížetem.
7. By lil pak David na tom hradě.
mě boha sv ho, a hlavu jeho přibili
v chrémé Dégon.
a.protož nazvánj estMěstem Davidovým.
10) t. uložili. na pamétku.

U. 8—32.
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8. A vystavěl město vůkol od Mello
19. řka: Odstup to. abych před obli
až do (vyplnění) okolku, Joab pak vy— čejem Boha svého to učinil.a krev těchto
mužů pil: nebo s opovažením života
svého přinesli mi vody. A pro tu příčinu
nechtěl píti. To učinili ti tří nejsihíě'ší.

stavěl ostatek města.
9. [ prospíval David čím dále tím
více a rostl, a Hospodin zůstupů byl s
ním.
10. Tito (jsou) přední z mužů uda
tnýeh Davidových. kteříž dopomáhali

20. Abisaj také bratr Joabův. ten iiyl
kníže mezi třemi. a ten pozdvihl kopí
své proti třem stům, ježi
bil. a on
byl z těch (druhých) tří nejslovútnější.
21. a mezi těmi druhými třmi slavný.

jemu,
králem
nade vším kteréž
Israe
em, aby
odlébyl
slova
Hospodinova,
mluv' k Israelovi.
a kníže je'ich: ale však oněm třem prv—
11. A tento jest počet roků Davido nim nebyl rovný.
vých: Jesbaam syn Hachamonův kníže
22. Banajaš syn Jo'ady muže přesil
mezi třicíti: ten pozdvihl kopí svého
ného, kteiž'ž
mnohéten
s utky
provo
zoval.
z abseel:
zabilbyldva
lvy'
proti třem stům a zbil je pojednou?
12. A po něm Eleazar syn strejee moabské: a tentýž sstoupil, a zabil lva
jeho Ahobitský, kterýž byl jeden z těch u prostřed cisterny v čas sněhu.
tři udatných.
23. A on také zabil muže egyptského,
13. Ten byl s Davidem v F esdomim, zvýší čti loket. ačkoli 'měl kopí jako
když se tam Filistinští sebrali k bitvě: vratidlo tkalcovské; i šel k němu a holí,
a bylo pole v krajině té poseté ječme— a vytrhl mu kopí. kteréž držel v ruce, a
nem, a lid byl utekl před Filistínskými: zabil ho kopím jeho.
14. i postavili se“ u prostřed toho
24. To učinil Banajáš syn Jojady.
pole, a bránili ho. &porazili Filistinské. kterýž byl mezi těmi třmi silnými nej
a dal Hospodin vysvobození veliké lidu slovútnějšl,
svému.
26. mezi třicíti první. A však oněm
15. Sstoupili pak ti tří ztřicíti knížat třem se neVyrovnal: ustanovil pak ho
k skále. v níž b 1 David. do jeskyně David za tajemníka svého.
26. Jiní pak udatní muži v vojště
Odollam. když F ilistinští byli stany roz—
bili v oudolí Rafaim.
(byli), Asahel bratr Joabův. a.Elcbanan
16. David pak byl (tehdáž) v pevno— syn strejce jeho z Bethléma.
27. Sammotb Áron—ský.Halles Fa
sti. a stanoviště Filistínských (bylo) v
Bethlémě.
lonský.
28. lra syn Akces Thekuitský, Abie
17. Zechtělo se tedy Davidovi (vody).
a řekl: 0 by mi někdo dal vody z ci— zer Auathotský.
29. Sobbochaj Husatský, llaj Aho
sterny bethlěmské, kteráž jest u brány.
18. Protož ti tří prostředkem vojska bitský.
Filistinských šli.“ a navážili vody z ei—
30. Maharaj Netofatský. Heled syn
_ sterny bethlémské. kteráž byla u brány. Beana Netofatský.
31. Ethaj syn Rybaj : Gabaath synů
a přinesli k Davidovi, aby pil: kterýžto
nechtěl ji píti. ale raději obětoval ji Benjaminovýcb, Banajáš Farathonský.
Hospodinu,“
32. Huraj z potoku Gaas. Abiel Ar
II)

V jednom potýkání. 2. Král. 28. 8. kdežto jim'u! slove. pravi se. že jich osm set pobil. snad
. lidem svým, tak aby od jeho ruky tři sta jich padlo. ostatních pak pět set od jeho lidu

zbito bylo.
14) t. ti dvi. svrchu jmenovaní.
IB) &. pmbivie se. — ") t. vylil ji v obec llospodinu.
22) t. reky.

„*
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batský. Azmoth Bauramitský. Eliaba
Salabonský.
33. Synové Assen: Gezonský. Jona
than syn Sage Ararsk '.
34. Ahiam syn Sat: ův Ammký.
35. Elifsl syn Ur,
36. Hefer Mecheratský. Ahia Fe
lonský,
37. Hesro Karmelsky', Naaraj syn

38. Joel bratr Nůthanův. Mibahar.
syn Agaraj.
39. Selek Ammonský. Naaraj Berot—
ský oděnec Joaba syna Sarvie.

40. Ira Jethre'ský. Gsreb Jethrejský.
41. Uriéš Het ejský.Zabad synOhoíi,
42. Adina syn Sizův Růbenský, kníže
Růbenských. a s ním jiných třiceti.
43. Hanau syn Máchův. &. Josaí'at

Mathanský.
44. OziaAstarothsky. Summaa Jehiel
synové Hothama Amr—ského.

46. Jedihel syn Samri, a John bratr
jeho Tbosajtsky'.
46. Eliel Mahumský. a Jeribaj, a Jo
saj. synové Elnaemovi. &Jethma Mosb
sky, Eliel a Obéd. a Jasiel z Masobia.

Kapitola It.
Kteří přišli k Davidovi ' řas utíhíni

11.33.—lž. 17.

synové Azmotovi, a Baracha.. a Jehu
Anathotský.
'
4. Samajáš také Gabaonitský nejudat—
nější mezi třicíti. kterýž byl nad třicíti.

Jeremiáš, a Jeheziel.a Johann, aJem

bad Gaderotsky.
5. A Eluzaj. aJerimuth. a Bália. a
Samaria. Safatia Harufský,
6. Elkana. a Jesia. a Ažsreel, aJoezer,
a Jesbasm z Karehim:
7. Joela také. &Zabadia. synové Je
roham : Gedor.
8. Te'ž i : Gádských' utekli k Davi
dovi. když se kryl na poušti. muži pře
silní. a bojovníci výborní. užívajíce
(uměle) štítu a kopí: jichžto tváři byly
jako tváři lvové." a byli rychlí jako srny
na horách:
9. Ezer kníže. Obdiáš druhý, Eliab
třetí.
10. Masmana čtvrtý. Jeremiáš pátý.
ll. Ethi šestý. Eliel sedmý.
12. Johsnan osm'. Elzebad devátý,
13. Jeremiáš des tý, Machbanaj je—
denáct '.
14. i byli z synů Gádových, knížata
vojska: nejposlednější (z nich) vlédl
nad stem vojáků. &nejpřednější nad tisí
ccm.“
15. Ti jsou. kteříž přepravili se přes

jeho před Sau—

Jordán měsíce prvního. když se rozvod—
nuje z břehů svých: a zahnali všecky
l. Tito také přišli k Davidovi do Si— obyvatetele na východ i na západ.
celechu. když ještě utíkal před Ssulem
16. Přišli pak i (někteří) z Benjami
synem Cie, jenž byli velmi udatní, svy" nui : Jůdy. k pevnosti. v kteréž pře—
borní bojovníci,
býval David.
2. natahujíce lučištč. a oběma ruks
17. [ vyšel David jim vstříc. a řekl:
lem: 23. a kteří do Hebronu. oby ho u hlín zvolili.

ma' kamením z praku hdzejice. a stře Jestliže pokojně přišlijste ke mně. aby
lami střilejíce:z bratří Saulových" z po ste mi pomáhali, i srdce mé spojiž se s
kolení Benjaminova.
vámi: pakli ukládáte proti mně s ne—
3. Kníže Ahiezer. a Joas, synové přáteli my'mi. ješte není nepravosti při
Sammsa. a Gabaatští, a Jaziel. s Fallet mně. pohlediž Bůh otců našich. a sud'.
2) t. pravici i levicí. — “) t. příbuzní Saulori, Mefisto Davida se přídrželí proto. ze poznali
že nevim—njest; zvlášť pak byli jeho ctnostmi přivílbeni.
8) t. : pokolení Cidova. ——") t. udatnost a mi.-lost jejich jevila se v tvářijejíchjsouc zvláště

hrozni . strašní..

14) t. kdyz David na trůn nastoupil.

22. 18 “40
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18. [ přišel duch na Amasaj kníže Saulových. tři tisíce: nebo veliký díl jich
mezi třiciti. a řekl: Tvoji jsme () Davi— ještě následoval domu Saulova.

de, a s tebou (držíme) synu lsai: pokoj.

30. Z synů pak Efraimových dvacet
tisíc osm set. rekové udatní, muži slo
vůtní v čeledech svých.
31. A : olovice pokolení Manasse
sova. osmn cte tisíc jedenkažd po jme
nech svých přišli. aby ustanoví i Davida
za krále.
32. Z synů také Issacharových muži
umělí. ma'ící známost času. tak že věděli,
co kdy mi činiti lsrael'. knížat dvě stě:
všickni pak ostatní toho pokolení nasle
dovali jejich rady.
33. Z pokolení pak Zabulonova, kte
říž vycházeli k boji, &stávali všiku při
pravení v odění bojovná.. padesáte tisíc
přitáhlo na pomoc bez dvojitého srdce.“
34. A z pokolení Netialímova, knížat
tisíc; a s nimi pavezníků a k0pinníků
třidceti a sedm tisíc.
35. Z pokolení Dan také připrave
ných k boji. osmmecítma tisíců šest set.
36. A zpokolení Aserova způsobných
k boji, a v šiku harcujících. čtyřiceti
tisíc.
37. Z Zájordání pak ?.synů Růbeno
vých, a z Gad, a z polovice pokolení
Manassesova. (mužů) připravených v
odění bojovná. sto dvaceti tisíc.
38. Všickni tito muži bojovní, hotovi
k bojovaní. srdcem dokonalým přišli do
Hebronu. aby ustanovili Davidaza krále
nade vším lsraelem: nýbrž i všickni
ostatní : lsrsele jednoho srdce byli; aby
David učiněn byl králem.
39. [ byli tam u Davida tři dni je—

pokoj
pokoj pomocníkům
obě tobě,
zajisté&.pomahal.
Bůh tvůj. tvým.
Přijal

tedy je David. a ustanovil je knížaty
houfu svého.
19. Z pokolení ak Manassesova od
stoupili k Davidovi. když táhl s Filistín
skými proti Saulovi do boje: ale nebo
joval s nimi: nebo uradivše se knížata
ňlistínská propustili ho zase. řkouee: s
nebezpečenstvím hlav našich odstoupí
ku pánu svému Saulovi.'
20. Když tedy navrátil se do Sicele
chu. odstoupili k němu z pokolení Ma
nassesova. Ednas a Jozabad. a Jedihel.
a Michael. a Ednas. a Jozabad, a Elin.
a Salathi. knížata nad tisíci v pokolení
Manassesově.

21. Ti dali pomoc Davidovi proti lo
tříkům: nebo všickni byli muži udatní,
iučiněni jsou knížaty v (jeho) vojště.
22. Anobn'. každého dne přicházívulo
jich Davidovi ku pomoci. už byl (jich)
veliký počet. jako vojsko Boží.
23. A tento jest počet knížat vojska.
kteříž přišli k Davidovi. když byl v He
bron. aby přenesli království Saulovo k
němu. podlé slova Hospodinova.
24. Z synů Jůdových nosících štít. a
kopí. šest tisíc osm set hotových k boji.
25. Z synů Sirneonových. mužů uda
tných k boji. sedm tisíc a sto.
26. Z synů Lévi. čtyři tisíce šest set.
27. Jojada také kníže z kmene Áro
nova, a s ním tři tisíce sedm set.
douce jeji
a Žijiíee:
nebo jim to připravili
28. Sádok také mládenec ušlechtilého bratří
.
40. Ano i ti. kteříž blízko nich byli.
přirození. a z čeledi otce jeho. knížat
dvamecítma.
až k Issachar, a Zabulou. aNefthali,při
29. Z synů pak Benjaminovýcli bratří nůšeli chleby na oslícb. a na velbloudich.
__

19) t. maje nim pomihati spíše ku pánu svému přejde : pomáhati jemu bude a tak bude život
níš v nebezpečenství.
32) Uměli mů setřití. a ukázati. jakby lid israelský příhodně podlé času tehdejiího své věci vésti
měl. t. že jim prospěšné bylo. Isboseta. syna Saulova. se strhnouti. a Davida se přídi-leti.
33) t. upřímně jemu oddání juouce.
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a na mezcích. a na volích. ku potravě:
i mouku. fíky. sušené hrozny. víno. olej.
voly, sko ce. všeho v hojnosti. Nebo

9. Když

13. l.— 14. 8.

ak přišli si k humnu Chi—

don
8m ruku svou, aby zadržel
archu: nebo vůl bůjeje maličko jí byl
nachýlil.
radost by a vIsraeli.
10. Rozbněval se tedy Hospodin na
Ozu. a zabil jej, proto že se dotekl ar
Kapitola 18.
chy: a umřel tu před Hospodinem.
Přenesení uchy : K.sria'bjsrím. | Davidovo pleshi
před ui. D. Smrt Osy. jenž se jí dotekl. 13. Zne—
11. [ zarmoutil se David. proto že roz
chbni “ v domu Obededomove.
rozdělil Hospodin Ozu. a nazval místo
1. David pak vešel vradu s tisícníky, to rozdělení Ozy až do dnešního dne.“
12. A bál se (David) Boha toho ča
a setníky i se všemi knížaty,
2. a. řekl ke všemu shromáždění isra su. řks.:Kterak mám k sobě uvésti ar
chu
Boží?
elskěrnu: Jestliže se vám líbí: a (jest
liže) od Hospodina Boha našeho vychází
13. A pro tu příčinu nepřivezl ji k
ta řeč. kterouž mluvím: pošleme k sobě. to jest. do města Davidova.' ale
bratřím našim pozůstalým do všech kra obrátil ji do domu Obededoma Gethej
'in israelskýcb, a k kněžím. i levitům, ského.
14. Zůstala tedy archa Boží v domu
teříž bydlí v předměstích měst. necht
se shromáždí k nám,
Obededomovu za tři měsíce: a pože
3. abychom zase k nam přivezliarchu
hnzíl. Hospodin domu jeho. i všemu což
Boba našeho: nebo jsme jí nehledali ve mě
dnech Saulových'.
4. I od ovědělo všecko množství. aby
Kapitola 14.
se tak stalo: nebo se líbila řeč tavšemu
lidu.

5. Tedy shromáždil David veškeren
lid lsraelský. od Síbor e ptského', až
kudy se vchází do Ernst . aby přivezl
archu Boží z Kariatlijarim.
6. ] vstoupil David. a veškeren lid
israelský. na pahrbek Kariathjarim. kte—
rýž jest v Jůdstvu. aby přinesl odtud
archu Hospodina Boba sedícího nad
chembíny. kdežto vzývano jest jmeno
jeho.
7. [ vložili archu Boží na vůz nový
(vzavšeji)z domu Abinadabova: Ozapak,
a bratr jeho zpravovali vůz.
8. Ale David. &.veškeren Israel. hráli
řed Bohem se vší síly v zpčvícb , a na
burfy, a. na loutny. a na bubny. a na
cymbály a na trouby. .

Hiram Davidovi poslal dříví I řemeslníky k stavení

domu jeho. 8. Hlininšti dnkra't poraženi.

]. Potom poslal Hiram král tyrský
posly k Davidovi. s. dříví cedrové &ze—

dníky i tesaře: aby vystavěl jemu dům.
2. [ poznal David. že ho potvrdil Ho—

spodin za krále nad lsraelem, a že
výšeno jest království jeho nad lidem

jeho israelským.'
3. Pojal také David jiné ženy v Je
rusalémě: a zplodil syny i dcery.
4. A tato (jsou) jmena těch. kteříž se
'emu zrodili v J_uusalémě: Samua. a So—

ad. Náthan a Salomoun,
5. Jebahar. a Elisua. a Elifalet,
6. Noga také, a Nafeg. a Jaíia.
7. Elisama s. Báliada. a Elií'alet.
8. Uslyševše pak Filistínští, žeby po

3) V bouřlivých časech za panování krále Saule nebylo nám možná slušně a bezpečné místo pro
archu Boli připraviti.
6) t. potoku egyptského. Jos. 13. 3.
11) t. rozumi se rozdeleni duše od těla t. ,i. usmrcení.
13) t. do Jerussléma na Sion. jen: sloul také medem Davidovým, Imm! později přwečens byla.
2) hebr. text: pro lid svůj ist-selský.

14. 9. — 15. 16.
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main byl David za. krále nade vším
lsrselem. vytáhli všickni, aby ho hle
dali: což když uslyšel David vytáhl
proti nim.
9. Filistinšti pak přišedše, rozpro
střeli se v oudoli Rahim.
10. I tázsl se David Hospodina. řka:
Mám-li táhnouti proti Filistinským. &
dáš-li je v ruku mou? I řekl jemu lio
spodin: Tůhni, a dámt je v ruku tvou.
11. A když oni vtrhli do Bálfam
sim.

kteréž

volil Hospodin. aby ji nosili. &

aby přiguhovalij-u

až na věky.

3. [ shromáždil veškeren lid israelský
do Jerusaléms. aby přenesena, byla ar
cha Hospodinova na místo své. kteréž
jí byl připravil.
4. (Shromáždil) také i syny Áronovy.
a levlty.
5. Z synů Kant byl: Uriel kníže: a.
bratři jeho (bylo) sto &dvaceti.
6. Z s nů Merari. Asaja kníže: a hra
razil je tam David. a řekl: Roz—

dělil %oůhnepřátely mé rukou mou, 's.— tři jeho

ko se rozdělujl vody: a proto názvino

jest jmeno mista toho Bálfarssimf
12. ] zanechali tam bohů svých. kte
rěž David rozkážal spáliti.
13. Opět jindy vtrhli Filistinšti zno—
vu. &rozprostřeli se v tom oudoli.
14. [ tázal se opět David Boha. a řekl
jemu Bůh :“ Netňhni za.nimi, odvrat se
od nich, ale s předu udeř na ně proti
hruškovi.
15. A kd ž uslyšíš šust jako kráčejí
ciho po vrchu hruškovi. tehdy vytáhneš
k boji. Nebo vyšel Bůh před tebou. aby
porazil vojska. filistinská..
16. Učinil tedy David, jakž mu byl
přikázal Bůh, a. porazil vojska. Filistin—

ských. od Gshaon až do Gazers.
17. | rozlnlášenojest jmeno Davido
vo po všech krajinách. s Hospodin do
pustil strach jeho na všecky národy.

Kapitola 15.
Donelsm ucha mluvy do hrnuli-ms. : ndosti .
pletenin.

vě stě &dvaceti.

7. Z synů Gersomových. Joel kníže;
a bratři jeho sto a třiceti.
8. Z synů Bisafsnových. Semejáš kni
že; a bratři jeho dvě stě.
.
9. Z synů Hebronových. Eliel kníže;
a bratři jeho osmdesát.
10. Z synů Ozielových, Aminsdab
kníže: a bratři jeho sto &dvanácte.
11. [ povolal Devid Sádoka., s Abis
thurs kněží, i levitů. Uriele. Asajáše,
Joele, Semejáše. Eliele. &Aminadabs:
12. a. řekl jim: Vy kteříž jste knížata
čeledi levitských, posvétte se' s bratřimi
svými, &přineste archu Hospodina Bo
ha ismelského na místo, kteréž jest ji
připraveno:
13. aby jako prvé, že jste nebyli přl
tomni, zbil nás Hospodin. tak i nyní
se nestalo. kdyžbychom něco neslušné
ho učinili.
14. Posvčtili se tedy kněží. a levito
vé, aby nesli archu Hospodina Boha
israelského.

15. [nein synové Lěvi archu Boží,
'akož byl přikaml Mojžíš. podle slova
]. Nsstavěl také sobě domů v městě lospodinovs. na ramenou svých. ns
Davidově: svzdělal misto ro archu Bo— sochořich.
ži. a.roztáhl pro ni stene .
16. ] řekl David předním z levitů.
2. Tehdy řekl Devid: Neslušit žá aby ustanovili : bratři svých zpěváky
dnému nositi archu Boží kromě levitům. s nástroji hudebními, totiž harfsmi. &
ll) t. pán mtrženl.
14) t. ukne Urim : Tbumim. 2 Moji. 28. 30.
12) !. umytím . zdrželivosti. 2. Moji.. 19. 10.
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loutnami. a cymbály, aby se rozlehal
na výsostech zvuk veselí.
17. I ustanovili (k tomu) levíty: Her
mana syna Joelova, a bratři jeho. Asafa

syna Barachiášova:
synů Rúasajášova.
Merari.
bratří
jejich. Ethanaz syna
18. A s nimi bratří jejich: v druhém
řadu. Zachariáše. a Bena. a Jaziele, a
Semiramota, a Jahiele. a Ani. a Eliaba.
a Bana'áše. a Maasiáše. a Mathathiáše.
&.Elifal'u. a Makeniaše, a Obededoma.

a Jehiele. vrátně.
19. Zpěváci pak (b li) Heman, Asaf,
a Ethan. na cymbálíc měděných hra
'íce.
] 20. Zachariáš pak a Oziel, a Samira
moth, a Jahiel. a Ani. a Eliab. a Maa
aiáš. a Banajáš při harfách tajné věci
prozpěvovali.
21. Mathathiáš pak. a Elifalu, a Ma
keniáš, Obededom. a Jehiel. a Ozaziu
na citarácli osmi strun hráli vítěznou
chválu.
22. Choneniáš pak přední z levítů.
nad proroctvim byl.' k začinání líbezné
písně: nebo byl velmi umělý.
23. A Barachiáš. a Elkana. (byli)
vrátní u arch .
24. Sebeni ' pak. a Josafat. a Natha
nael. a Amasaj. &Zachariáš. a Banajáš
a Eliezer, kněží. troubili na trouby před
archou Boží: a Obededom. a Jehiáš byli

15. 17. — 16. 7.

kteříž nesli archu. i zpěváci i Choneniáš
kníže rororoctví“ mezi zpěváky: Da
vid
také oblečen byl v Efod lněný.
28. A veškeren Israel provázeli archu
umluvy Hospodinovy s plesáním. a
zvukem trouby. a s trubami, a na cym—
bály. a na harfy, a na citary hrajíce.
29. A když přišli s archou umluvy
Hoa
inovy až do města Davidova.
Mic ol dcera Saulova vyhledajíc z okna.
viděla krále Davida poskakujícího. a
hrajícího. i pohrdla jim v srdci svém.

Kaplloln IG.
Archa Boží postavena na místo své a obůtmi a ra.

domým Bobl chválenim.

1. Tedy přinesli archu Boží. &posta
vili ji u mstí-ed stánku, kterýž byl pro
ni rozbil>David: a obětovali oběti zá

palné.
oběti (pokojné
2. Ai když
okonal řed
avidBohem.
obětování
oběti zápalných. a obětí pokojných. dal
požehnání lidu ve jmenu Hospodinovu :
3. a odělil všecky od muže až do že
ny k “ ého koláčom. a kusem pečeně
bůvolové. a žemlí usmaženou v oleji.
4. Potom ustanovil před archou Ilo—
apodinovou (některé) z levítů. kteřížby
tu přisluhovaíi &připomínali skutky je
ho, a oslavovali. i chválili Hospodina
Boha israelského:
5. Asafa předního; a druhého po něm
(též) vrátní u archy.
25. A tak David. i všickni starší isra— Zachariáše: Jahiele pak, Scmiramota.
elští, a tviaícníci. šli. aby řenesli archu a Jehiele. a Mathathiáše. a Eliaba.. a
umluvy Hospodinovy z omu Obede Banajáše. a Obededoma: Jehiele nad
náatm'i žaltář-em nad loutnami: Asafa
domova. s venelím.
'
26. A že pomohl Bůh levítům. kteříž pak. aby na cymbálích hrál.
nesli archu umluvy Hospodinovy. obě
6. Banajáše pak a Jaziele kněží. aby
tovali sedm volů a sedm sko mi.“
na trouby troublli ustavičně před archou
27. David pak odín by rouchem umluv Hospodinovy.
7.
ten den ustanovil David kníže
kmentovýmf tolikéž všickni levítové.

22) t. řídil a zpravonl zpěv náboženský . přadzpěvoval. Hebr. text: při břemeni t. j. zpravo
val Levity jak by nésti měli.
26) 6. na znamení vděčnosti. :: žádného z nich takové neštěstí nepotkala. jako prvé Ozu.
27) Roucho kmentové. totiž : nejdražšího egptskěho plátna udělané. — ") !. zprávou posvát
ného zpěvu.

r_i
na.8—35.
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Asafa s bratry jeho k chválení Hospo

ných mých: & prorokům mým nečiňte

a vypravujte o všech divných skutcích

25. Nebo veliký (jest) Hospodin. &

13. Č) símě Israele služebníka jeho:
(5synové Jakobovi vyvolení jeho.

29. Vzdejte Hospodinu slávu. (jakž
přísluší) jmenu jeho přineste obětí, a.

nic zlého.'
23. Zplvejte Hospodina všecka země:
8. Chvalte Hospodina, a vz vejte
zvěstujte den po dni spasení jeho.
jmeno
24. Vyprsvujte mezi pohany slávu
ezky' jeho.
jeho. oznamujte mezi náro y ná
9. Zpívejte jemu. a žalmyhrejte jemu: jeho: a mezi všemi národy divy jeho.

dina.'

chvály hodný velmi: & hroznější nade
jeho.
bohy.
10. Chvalte jmeno svaté jeho: vesel všecky
26. Nebo všickni bohové národů mo
se srdce hledajících Hospodina.
dly:' Hospodin pak nebesa učinil.
ll. Hledejte Hospodina.i moci jeho:
27. Sláva a velebnost před ním: síla
hledejte tvářijeho“ vždycky.
a radost na místě jeho.“
12. Rozpomínejte se na divné skutky
28. Vzdejte Hospodinu ó čeledi nó.
jeho. kteréž činil: na zázraky jeho. a na rodův, vzdejte Hospodinu slávu a pano
vání.“
soudy úst jeho.'

14. Ont (jest) Hospodin Bůh náš: na
vší semi soudovéjeho.'
15. Pamatujte na věky na smlouvu
jeho: na řeč. kterouž přikázal do tí
tislce pokolení.
16. Ktemuž utvrdil s Abrahamem:
&na přísahu jeho 5 Isákem.
17. a. vystavil jí Jakobovi za ustano—
vení: a. lsraelovi za smlouvu věčnou.
18. řka: Tobě dám zemi chsnanej—
skou. za provázek' dědictví vašeho.
19. Když byli“ nemnozí vpočtu. málo
a pohostinu v ní.
20. &přecházeli od národu k národu,
a z království k jinému lidu:
21. &.nedopustil žádnému utiskovati
jich. ano_bržkrále pro ně trestal.

22. (Rka): Nedotýkejte se pomaza

plhjďte
předv okrase
obličej jeho:
ospodinu
svaté.' a klanějte se
30. At se třese před tváří jeho vše—
cka. země:“nebo on založil okršlek ne

pohnutelný.
31. Veselte se nebesa, a raduj se
země. a at řeknou mezi národy: Hospo
din kraluje.
32. Necht zvučí moře, i plnost jeho:
necht se veselí pole, i všecko, což na
nich jest.
33. Tehdáž chválu vydá stromoví le
sní řed Hospodinem: neb se béře. aby
sou il zemi.
34. Chvalte Hospodina.. nebo dobrý

jest: nebo na věky (trvá) milosrdenství
jeho.
35. A rcete: Zachovej nás Bože spa

7) c nůledujícim žalmem (104 a 105).
8) behr. text: skutky jeho. t. j. co! k našemu spasení vykonal.
ll) Míní tu archu. která! byla jistým znamením & svědectvím přítomnosti jeho & lt jížto navští
vovůní nabízí.
12) t.. to k cemu v slibech svých se uvázati ráčil & čeho zase od vás žádá.
14) t. Hospodin soudí veškerou zem. & uoudové jeho všudy parní jsou.
IB) t.. u lon.
19) rozumqj: předkové vai-i. Abnham. bůh & Jakob.
22) Arciotoove' slovou tu pomazaní; bylit králové i proroci. 3. )]oiž. 29. 7.
26) t. muni. ničemní.
27) t.. tu. kde: on se koli přítomným skrze své skutky ukazuje.
28) t. vy, čeledi národův. urnejte ulehnout . ponovční jeho a. holdqjte mu

29) t. ozdobení mtoetí : ctností.
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siteli náš; a shromsžď nás. a vytrhni :
pohanů. abychom chválili svaté jmeno
tvé. a veselili se v ísnich tvých.
36. Požehnaný líospodiu Bůh isra
elský od věků až na věky: a rciž ve
škeren lid: Amen.“ a chvslte Hospo

dinaf'

37. Nechal tedy tu (David) před ar
chou umluvy Hospodinovy. Asafaa bra
try jeho. aby přisluhovah před archou
ustavičně po všecky dny. a po pořád
cích s ch.
38. bededoma pak. a bratry jeho
šedesate osm; a. Obededoma syna ldi—
thnnova. a Hosu ustanovil vrátnými.
39. Sádoka pak kněze, a bratři jeho
kněží. nechal před stánkem Hospodi
novým na výsosti. kteráž byla v Ga—

baon.'

40. aby obětovali oběti zápalné llo—
spodinu na oltáři zápalu ustavičně. rá

no
i večer. ]podle
všeho. což
jest
v zákoně
ospodinově.
jejžpsáno
přikazal
lsrselovi.
41. A po něm (nechal) Hemma. &
Idithuna. &jiných (k tomu) vybran 'ch,
jednohokaždého
jmenem proto
jeho. že
abyna stá.—
e) chvůlili Hospodina:
vě

ky (trvá) milosrdenství 'eho.
42. líemsns také a dithuna (usta
novil, aby) na trouby tronbili. a hráli
na cymbůly. i na všecky hudebně ná
stroje, k zpívání Bohu; syny pak ldi
thunov učinil vrátnými.

43. navrátil se veškeren lid do do—
mu svého: iDa.vid1 aby také požehnal
domu svému.

Kapitola 11.
Nedal Bůh chrhnn mnm Devidovi. ll. Ale prislih'l
lnu dili syna. kterýiby jej vyshvel. 16. Ze to Devid
Peau Bohu datoval

]. Kd ž ak bydlil David v domu
svém. ře k áthsnovi proroku: Hle já

16. 36.—l7. ll.

přebývim v domu cedrovém. archa pak
umluvy Hospodinovy pod kožemi jest.
(a. Knil. 7. z.)

2. [ řekl Nathan Davidovi: Všeck 0
což jest v srdci tvém. učiň: nebo Bůh :!

tebou jest.
3. Tehdy té noci stalo se slovo Boží
k Náthanovi. řkoucí:
4. Jdi a mluv Davidovi služebuíku
mému: Toto praví Hospodin: Nebudeš
ty mi stavěti domu k bydlení.
5. Nebo jsem nebydlil v domě. od
toho času, jakž jsem vyvedl lsraele. až
do dne tohoto: ale byl jsem vždycky
měně mista stánku. a v stanu
6. přebývaje se vším lsraelem. Zda
liž jsem kdy mluvil aspoň jednomu z
soudců israelsky'ch. kterýmž jsem byl
přikázal. aby pásli lid můj. & řekl-li
jsem: Proč jste mi neustavěli domu ce
dravého?
7. Protož nyni takto díš služebníku
mému Davidovi: Toto pravi Hospodin
zástupu: Já. jsem tě vzal. když jsi na
pastvach za stádem chodil. aby byl vůd
cem lidu mého israelského.
8. A byl jsem s tebou. kamžs se koli
obrátil: a pobil jsem všecky nepřátely
tvé před tebou. a učinil jsem tobě jme
no jako jednoho : velikých, kteříž slaví
se na zemi.
9. [ dal jsem místo lidu svému israel
skému: kdežto vštipen bude, a bydliti
bude. a více se nepohne: aniž synové
nepravosti potrou ho. jako od počátku.
10. hned od toho času, jakž jsem dal
soudce lidu svému israelskému, až jsem
ponížiltobě,
všechže nápřůtel
tedy
ospodintvých.
sám Zvěstuji
vystaví
tobě dům.
11. A když vyplniš duy své. aby šel
k otcům svým, vzbudím símě tvó po

36) t. etaů oe tak. — ") hebr. Aílelujeh.
39) Stánok Boli. Od Mqitiie udělený. byl ' Gabannu . oltářem oběti lápalnýcll. Tem podil
David Súdokn. jehož Saul knížetem knwkjm
byl učinil. Abiathnr pak měl v Jemselémč
při arie Bezi službu hnuti. která! dávno již v stánku nebyla. proto že jí Židé s sebou v
bitvůch nosili.

17. 12. — 18. 5.
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tobě. kteréž bude z nů t ch: a u
za lid až na věky, a ty HoSpodine sám
vním království jeho?
Ví
Pa. učiněn 'si Bohem jeho.
12. Ont mi ustaví dům. a já utvrdlm
23. yní tedy Hospodine, řeč,kterouž
trůn jeho až na věky.
jsi mluvil služebníku svému. a o domu
13. Já budu jemu za otce. a on bude 'eho, utvrzenn buď na věky. a učíň. ja
mi za syna: a milosrdenství svého neo
ož jsi mluvil.
24. A zůstaň. a zvelebeno buď jmeno
dejmu od něho. jakož 'sem odjel od toho.
tvé
až na věky: a říkano buď : Hospodin
kterýž před tebou byi.
14. A ustanovím jej v domu svém. zůstu &, Bůh israelský. a dům Davida
&v království svém až na věky: s trůn služe nlka jeho at trvá před ním.
jeho bude přepevný na věky.'
25. Nebo ty Hospodine Bože můj zje
15. Podlé všech slov těchto. & odló vil jsi služebníku svému. že mu ustavlš
všeho vidění tohoto, tak mluvil N than dům: a protož našel služebník tvůj dů
Davidovi.
věrnost. aby se modlil před tebou.
16. Tedy všed král David.. osadil se
26. Nyní tedy Hospodine, ty jsi sám
před 110spodinem' a řekl: dož jsem Bůh: &mluvil jsi služebnlku svému tak
veliké. dobrodiní.
já
HoZEOdineBože.
a jakývěci?
(jest) dům
27. A počal jsi dobrořečiti domu slu
můj.
y mi učinil takové
17. Anobrži to málo zdálo se před žebníka svého. aby vžd cky byl před
obličejem tvým, a protož mluvil jsi o tebou: nebo když ty ospodine pože
domu služebníka svého také na budoucí lináš, požehnán bude na věky.
časy: a učinil 'si mne znamenitého nade
všecky lidi. [ ospodine Bože.
Kapitolu IS.
18. Což více říci může David, poně
vadž tak jsi oslavil služebníka svého. &
poznal 'si ho?
19. ospodine, pro služebníka svého
odlé srdce svého učinil jsi všecku ve
iiabnost tuto. &chtěl jsi, aby známé byly
všecky veliké věci (tyto).
20. Hospodine, nenit tobě rovného:
anobrž není jiného Boha kromě tebe.
ze všech. o nichž jsme sly'chnli ušima

Vítěutvi Davidovo nad Filistiunkýmí i jinými nepřitely.

]. Stalo se pak potom. že porazil Da
vid Filistínské. a snížil je. a vzal Goth.
i vesnice jeho. z ruky Filistínských,
2. a porazil Moaba. a učinění 'sou
Moabšti služebníci Davidovi. a davali

mu dary.'

3. r['oho času porazil David také Ada
rezcra krále Soby krajiny Heinath, když
byl Vytáhl. aby rozšířil království své až
21. Nebo kde jest který národ, jako k řece Eufratu.
4. ! vml mu David tisíc vozů, a sedm
lid tvůj israelský. národ jediný na zemi.
k němuž přišel Bůh. aby vysvobodil ho. a tisíc jezdců. a dvaceti tisíc mužů ěšlch.
udělal ho sobě lidem. a aby velikostí a zpodřezoval žíly všechněm
oňům
svou a hrůzami vyvrhl národy před voznlm.' krom sto vozů.kteréž zachoval
sobě.
tvůj'-íjeho.
jejž byl z Egypta vysvobo
dil
.
5. Přitáhl pak i lid syrský od Dama
22. A zvolil jsi lid svůj israelsky' sobě šku na pomoc Adarezerovi králi Soby:
svýma..

14) \'ysvetlení toho viz 2 Král. lup. 7.
16) t. před archou umluvy.

3) t. plat, poplatnými se stali.
4) tak ochranil je, jak: byl Bůh i Josue učiniti rozkázal.

Ol-l
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ale iz těch porazil David dvamecitms
tisic mužů.
6. A položil vojsko v Damašku,“ tak
že Syrie také sloužila jemu. & dávala
dary. A pomáhal jemu Hos odin ve
všech věcech. ku kterými se ko i obrátil.
7. Pobral také David touly zlaté. kte
réž měli služebníci Adamerovi. &při
nesl je do Jerusaléma.
8. Také z Thebath & Chun. měst
Adarezerových. (nabral) mědi velmi
mnoho. : kteréž ( otom) udělal Salo

18. 6.— 19. 7.

16. Sádek ak syn Achitobův. &Abi
melech syn A istharův. byli kněžlmi; a
Suse plssřem.
17. Banajáš také syn Jojedův nad
zástupy Ceretbi. &Foletbi: synové pak
Davidovi prvni k ruce králi.“

Kapitola ID.
Buell nebavil stidovy posly. 0. Ville Dnvidov. s
Ammonitskýml. i vitezstvi jeho nad nimi.

]. Přibodilo se pak. že umřel Naas
král synů Ammon. &kraloval syn jeho
misto nebo.
2. [ řekl David: Učinim milosrden
9. To když uslyšel Thou, král He
math. totižto že porazil David všecko stvi s Hanonem synem Naasovým: ne
bo prokázal mi otec jeho milost. [ po
vojsko Adarezera krále Soby.
10. poslal Adorsma syna svého k králi slal David posly. aby ho potěšili (v zá
Davidovi. aby žádal od něho pokoje. a rmutku), pro smrt otce jeho. Kteřižto
spolu radoval se s nim. že orszil a vy když přišli do země Ammonitskýcb, aby
bo'oval Adarezera: nebo
on byl ne potěšili Hanona,
3. řekla knížata ammonitská k Hano
př tel Adarezerův.
11. Ale i všecky nádoby zlaté. a stři novi: Ty snad se domníváš, žeby David
brné. a, měděné. posvětil' David král pro poctivost. otce tvého poslal. kteříž
y tě potěšili: aneznamenáš toho. že
Hospodina se stříbrem. a zlatem. kteréž
byl
bral ze všech národů. z Idumej aby shlédli, s vyskoumali. &přehledali
ských? : Moabských. z synů Ammono— zemi tvou, přišli služebníci jeho k tobě.
4. Protož Hsnon služebnlky Davido
vých. z Filistlnských, i : Amalechit
sk cb.
vy oblysil. &obolil, azustí'ibal sukně je
ý12. Abisaj pak s
Sarvie porazil jich od beder ažk nohám. &propustiljc.
5. Kteřižto odšedše ukázali to Davi—
Edoms. v oudoli Soldlntém. osmnácte
tisic.
dovi, iposlsl proti nim (nebo velikou
13. A postavil v Edomu stráž. aby
otupu tr eli), a rozkázal. aby pobyli v
sloužil Idumea Davidovi: i zachoval
ericbu, okudžby neobmstly brady je
Hospodin Davida přivšech věcech. kamž jich. a aby potom se navrátili.
se koli obrátil.
6. Vidouce pak Ammonitšti. že křiv
14. A tak kraloval David nade vším du učinili Davidovi. poslali Hanou i
[sraelom. & činil soud a spravedlnost ostatni lid tisic hřiven stříbra.. ab so
všemu lidu svému.
bě najalizMesopotamie. a : Syrie las.
15. Joab pak syn Sarvie byl nad chy. &z Soby vozův ».jezdcův.
7. [ najali třiceti dva tisice vozů, a
vojskem, a Josafut syn Ahiludův kan—
cleřem.
krále Maachy s lidem jeho. Kteřižto
moun moře měděná). &sloupy i nádoby
měděné.

6) t. osadil jo vojskem.
ll) &.obětoval.

17) t_ byli knihu.

při králi. totiž pro cvičeni se jich k budouci potřebě.

19. 8..— 20. 7.

Prvni kniha Paralipomenon.

přitáhše. položili se naproti Medaba.
Ammonitšti také shromáždivše se z měst

rovi. že jsou přemožení od Israele. ute
kli k Davidovi a sloužili jemu: &.Syrštl
nechtěli vice táhnouti na.pomoc Ammo
nitským.

svýchčšitáhli
k bo'i.
8.
ž uslyšev
David, oslal Joaba.
se všlm vojskem mužův utilatných:
9. a vytáhše Ammonitštl, šikovali se
Kapitola 20.
u brány města: králové pak. kteřlž byli
David dobyl mesta Robby. 4. Filistinitl Gilt“ od
jim_na pomoc přitáhli, zvláště stáli na
něho Premožoni.
|.
l. Stalo se pak po roce, toho času.
10. Protož Joab porozuměv. že se boj
s předu i s zadu proti němu stroji. vy kdyžto králové vyjiždlvajl na vojnu. se
bral muže nejudatnějši ze všeho Israele, bral Joab vojsko. a lid válečný, a bubil
zemi synů Ammon; i přitáhl, a oblehl
&táhl proti Syrským.
ll. Ostatek pak lidu dal pod zprávu Rabbu: David pak zůstal v Jerusalémě.
Abisaje bratra svého: a ti táhli proti když Joab dobyl Rabby, a zkazil ji.
Ammonitským.
2. Sňal pak David korunu Melcho
12. ] řekl: Budou-lit mne přemáhati movi a hlavy jeho, a našel. že vážila
Syršti. přispěješ mi na pomoc: pakli hřivnu zlata. a (bylo v nl) velmi drahé
budou tebe přemáhati Ammonitšti. po kameni. i udělal sobě z toho korunu:
kořisti také z města. velmi mnohé vzal:
mohu já tobě.
13. Poslliž se: a zmužile se mějme
3. lid pak. kterýž byl v něm. vyvedl:
(bojujice) za lid naš. a za města Boha a kázal po nich 'ezditl vozy mláticlmi a
našeho: Hospodin pak. což dobrého jest
před obliče'em 'eho. necht učiní.
branami
železn mi
a vozy)yli:
železnými.
tak aby roztrhání
a zetřlni
tak uči
14. 'l'áhl te y Joab. i lid, kterýž s nil David všem městům ammonitským:
nim byl. k bitvě proti Syrským: a za— a navrátil se do Jerusaléma se vším li
hnal je.
dem svým.
15. Ammonitšti pak vidouce, že utekli
4. Potom povstala též válka v Gazer
Syršti. utekli také i oni před Abisa'em
bratrem 'eho. a. vešli do města: oab s Filistinskými: v kteréžto zabil Sobo—
chaj
Husatský, Safaje z rodu Rafaim.'
též navr til se do Jerusaléma.
16. Vidouce pak Syršti. žeby poraže &snlžil je.
5. Jiná také válka stala se proti Fili—
ni byli od lsraele. poslali posly. &při
vedli Syrské, kteříž ' bydlili za řekou: stinským. v kteréž zabil Bohdan syn
Sofach pak kníže vojska Adarezerova1 Háje Bethlémský bratra Goliáše Cre
thejského. u jehožto kopl bylo dřevoJa
byl vůdce je'ich.
ko vratidlo tkadlcovské.
17. Což dyž oznámeno b lo Davi
6. Ještě i jiná. valka stala se v Geth.
dovi. shromáždil veškeren lid israelský.
a přepravil se přes Jordán. a připadl na kdežto byl muž převysoký. maje po še:
ně, a zšikoval vojsko proti nim. a oni sti prstech. totiž. všech čtyřmecltrna: !
ten byl z rodu Rafa zplozen.
bojovali s nim.
7. Ten se rouhal lsraelovi: a zabil ho
18. [ utekli Syršti před lsraelem: a
porazil David z Syrských sedm tisic vo Jonathan syn Samay bratra Davidova.
zů. a čtyřiceti tisic pěšlch. i Sofacha Tito jsou synové Rafa v Geth. kteříž
padly od ruky Davidovy a služebnlků
kniže vojska.
19. Vidouce pak služebníci Adareze— jeho.
4) !. obrův.
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Kapitola za.
Davidovo lidu učmi:

10. i pomsta pro ně.

l. Povstal pak satan proti Israelovi:
a ponukl Davida.. ab sčetl lsraele.
2. I řekl Davidk oabovi. a knížatům
lidu: Jděte. a sečtěte Israele od Bersa—
bó až do Dan: a přineste mi," abych
věděl počet (jich).
'
3. [ odpověděl Joab: Přispořiž Ho
spodin lidu svého stokrát více, nežli (ho)
jest: zdaliž pane můj králi. nejsou vši
ckni oni služebníci tvo'i? Proč toho hle
da pan můj, cobyk
chu počtěno bylo
lsraelovi.
4. Ale řeč králova přemohla: i vyšel
Joab. a obešel všecken lid israelský: :!
navrátil se do Jerusaléma.
5. [ dal Davidovi počet těch, kteréž
byl obešel: a nalezen jest počet všeho
lsraelo tisíc tisíců. a 'edenkrát sto tisíc
mužů bojovných: z ůdy pak čtyřikrát
sto tisíc a sedmdesáte tisic bojovníků.
6. Nebo Levi, a Benjamina nepočítal:
proto že Joab bezděčně vykonával krá
lovo rozkázaní.
7. Nelíbilo se pak Bohu, což rozkáza
no bylo:.a bil lsraelc.
8. I řekl David k Bohu: Zhřešiljsem
těžce, že jsem to učinil: prosím odejmiž
nepravost služebníka sveho, nebot jsem
nemoudře učinil.
9. [ mluvil Hospodin k Gádovi vi
doucímu Davidovu, řka:
10. Jdi. a mluv k Davidovi. a rci je—
mu: Toto praví Hospodin: Tři věci tobě
na vůli davam; vyvol sobě jednu. kte
roužby chtěl. 'a učiním tobě.
11. A kd ž přišel Gád k Davidovi.
řekl jemu: 'loto pravi Hospodin: Vyvol
sobě, co chceš:
12. buďto hlad za tři léta: buď aby za
tři měsíce utíkal před nepřátely svými,
ameče jejich aby nemohl ujiti: aneb aby

21' l_—20.

za tři dny meč Hospodinův. a mor byl
v zemi, a anděl Hospodinův aby hubil
po všech končinách israelských: nyní
tedy viz, co mam odpověditi tomu, kte—

rýž mne poslal.
13. I řekl David k Gadovi: Se všech
stran ouzkosti mne sužují: ale lépet mi
jest, abych upadl v ruce Hospodinovy,
neb mnoha jsou slitování jeho, (víc)
nežli v ruce lidské.
14. Tedy dopustil Hospodin mor na
lsmele: a padloz lsraele sedmdesáte ti—
síc mužů.

15. Poslal také andělainaJerusalém.
aby hubil jej; a když hubil, popatřil Ho—

spodin.
slitoval andělu,
se nad kterýž
tak velik
m
7.ým: i apřikázal
hu il:
Dostit jest, již přestaň ruka tvá.. Anděl
pak Hospodinův stál podlé humna Or

nana Jebusejskěho.'
16. | pozdvih David očí svých. viděl
anděla Hospodinova stojícího mezi ne
bem :: zemí. &dobytý meč v ruce jeho,

ai starší
vytažen?
Jerusalému:
i padl
on
0 ímproti
jsouce
žíněmi, tváří
k zemi.
17. ! řekl David k Bohu: Zdaliž ne
jsem já ten, kterýž jsem rozkázal. aby
sečten byl lid? Ját jsem sám ten. kterýž
jsem zle učinil: toto pak stádo což jest
provinilo? Hospodina Bože můj, necht
se obrátí, prosím, ruka tvá na mne. a
na dům otce mého: lid pak tvůj at není
mořen.
18. Anděl ak Hospodinův přikázal
Gadovi. aby ře Davidovi, aby vstoupil,

a vzdělal oltář Hospodinu Bohu na

humně Ornana Jebusejskéhof
19. [ vstoupil David podlé řeči Gá—

dovy. kterouž byl jemu mluvil ve jmenu
Hospodinova.
20. Oman pak když vzhlédl. a viděl
toho anděla, skryl se, a čtyři synové je—

ho s ním: neb toho času mlátil na hu
mně pšenici.
___—..... —J

2) t. acetoné neb zapsané.

15) t. a! dotud uvah-la morová rána
18) Místo to bylo na vvn-hu Moria nad městem ležící, na kterém! potom chrám vystaven byl.

21. 21. -' 22. 8
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21. Tehd lrd ' řicházel David k
Umanovi. užřel jyefjBrnu. a šel vstřic

jemu
z humna, a poklonil se jemu tváři
zemi.
22. [ řekl jemu David: Dej mi to mi
sto humna svého. at vzdělám na něm
oltář Hospodinu: tak aby zač stoji stři
bra za ně vzal, at přestane rána v lidu.
23. [ řekl Oman k Davidovi: Nechť
(sobě) vezme. a učiní pán můj král. což
se koli jemu llbl: ale i voly (tyto) dá
vám k zápalné oběti. i vozy mlátlci na
dřlvl. i pšenici k oběti: to všecko rád
dám
24. [ řekl 'emu král David: Nikoli
tak nebude. ale střlbra tobě dám, zac
stoji: nebot není slušné. abych tobě co
odjal, a tak obětoval HoSpodinu oběti
zápalné darem (sobě) daně.
25. Dal tedy David Omanovi za to
místo lotů zlata spravedlivé váhy šest
set.
26. A vzdělal tu oltář Hospodinu: a
obětoval oběti zápalné ipokojné, a vzý
val Hospodina. a vysl šel jej skrze oheň,

chem byl přestrašem vida meč anděla
Hospodinova.

Kapitola ze.
Připnvopi potřeb k chrámu. 6. sporučopi Davidovo o

Ihvoni jeho.

1. [ řekl David: Tento jest dům Boží.
a tento oltář k zápalné oběti lidu israel

ského/'

2. [ přikázal. aby se shromáždili vši
ckni znova k židovstvu obrácenl : země
israelské,' a ustanovil : nich kameniky,
aby tesaJiahladili kameni ]: stavení do
mu Božího.
3. Zeleza také velmi mnoho na hřeby
ke dveřím, a na háky. a skob připra
vil David: &mědi váhu nesčl nou.
4. Též i dřlvl cedrového bez
tu,
kteréž Sidonští &Tyl—čtipřiváželi avi
dovi.

5. 1 řekl David: Šalomoun syn můj

chom: maličký jesta outlý; dům pak.

terč-ž
chci
Hospodinu,
má
ýti.
abystavěti
po všech
krajinách takový
slovu
tný byl: a protož připravímjemu po
třeb. A pro tu příčinu před smrtí svou
o(tierýž
tl. spustil) s aege na oltář zápalná připravil všecky náklady!
27. [ přikázal Hospodin andělů. a
6. ] povolav Salomouna syna svého:
obrátil meč svů' do pošvy.
.
přikázal
abyému.
stavěl dům Hospodi—
Bohu mu.
israels
28. Protož
ed David vida, že jej nu
vyslyšel Hospodin na humně Omana
7. [ řekl David b'alomounovi: Synu
Jebusejskáho, obětoval tu oběti.
můj. vůle má byla. abych v stavěl dům
29. Stánek pak Hospodinův, kterýž jmenu Hospodina Boha má o;
byl udělal Mojžlš na poušti. a. oltář zá—
8. ale stala se řeč Hospodinova ke
palných obětl toho času byl na Výsosti mně, řkoucl: Mnoho jsi krve vylil. avel
v Gabaon.
mi mnohé války jsi vedl: nebudeš moci
30. Ale nemohl Davidjíti k oltář-if aby stavěti domu jmenu mému. vyliv tak
tam prosil Boha: nebo náramným stra mnoho krve přede mnou?

30) t. před stánek & oltář do Gabaon.
]) Tuto na hoře Moria. kde! bylo humno Ornanovo. budiz chrám uložen a poutavou: tuto také
obětovali se bude. 2. Par. 3. l.

2) Cizozemci. t. j. Kananejští. uprostřed lsmelitů bydlící. k tuhým prát.-emodsouzeni. jimi: ton
výminkou zivot darován byl. aby se modláhtvi odřekli.
_
5) t. potřeby ku stavenl chrámu Bolího.
8) Ne iehy tim hřešil. činiv to původem Dolina. ale le boji : válkami mnohými lame-tail: byl.
Přesto stavitel chrámu tělesného toho. Salomona. ju předobmonlm stavitele chrámu duchov
ního — cirkve. totiz Krista. měl i v tom podobati se jemu. to byl králem pokoje. nemaje
rukou svých ve krvi zbrocených.

lnu Cult.
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9. syn. kterýž narodí se tobě. bude
muž. pokojný: odpočinutí zajisté dám
jemu přede všemi nepřátely jeho vůkol:

on bude mi za syna., a já. budu jemu za
otce: & upevnim trůn království jeho
nad Israelem na. věky.

a aro tu příčinu, Pokojný' slouti bude:
ne
odpočinutj dům v lsraelipo
všeJokoj.
y dnyijeho.

spodin s tebou. &.šťastně! si veď. a vy

ll.

Nyni tedy synu můj. budiž Ho

stavějdům 1108qu

10. Ont ustaví dům jmenu mému. & kož mluvil o tobě.

9) Šalomoun mi na česko: Pokojný.

Bohu svému.ju

229 12-_ 23. 17.
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2. A shromáždil všecka knížata isra
12. Dejž také tobě Hospodin o atr—
nost &rozum. ab mohl zpravovati sra— elská.. i kněží & leví .
ele. s. ostříheti
svého.

kona Hospodina Boha.

13. Nebo tehdyt budeš moci prospí
vati, budeš-li ostříhati přikázaní &sou—

dů. kteréž řikézal Hospodin Mojžíšovi.
ab naučil smele: posilniž se. azmužile
sošě počínej. neboj se, ani se lekej.
14. Hle já v chudobě své“ připravil
jsem náklady na dům Hospodinův. zlata
hřiven sto tisic, & stříbra tisic tisíců
hřiven: mědi pak s železa nenít váhy,
nebo množství jeho převyšuje všeliký
počet: dříví i kamení připravil jsem ke
všem potřebám.
15. Přes to máš hojně řemeslníků.
kameníků, a zedníků, i teseřů. &v kaž
dém řemesle zběhlých k dělání díla,
16. na. zlatě, i stříbře, i mědi. i žele
ze, krerěhož není počtu. Snažiž se tedy.
&dělej. &Hos odin bude s tebou.
17. Přikůz také David všegn kníža
tům israelsk m. aby pomáhali Salomon
novi synu je o.
18. řka: Vidite. že Hospodin Bůh váš
s vámi jest. a dal vám odpočinutí vůkol.
a dal všecky nepřátely vaše v ruce va
še a podmaněns jest země (tato) před
Hospodinem &před lidem jeho.“
19. Vydejte se tedy srdcem svými
duší svou(nato), abyste hledali Hospo
dina Boha svého. a. povstaňte, &vysta
vějteSvatyni Hospodinu Bohu, aby vne
sena byla archa omluvy Hospodinovy. i
nádoby Hospodinu posvěcené, do do
mu. kterýž bude vystaven jmenu Ho
spodinovu.

Kapitola za.
L'stsnoveni Šalomouna u krále. 3. Sečteni levitů. &
rozdeleni jich i povinnosti jejich.

]. Tedy David zstnrsv se. :: jsa pln
dnů, ustanovil Salomouna syna sveho
králem nad lsraelem.

3. I sečtení jsou evítově od třicítile
tých, a výše: & nalezeno jest třiceti &
osm tisíců mužů.
4. Z těch bráno jest a rozděleno k
službě domu
ospodinova, čtyřmecít—
ma tisíců: vladařů pak a soudců šest ti
síců.
5. A vrátných čtyři tisíce: :: tolikéž
zpěváků prozpěv 'ících liospodinu na
nástrojích. který'c'hž nadělal (David) ]:
(provázení) zpěvu.
6. A rozdělil je David po pořádcích
synů Lévi, totiž Gersona, &Kaathia, &

Menui.

7. Synové Gersonovi: Lecdnn a Se—
me .
%. Synové Leedanovi: kníže Jahiel.
Zethsn, &Joel. ti tří.

9. Synové Semeje: Salomith, s Ho
siel. a. Aran. ti tří: ts.jsou knížata čeledí

Leedanských.
10. Synové

ak Semeje, Leheth, &
Zim. &.Jaus, & aria: ti (jsou) synové
Semeje. čtyři.

11. Byl pak Leheth první, Zizs dru
hý: Jaus pak a Bau-ianeměli mnoho sy—
nú. & protož za jednu čeleď. &za jeden

dům, počtení jsou.
12. Synové Kaath: Ammm, &lsanr.
Hebron &.Oziel. ti čtyři.

13. Synové Amram: Áron &.Mojžíš.
] oddělen jest Áron, aby přisluhoval v
Svatyni svatých. on i synové jeho na

věk . a aby zapalovalzá ni “03qu
vedlyéobyčeje svého, a do rořečil jmenu

jeho na věky.
14. Mojžíše také muže Božího syno
vé počtení jsou v okolení Levi.
15. Synové
ojžíšovi: Gersom, a
Eliezer.
16. Synové Gersomovi: Subuel první.
17. Synové pak Eliezerovi byli: Ro—
hohia první: a neměl Eliezer synů ji—

14) Tak mluví se skromnosti Jiní: v nevolech svých.
18) t. Hospodinu aby se v ni dala pocta & lid jeho aby tu bespedně hydlil.
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ných. Synové pak Rohobíášovi rozmno
žíli se velmi.
18. Synové lsaarovi: Salomíth první.
19. Synové Hebronovi: Jel-jsu první.
Amaríéš druhý. Jahaziel třetí. Jekmaam
čtvrtý.
20. Synové Ozielovi: Mícha první,
Jesía druhý.
21. Synové Mersrí: Moholi. &Musi.
Synové Moholí: Eleazar a Cís.

23. 18. — 24. 6.

chválení a zpívání Hospodina: tolikéž i
u večer.

31. též ipři obětování obětl zépal
ných Hospodinových. jako v soboty. a
na nov měsíce při slavnostech ostat
ních! vedlé počtu. a posvátných řédů
jednékaždé věci.“ ustavičně před Ho
spodinem.
32. A aby ostříhali stánku omluvy. &
řádu Svatyně. i zachovávání synů Aro
22. Umřel pak Eleasar, a neměl sy— nových bratří svých. aby posluhovsli v
nů, než dcery: i pojali je synové Cis domu Hospodinovu.
bratříjejich.'
23. Synové Musi: Moholi. a Eder &
Kapitola 24.
Jerimoth. ti tří.
Rozdelení synů Áronových na čtyřmocítnn tříd neb losů.
24. Ti (jsou) synové Lévi po příbu
1. Synů pak Aronových tatorozdělení
znostech a. čeledech svych, knížata o
řádcích, a počtu hlav jednohokažtfé— b la. Synové Áronovi: Nédab a Abíu. a
o, kteříž konali dílo přisluhování domu ůeaw. &Ithamar.
2. Umřeli psk Nádab a Abiu před
Hospodinova. od dvacítiletých & výše.
25. Nebo řekl David: Od očinutí dal otcem svym bez dětí: protož konal ou—
Hos din Bůh israelský lí u svému, & řad kněžský Eleazar, a lthamar.
3. [ rozdělil je' David, totiž. Sádoka
by ení v Jerusalémě až na věky.
26. Aniž bude ouřad levitský, aby ví z synů Eleazarových, a Ahimeleeha z
ce nosili stánek. &všecky nádoby jeho synů lthamarových. vedlé tříd jejich a
k přisluhovéni.
posluhování.
4. A nalezeno jest mnohem více synů
27. Také odlé rozkázaní _Davidova
nej slednějš: opočítén bude počet sy— Eleazarových předních mužů. nežli synů
nů évi od dvacítiletých ».výše.
lthsmarovy'ch. Rozdělil pak jim, to jest
28. A budou pod zprávou s ů Áro synům Eleazarovým. knížata po čele
nových v přísluhovéní domu ospodí— dech šestnácte: &s nům Ithamarovým
nova. v síňcích. a v komorách.. a na mí po čeledech &domí je'ich osm.“
5. Rozdělil
k obédvě čeledí mezi
stě očištovéní. a v Svatyni. a ří vší
práci služebnosti chrámu Hospodinova. sebou los : ne o byli knížata Svatyně.
29. Kněží pak budou nad chleby a knížata oží. tak z synů Eleazsrových.
předložení. a při oběti bělné mouky. a jako z synů lthamarovýohf
6. [ popsal je Seme'éš syn Nathana
při koláčích přesn 'ch, & při pánvi. a při
pražení, i nad vše ikou vahou a měrou. elův ísař z pokolení
vi. před králem
30. Levítové pak. aby stáli réno k & knížaty. a Sédokem knězem. &Abí
22

V

t. příbuzní. bratranci jejich. Umřel-li otec bez synů, dédily po ném dcery.
vdétí za nekoho ze svého pokolení. 4, quž. 27. 6. a 36. 6.

ale musely se

81 V dolni: mají býti . to sice — ") t. v jistém počtu .. vedlé řádu uloženého jak toho služba

každé žida.
3) t. potomky. Eleusrovy a lthamarovy za času svého.
,
4) t. ustanovil nad éestnécteru čeledí Elenu-ových šeomiete knížat a nad olmcru coledí luxu—
marových osm knížat.
5) t.. j. všickni byli sobě rovni právem .. důstqienstvím. a proto rozdeleni jsou losem. aby se
lidnému neděli křivdu.

24, 7. — 5. 2.
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22. lsaarův sk 3
] Salemoth.
melechem synem Abiatharovým. i před
knížaty čeledí kněžských a levitských: a syn Salemothřůvleííttíílíy )
(tak že) jeden dům, kterýž nad jin 'mí
23. a syn jeho Jerjau první Amaríéš
byl. (b 1)Elcazarův: &druhý dům. kite druhý. Jahaziel třetí. Jekmaan čtvrtý.
rýž p sebou měl jiné. Ithamarův.'
24. Syn Ozielův. Micha: syn Míchy,
ll'.
7. Padl pak los první na Jojarihaf
druhý na Jedeje,
25. Bratr Míchův Jesíáš: a syn Josi
8. třetí na llarima1 čtvrtý na Seo ášův. Zachariáš.
ríma,
26. Synové Merarí: Moholi a Musí.
9. pátý ns Melchia, šestý na'Msj Syn Oziau. Benno.
mana,
27. Synové také Merari: Dům. a
10. sedmý na Akkosa. osmý na Abía, Soam, a Zachur, s Hehri.
ll. devátý na Jesus. desatý na Se
28. Moholův pak syn Eleazar. kterýž
nechia.
neměl děti.
12. jedenáctý na Eliasíha. dvanáctý
29. Syn pak Cís. Jorameel.
na Jakíma.
30. Synové Musi: Moholí, Eder, a
13. třináctý na Hepfa. čtrnáctý na ls
Jerímoth: tit jsou synové Léví podlé
hanba.
domů čeledi svých.
14. patnáctý na Belge. šestnáctý na
31. ] ti také metali losy naproti brs
Emmera.
15. sedmnáctý na Hezira. osmnáctý třím sv 'm synům Aronovýín. řed Da—
videm álem. a Sádokem, a hímele
a Afsesn.
16. devatenáctý na Fetcja. dvacátý chem. a knížaty čeledi kněžských &le
vítských. jakož vyšší. taki nižší: všecky
na llezechiele.
los rovně dělíl.'
17. jedenmecltmý na Jachína. dva
mecítmý na Gamula,
18. třímecítmý na Dalajau, čtyřme
cltnný na Msazjau.
Zí'ísení neb rozdeleni zpěviků též jako i kněží na
ety'rmecítma dílů neb tříd.
19. Ty jsou třídy 'ejích podlé příslu
hování jejich, aby vcímzelí do domu Ho—

1. Protož David a zprávcové vojska.
spodinova. apodlé řádu svého pod zpré
vou rona otce jejich: 'akož byl přiká oddělili k službě syny Asafovy. & He—
zal Hos odín Bůh ísme ský.
manovy. a Idíthunovy: ktei—ížhyproro
20. synů pak Lévi ostatních. 2 sy kovalí' při citarách. a žaltář-ich.a cym
nů Amr-ambyl Subael. a z synů Subael bálích. vedlé očtu svého v ouřadu ulo
ženém sobě oužíce.
Jehedeja.
2. Z s nů Asafových: Zachur. a Jo
21. Z synů také Rohohiáše kníže Je
sías.
sef, aNat anaja, &Asarela. synové Asa
6, t. j. vždy jeden los pro jednu z čeledí Eleazarových , a hned na to druhý pro jednu : ee
ledi ltbamnrovýeh tažen byl. Poněvadž ale čeledí lthunarovy'eh bylo toliko osm. osm
ostatních losů vržena bylo pro vyhývsjícíeh osm čeledí Elenu-ových. Jiní vyklídqjí; že jeden
los vržen byl pro čeledi lthamerovu . dva pro čeledí Elemrovy.
7) Rozhodlo se losem. že první třídou kněžskou učiněn jest rod. jeho! hlavou dí knížetem byl
.lojsrib a t. d.
31) t. takový pořádek mezi nimi nařízen, aby se všechněm jako! vyšším tak i nižším místa do
stalo. A jako kněží na 24 tříd rozděleni byli a les metuli. aby vídáí vjakém poddku pří
sluhovati mají. podobně se dělo i při levitech.
]) t. j. písně zpívali při nástrojích těch.
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fovi:

od

vou Asafa roroku'ícího

podléfráleTá

p

]

3. Zldithunapak: s ové lduthunovi.
Godoliáš. Sori. Jesejg a Hasabiáš. &
Mathstiáš. &(Semej) šest. pod správou
otce 'ejich Idithuna. kterýž ři harfě

25. 8 " 28

11. Čtvrtý na. lsara. synům &bratřím
jeho dvanácti.
12. Pátý na Nathaniáše, synům abra- '
třím jeho dvanácti.
13. Sestý na Bokkiau, synům a hra
třím jeho dvanácti.

proro oval před těmi. ješte os avovali a
14. Sedmý na lsreele. synům &bra—
chválili Hospodina.
4. Z Hemann také: Synové Hema— třím jeho dvanácti.
novi. Bokkisu, Msthanjau, Oziel. Su—
15. Osmý na Jessjáše, synům a hra
buel. a. Jerimoth. Hsnaniáš. Banani, třím jeho dvanácti.
Eliatba. Geddelthi, & Romemthiezer,
16. Devátý na Mathaniáše. synům a
& Jesbakassa. Mellothi. Othir, Maha bratřím jeho dvanácti.

ziotb:

5. všichni tito a nové Hemann Vi
doucího králova v s ovích Božských. k
vyvyšování rohu :' a dal Bůh Hemanovi
synů čtrnácte. &dcery tři.
_
6. Všickni ti pod zprávou otce svého
v chrámě Hospodinově rozděleni byli k

17. Desátý na Semejůše, synům &bra—

třím jeho dvanácti.
18. Jedenáctý na Azreele, synům a
bratřím jeho dvanácti.
19. Dvanáctý na Hasabiáše. synům a
bratřím 'eho dvanácti.
20. 'řináctý na Subaele. synům a
zpívání. &při cymbálích, & žaltář-ích. s bratřím jeho dvanácti.
21. Ctrnáct ' na. Mathatiáše. synům a
harfách, k službám domu Hospodino
va podlé krále: totiž Asaf &Idithun. & bratřím jeho dvanácti.
Heman.
22. Patnáctý na Jerimotha. synům
7. Byl pak počet jich s bratřími 'e— a bratřím jeho dvanácti.
23. Sestnáctý na Hananiáše. synům
jich. kteříž byli vycvičeni v zpěvu Ido
s bratřím jeho dvanácti.
esát osm.' všech učitelů. dvě stě osm
;podinovu.
24. Sedmnáctý na Jesbakusse, synům
8. l metali losy po třídách svých zá &bratřím jeho dvanácti.
25. Osmnáctý na Hanani. synům :!
roveň. tak vyšší jako nižší. též učený.
bratřím 'eho dvanácti.
'
i neučený.'
26. evatenáctý na Mellotbi. synům
9. [ padl los první na Josefa. kterýž
byl z (synů)Asafs. Druhý na Goliáše. a bratřím jeho dvanácti.
27. Dvacátý naEliathu. synům abra—
&syny jeho. a bratří jeho. (jichž bylo)
dvanáct.'
třím jeho dvanácti.
28. Jedenmecítmý na Othirn, synům
10. Třetí na Zachura. synům a bra
třím jeho dvanácti.
a bratřím jeho dvanácti.
2 ) t -_j. písně. které! David složil. uvedl Ant“ v hudbu. a opatřil je nápěry.
5 ) t. byli synové Vidoudho. t. j. proroka aneb i pěvce Božího. vyvyšqiicího &oslnvujíeího písněmi

roh t. _i. moc a sílu Boží.

7) Zpěvůci ti byli na 24 tříd rozděleni. tak jeho kněží. Radů třída. měla 12 představených neb
mistrů. dohromady tedy 288. Mezi těmi byli tuhé zpěváci méně obratní. kteří se pod zprů
vou mistrů či učitelů ve zpěvu cvičili.

8) Natali losy. aby poznali třídu. v kteréby každý službu konsti měl. A proto! byly třídy
zpěváků. rovně! jako třídy ostatních v chrámů posluhujicích levítů jistým třídám kněží po
drobeny.
9 \; Druhý los padl na Godoliáše. jeho! kůr neb třídu mels drsnácte muiů, s částky synů jeho.
s čistky pak bratři. t. jiných levitů. v hudbě a ' zpívání zběhlých. Tak i ní! vždy má
rosumíno býti.
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29. Dvamecítmý na Geddeltha.. sy
nům a bratřím jeho dvanácti.
30. Třimecítmý na Mahaziotha., sy
nům a. bratřím jeho dvanácti.
31. Čtyřmecítmý na Romemthienera.
synům a bratřím jeho dvanácti.

chariáš čtvrtý. Všech těch synů. a hra

synové,

Kórc, &Ií' emri.

tří Hosových, třinácto,
12. Tito rozděleni jsou. aby byli vrá—

tnými. aby vždycky ('ako) knížata strá.
ží. jakož i bratří jejich posluhovali v do
mu Hos odinovu.
13. etaly se tedy losy zároveňima—
lým, i velikým, po čoledech jejich, k je
Kapitola 26.
dnékaždé bráně.“
Vraní pří chrámu. 20. Zprávcové nad poklady domu
14. Padl tedy los (k bráně) východní.
Božího. %. Jakož ! soudcová : učitelé lidu zřízení.
Selemiéšovi. Zachariášovi pak synu je
muži velmi Opatmému, a učenému.
]. Rozdělení akvrátných (jsou tam): ho,
losem dostala se strana. ůlnoční.
z Koreitských 1 eselemia. syn Kóre, z
15.
Obededomovi pa ' a synům jeho
synů Asafovy'ch.'
na poledne: na kterežto straně domu
2. Synové Meselemiášovi: Zachariáš.
byla rada starších.
prvorozený. J adihel druhý, Zabadiáš
16. Sesimovi &.Hozovi na západ. u
třetí. Jathanael čtvrtý,
3. Elam páty'. Johanan šestý. Eljoe— brány. kteráž vede k cestě vzhůru jdou
cí :“ stráž (byla) naproti stráži.
naj sedmý.
17. A sice k východu levítů šest: ak
4. Synové pak Obededomovi: Seme
jáš prvorozený. Jozabad druhý, Joaha půlnoci čtyří na (každý) den: &ku po
cdni též na den čtyři: a kde byla rada..
třetí, Suchar čtvrtý. Nathanael pátý.
dvě. a, dvě.
5. Ammiel šestý. Issachar sedmý.
18. Při komůrkách také vrátných k
Follathi osmý: nebo požehnal mu Ho—
západu byli čtyři na cestě, a po dvou
spodin.
Výš 13. 14.
při komůrkách.
6. Semcjovi pak synu jeho zrodili se
19. Tat 'sou rozdělení vrátných. synů
(a ti byli) vladni—ové čeledí

svých: nebo byli muži přeudatní.
20. Achiňš pak byl nad poklady do
7. Synové tedy Semejášovi: Othni. &
mu Božího &nad nádobami posvátn mi.
Rafael. a Obed. Elzubnd. bratří jeho
21. A synové Ledana., synové er
muži udatní: Eliu také, a Samchíáš.
sonni: z Ledana knížata čeledí. Lodan a
8. Všickni ti z synů' ()bededomovy'ch: Gersonni. Jehieli.
on i synové, i bratří jejich. udatní ku
22. Synové Jehielovi: Zathan a Joel
posluhování, šedesáté ». dvě z Obede bratří jeho (byli) nad poklady domu Bo—
doma."
'
žího.
9. Synů pak Ií'íeselemíášových a hra—
23. Amramští (také). &lsaarští, a He
tří jejich přesilných, osmnáct.
bronští. a ()zihelští.
10. Z Hosy pak. totiž z synů Merari:
24. Subael pak syn Gersoma, syna
Semri kníže (nebo neměl prvorozeného, Mojžíšova, b 1 vládařem (těch. kteří
&protož postavil ho otec jeho za.kníže). byli) nad pok ady.
11. Helkiáš druhy. Tabeliáš třetí, Za
26. Bratří také jeho z Eliezera, jehož
[) Vrátní chrámu byli na 24 tříd rozděleni. & meli čtyry představené. Byli voleni : potomků
Kone. jenž byl : pokolení Kahathovn.. & : rodin : Mersi-i milých.
8) z potomků. — ") Mezi ctnostmi vrátných to také udatnost rychmlqje: oui museli v davu
lidstva pořádek radiovou. . archu Bolí opatrovali.
13) t. kdoby při které bráně stráž držeti měl.
16) L na horu chrámovu.
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syn jest Rahabia. &toho syn lsaiéš, &
toho syn Joram. toho také syn Zeehrí.
toho syn Selemith.
26. Ten Selemith. &bratří jeho b li
nad poklad věcí svěcených. kterýeliž
b lposvé ' Davi král. &knížata čele
dí; i tisícníci. i setníci. i vůdcové vojska
27. z bojů, s : kořistí vybojovan 'eh.
jichž b li posvětili !( opravě a k ná yt
ku ehrš-nu Hospodinova.
28. A čehožkoli byl posvětil Samuel

26. 26.-— 27. 10.

Knpllola 21.
0 rozdeleni lidu na dvanáct houfu, a knih! jejích;
16. o správcích dvonécten pokolení. ijíny'eliv dořícb.

]. Synové pak israelští podlé počtu
svého.' knížata čeledí. tisícníci. a setnici.
i ouředníei. kteříž sloužili králi po hou—

íích svých." vehiuejíce&vycházejíce"
na každý měsíc v roce. nad čtyřimecít—

ma tisíci každý z nich byl ustanoven!
2. Nad prvním houfem první měsíc
Vidoucí. & Saul syn CIS, &Abner syn byl Jesbosm syn Zsbdielův, a.pod ním
Nér, a Josh syn Sarvie. kteřížkoli byli bylo čt řmecítma tisíců.
3. yl ze synů Faresovýeh, &kníže
gosvětili
(všecko
elemithačeho,
a bratři
jeho.to bylo) v rukou' všech knížat ve vojště měsíce prvního.
29. Nad Isaarskými pak byl Chone
4. Nad houfem na druhý měsíc byl
niéš. a synové jeho. k dílům zevnějšfm' Dudia Ahohítský. a. po něm druhý jme
nad lsraelem. k učení a souzení jich.
nem Makelloth, kterýž zpvaval díl
30. Z Hebronských pak Hasabiáš, a vojska čtyrmecítma tisíců.
bratři jeho mužů přesilných tisíc a sedm
5. Vůdce pak houfu třetího na třetí
set bylo nad lsmelem za. Jordánem k měsíc byl Banajáš syn Jojndy, kněz: a
západu. ve všelikém díle Hospodinově, v houíě jeho čtyřmeeítma tisíců.
a. v službě královské?
6. To jest ten Banajáš nejudatnější
31. Hebronských pak kníže byl Je mezi třicíti. & nad třicíti. byl pak nad
houfem
jeho Amizabad syn 'cho.'
ria, podlé čeledí &rodin jejich. Čtyřicá
tého léta kralovr'mí Davidova sečtení
7.Čtvrtý.měsícečt\rtěho. byl)Asa.hel
jsou, &nalezeno jest mužů přesilny'ch v bratr Jonbův. a anadiáš s n jeho po
Jaser Galaad.
něm: a. v houfé jeho čtyřmeeitma tisíců.
8. Pátý. měsíce pátého. kníže Sams—
32. a bratři jeho zmužilejšího věku
dva tisíce a sedm set knížat. čeledí. oth Jezeritský: a v houfé jeho čtyř-me—
cítma
tisíců.
Ustanovil pak je David krél nad Růben
sk mi a Gádskými, a nad polovicí po
9.
Sesty.
měsíce šestého. Him syn
ko ení Manassesova. ke všeliké službě Akkesa. 'l hekuitský: & \! houfě je o
čtyřmecítms. tisíců.
Boží. a. králově.
10. Sedmý. měsíce sedmého. l'lelles
Falonský : synů Eri—aim:a v houí'ějeho

čtyhneeítma tisíců.

28) t. v opatrování pod zprávou.
29) t. kromě ehrimu.
30) t. k vykonávání soudní moci a k jiným službám zenukým. kteréž pokládali izraelští uslužbu
Boží. jelikož Bůh byl králem jejich.
]) dolož: rozdeleni jsou a. nad nimi byli — ") t. : houfy sobě přidělenými — “') t. jedni po
druhých. —- 1) David sebral 288.000 mužů k bqji schopných. : niebžto v čas pokoje ka
ždého měsíce 24 tisíc mužů v službě královské trvstí muselo. Jedeniet tedy měsíců vojinové
]: službě schopni od služby osvobozeni byli . tak že polo své vzdelávoti o jiný obchod vésti
mohli.

6) Proto. že jakž podobné, Bsnajúš sám vždy při králi býti musil.

27. 11—34.
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ll. Osmý. měsíce osmého, Sobochaj
Husatský z"rodu Zarehi: a v honič jeho
čtyřmecítma tisíců.
12. Devátý. měsíce devátého. Abiezer
Anathotsky' z synů Jemíni: a v houfě
jeho čtyřmecítms tisíců.
13. Desátý. měsíce desátého. Maraj.
i on Nethofatský z rodu Zarahi: a v
houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
14. Jedenactý. měsíce jedenáctého.
Banajáš Farathonský z synů
aim: &
v houfě 'eho čtyřmecítma tisíců.
15.
vanáctý. měsíce dvanáctého.
Holdaj. Nethofatský, z rodu Gothonie—
lova: a v houfě jeho čtyřmecítma tisíců.
16. Potom nad pokolenímí israelsky'
mi' byli: nad liůbenskými, vévodaElie
zer syn Zechri: nad Simeonskými. vé
voda Zafatiáš syn Máchův:
17. nad Levitsky'mi. Hasabiůš syn
Kamuelův: nad ronsk 'mi, Súdok:
18. nad J ůdovýmí, 'liu bratr Davi
dův: nad lssachsrskými. Amri syn Mi—
chaelův:
19. nad Zabulonskými, Jesmsjáš syn
Abdiášův: nad Neíthalskými, Jerimoth
syn Ozríelův:
20. nad 3 y Eft-aim, Osee syn Oza
ziův: nad polzlvicí okolení Manasseso
va. Joel syn Fadajgšův:
21. a nad druhou
lovící pokolení
Manassesovs v Galea . Jaddo syn Za
chariášův: nad Benjamínovy'mípak. Jsp
síel syn Abnerův:
22. nad Danovými pak, Ezrihel syn
Jerohamův: tat jsou knížata synů isra—
elsky'ch.

_

.

24. Joab syn Sarvie počal je sice po
čítati. ale nedokonalz' nebo přišel proto
hněv na lsraele: s protož počet těch,
kteří byli sečtení. není vložen v knihy
památné krále Davida..
25. Nad poklad
k královským?
byl Azmoth syn A ' ův. Nad těmí.pak
poklady. kteříž EZ" v městech a ve
vsech. a v věžích. byl Jonathan syn
Oziášův.
26. Nad dílem pak sedlským, a nad
rolníky, kteříž vzdělávali zemí, byl Esri
syn Cheluhův:
27. a nad dělníky vinic. Semejáš Ro—
matský: nad sklepy pak vinnými, Zab
diáš Afonitský.
28. A nad olivovím. e fíkovim. kteréž
bylo na polích. Balanan Gederský: nad
špižirnami olejny'mi, Joss.
29. Potom nad skoty. kteříž se pásli
v Sárou. vládař byl Setrsj Sáronský: &
nad voly v oudolích, Safat syn Adli:
30. nad velbloud 'pak. Ubíl Isma
helský: &nad osly sdíáš Meronatský.
31. Nad ovcemi také, Jaziz Agarej
sky: všichni ti byli vládaři nad statkem
krale Davida.
32. Jonathan pak strýc Davidův.

(bšl)ahiel
rádcem.
muž opatrný abyl
učený:
on
&
syn Hachamonův
s syny
královskými.
33. Achitofel (b ]) těž rádce králův
a Chu ' Arschítsk (byl) přítel králův.
34. o Achitofeloví b 1 Jojada syn
Banajášův. a Abiatharf' níže pak voj
ska. králova byl Joab.

23. Nechtěl pak David sčísti všech od
dvacítí let níže :' nebo byl řekl Hospo
din. že rozmnoží lsracle Jako hvězdy ne
beské.

m) t. jakozto knížata pokolení. zpravujíce záležitosti pokolení svých.
23) t. tech. jim! nebylo ještě dvaceti let. dílem že jich neměl k svému oumyslu potřebí, dílem
aby se ncprohřešíl proti písmene zaslíbení Božího, kdyihy chtěl všech-n lid sčísti, jen! měl
býti pro Volíké mnoutví nesčítetedlný.

24) t. pokolení Levi . Benjamín nebylo sečteno.
25) Těmito poklady se vyrozumívqjí sklady obilí. ——“) t. nad důchody : polí. mest, vsí úd.
34) t,. rádci královými.
Bibli tooth“
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28. l _110

ním lsraele. an slyší Bůh náš.. ostří
hejte, & pilně se dotazujte na všechna
phkázení Hes dino Boha našeho: aby
Npomem' Davidovo
mom
í lidu k nam
.
chromu Boií .
ste vládli zemí (touto) dobrou. a zůsta
!. Svolnl pak David všecka knížata vili ji synům svým po sobě až na věky.
9. Ty pak Salomoune synu můj, znej
israelská, vévod pokolení. & vládní-e
houfů. kteříž
uhovali králi: tisícníky Boba otce svého. &služ jemu srdcem
také, ssetnfky. sty. kteříž bylinadstat— dokonalým, amyslí ochotnou: nebo Ho
kem & jměním královým. i syny své s spodin zpytuje všecka srdce. a má vše
komorníky. i mocné. ivšecky jiné udat cka myslí tanutí. Budeš—li ho hledati.
nalezneš jej: pekli se ho strhneš. zavrže
né v vojště. do Jerusaléma. —

Kapitola es.

tě na věky.
10. Nyní tedy. poněvadž vyvolil tebe
Hospodin.
aby vystavěl dům Svatyně,
šte mne
mo'í.dům.
a lidev můj:
Obmoey'
šlel
jsem bratří
vystavěti
němžby
— posilniž se, & dělej. _
počívala archa umluvy Hospodinovy. &
ll. Dal pak David b'alomounovi synu
podnož noh Boha. našeho: & připravil svému vypodobnění síně. i chrámu. i
jsem všecky potřeby k stavení.
sklepů.“ a večeřadlm" i komor n vnit'r.
3. Ale Bůh mi řekl: Nebudeš stavěti i domu slitovímif"

2. A povstav král! stoje pravil: Sly

12. také i vypodobnění všech, jež byl
(zříditi) myslil. síní i komor vůkol pro
poklady domu Božího, &pro poklady na
věci posvěcené.
13. aodděleni kněžských &levitskýclí,
ky: nebo : Jůdy vyvolil knížata: z do ke všelikému dílu domu Hospodinova.
mu pak Júdova. dům otce mého: &z a všech nádob k přisluhováuí v chrámu
synů otce mého líbilo se mu. aby vyvo Hospodinovu.
líl mne za krále nade vším lsraelcm.
14. Zlata (dal) v (jisté) vize na je
5. Tolikéž ze s nů mých (nebo mno dnukaždou nádobu k službě. stříbra. ta
ho synů dal mi llospodin) vyvolil Sa ké váhu dle rozličnosti nádob &.díl.
15. Též i na zlaté svícny, & na jejich
lomonna syna mého. aby seděl na sto
lici království Hospodinova nad Isra lampy. zlata (dal) podle váhy jednoho
každeho svícnu i lamp jeho. Podobné i
elem.
_
6. A řekl mi: Salomona syn tvuj vy— na svícny stříbrné. a na lamp jejich.
staví dům můj. &síně má: nebo 'sem ho vedlé rozličnosti váhy. váhu s ' bra dal.
16. Zlata též dal na stoly (chlebu)
vyvolil sobě za syna, a já budu jemu za
otce.
předložení vedlé rozličnosti stolů: též i
7. A ntvrdím království jeho až na stříbra na jiné stoly stříbrné.
17. Na vidličky také. a banky. &ka
věky. bude-li stálý v ostříhání přikáza
ní mých, &soudů. jako i nyne'šího času. didlniw zzlats ryzího. &na lvíčky zlaté!
8. Nyní tedy přede vším s máždě podlé míry váhu rozdělil na jednohokaž—

domu jmenu
jovný.
&krevmému.
jsi pro proto
éval. že jsi muž bo
4. Však vyvolil Hospodin Bůh israel
ský mne ze všeho domu otce mého.
abych byl králem nad lsraelem na vě

2) t. : hun
8)

svého na nám! pro sešlost veku odpočíval.

&. nnpomím'un vč...

11) t. míst k uchování pokhdů. — ") í.. paláce neb svrchního ponebí. kde! se obyčejně veliká.
síň. . v ni večehdlo nnlmlo; proto! v písmo jedno ze druhé se béi'e o klade. — “')
!. Svotyné : Svntyne svatých. ježto byly v jednom stavení. toliko oponou oddělené.
I?) habr. text-. no mědčnice tlouš.

l
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29. l8.— 29. 12.

dého lvíčka. Těží na | stříbrné rozlič
nou váhu stříbra oddělí ."
18. Na oltář pak, na němž se zapaluje
kadidlo. zlata nejčistěího dal: aby též z
něho uděláno bylo podobenství vozu
cherubínů roztahujíeích křídla. &zakrý
vajících archu umluvy Hospodinovy.
19. [ řekl: Všecko to doslo mne psa
né rukou Hospodinovou. abych vyrozu—
měl všem dílům toho vy odobněníf
20. Řekl také Davig Salomounovi
synu svému: Zmužile sobě počínej.-a
posilň se. a dělej: neboj se. ani se le
koš,
nebo
Hospodin
budedos
te ou.
a nenechá
tě.'Bůh
ani můj
opustí.
kudž nedokonáš všeho díla služby domu
Hospodinova.
21. Hle oddělení kněží a levítů. ke

3. a nadto, což jsem obětoval do do
mn Boha svého, z statku svého stříbra
a zlata. (i to) dávám k chrámu Boha
svého. mimo to. což jsem připravilk do
mu svatému. (totiž :)
'
4. tři tisíce hřiven zlata. zlata z Ofu;
a sedm tisíc hřiven stříbra řečištěného.
k potažení stěn ehrámovýc .
5. A kdežkoli potřebí jest zlata. : zla—

ta. a kdežkoli

třebí 'est stříbra. zatří

bra at se dělaj díla s

e ruce řemesl—

níků: a jestliže kdo více. ještoby dobro
volně obětovati chtěl, necht na lní ru
ku svou dnes. a obětuje Hospo u což
koli chce.
6. Tedy slíbili knížata čeledí. a kní—

žata pokolení israelských. tisícníci také.
i setníci, i knížata statků královských,
7. a dali k dílu domu Božího zlata
všeliké službě domu Hospodinova při—
spějí tobě. a jsou ochotni. i mají tak
tisíc.
a deset
zlatých?
stříbra pět
říven
deset
tisíc, tisíc
&mědi
hřiven
knížata jakož | lid činiti všecka přiká hřiven
zaní tvá.
osmnácte tisíc: železa také sto tisíc hři
ven.
Kapitola 29.
8. A u kohožkoli se nalezalo kamení
(drahé), dávali je do pokladů domu "0—
Datové od Davida a lidu k stavení chrámu. 10. Mo
dlitba Davidova. i oběti. 22. Salomona na krilovnvi
spodinova skrze ruku Jahiele Gerson
pom-nn. 26. David umřel.
ského.
]. [ mluvjl David král ke všemu shro
9. ] veselil se lid. když sliby dobro—
máždění: Salomouna syna mého jedi volně naplňovali: nebo celým srdcem
ného' vyvolil Bůh, ještě mladičkého & obětovali je Hospodinu: nobrž i David
útlého: dílo pak toto velikéjest; nebo král radoval se radostí velikou.
ne člověku připravuje se příbytek. ale
10. l dobrořečil Hos odinu přede
Bohu.
vším množstvím, a řekl: %ožehnaný jsi
2. Já pak podlé vší své možnosti na— ty, Hospodine Bože lsmele otce našeho,
chystal jsem nákladůk domu Boha své od věků až na věky.
ll. Tvátjest. Hospodine, velebnost.
ho. Zlato k nádobám zlatým. a stříbro
k stříbrným. mědi k měděným. železo i moc. i slava. i vítězství: a tobě chvála:
k železným. dříví k dřevěným: a kamení nebo všecko, což jest na nebi i na zemi,
onyxnvého &'ako ulíčeného a rozličných tvé jest: tvé Hospodine jest království,
.
barev, a všelijakělio kamení drahého í a tys nade všecka knížata.
12. Tvé jest bohatství, a tvá jest slá—
mramoru : Páros' přehojně:
vý .„

17) ") lvy a lvičky rozumi-jise koůiky vetňiamenši té podoby. podobu lvíčkůmající. 2. Moji. l. 10. a 8, 2.
IU) Jakoby řekl: Celé toto vypodobnění chrámu dostalo se mi od Boha. který! mi je vnukl. abych
vedel jak podle toho vypodobnění vystaven ma býti dům Bolí.
20)

t. bez pomoci.

]) t. aby on sám jediný kraloval.
2) !. bílého. vrátného. : ostrova Páros ptivezemšho.

?) Vlastne dariků, je! jsou peníze perské; jeden obnůií ZV, dukátů.

!. Esdr. 2. 69.

70.
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va: ty panuješ nade vším. v ruce tvě
jest síla i moc: v ruce tvé jest velebnost
! panování nade všemi věcmi.
13. N
tedy Bože náš oslavujeme
tebe. a c villam jmeno tvě slavně.
14. Kdož jsem já. a co jest lid můj.
abychom mohli toto všecko tobě slíbiti'P'
Tvět jest všecko: a což jsme z ruky tvé
vzali, tobě jsme dali.
'
16. Nebo my hostinu jsme před te
bou a příchozl j ož všickni otcové naši.
Dnové naši na zemi jsou jako stín. a ne

ní žádného stání.'
16. Hospodine Bože náš. všecka ta
hojnost. kterouž jsme připravili kvysta
vení domu tvého jmenu tvému svatému,
: ruky tvé jest. a tvé jsou všecky věci.
17. Vím Bože můj, že ty zpytuješ
srdce a miluješ sprostnost. protož i je v
sprostnosti srdce svého ochotně oběto
val jsem toto všecko: a lid tvůj, kterýž
se zde shledal. viděl “semjak s velikou
radostí tobě obětuje dary.
18. Hospodine Bože Abrahama. a
Isaka. &Israele, otců našich. zachovejž
na věky tuto snažnost srdce jejich, &ke
cti tvé at vždycky trvá mysl tato jejích.
19. alomounovi také s u mému dej
srdce dokonalé, aby ostří
tvých při
kázaní, tvých svědectví. &tvých ustano
vení. &aby činil všecko to: a aby vy
stavěl dům, k němuž jsem nákladů při
ravil.
20. l přikázal David všemu shromá
ždění. řka: Dobrořečte Hospodinu Bo
hu našemu. ] dobrořečilo všecko shro
měždění Hospodina Bohu otců svých:
&sklonili se. a klaněli se Hospodinu, &

potom králi.

29. 13—30.

21. A obětovali oběti Hospodinu: a
obětovali zápalné oběti druhého dne.
volů tisíc. skopců tisic. beránků tisíc s
mokrými obětmi jejich. & se všelikým
řádem řehojně za veškeren Israel.
22. jedli a pili před Hospodinem v
ten den s velikou radosti. A pomazali
odruhé' Salomouna syna Davidova.
omazali pak je“ Hospodinu za kníže, a
&Sádoka za biskupa.
23. ] dosedl Šalomoun na stolicí Ho
spodinova za. krále místo Davida otce
svého, &všechněm se libil: a poslouchal
ho veškeren Israel.
24. Tolikéž i všecka knížata, a mocní.
a všickni s ové krále Davida dali mu
ruku. a podílí se Salomounovj králi.
25. I zvelebil Hospodin Salomouna
nade vším Israelem: &dal jemu slávu
královskou, jakěž neměl před ním žá
dný král israelský.
26. David tedy syn Isaje kraloval na
de vším Israelem.
27. A dnů. v nichž kraloval nad [sra
elem, bylo čtyřiceti let: v Hebronu kra
loval sedm let, a v Jerusalémě třiceti &.
tři léta.
28. [ umřel v starosti dobré. ln 'sa
dnů,i bohatství.i slávy. akralovaf Salo
moun s jeho místo něho.
29. Cmové pak Davida krále od pr
vních až do posledních, popsáni jsou v
knize Samuele Vidoucího, a v knize Ně
thana proroka. a v knize Gáda Vidou
cího:
30. též i (děje) všeho království jeho.
i moci jeho, i časů, kteříž přeběhli za ně
ho buďto v Israeli, buďto ve všech krá.
lovstvich země.

14) t. j. ze svého. a bez tvého požehnání darovati?
15) My nejsme páni ststkův. kterých jsi nam propůjčil. ale toliko vlidaři jejich. my jsme poho
stinu na zemi. užívůme jich toliko na cas. jen! rychle prchá.
22) t. u krale podruhé. a síavněii. než tam. 3. Král. ]. 34. ustanovili.
» \,V _A-__-_._,_.

.

rl.
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Teto kniha připominůudálosti :: putování krále Šalomoun zběhlá; potom příběhy :. peoovínl
králů jůdských &! ku konci království jůdokého. . k odvedeni lidu do zajetí babylonlkého. kde!
byl a do času panování perského krále Cyr.. Příběhů kůlů hepl-kých toliko sem . tom se
dotyků, pokud se ne krmontví jůdskě vztahují.

Kapitolu |.

6. I přistoupil Šalomoun k tomu ol—

Sdomoun obetuje v Goheen. 7. Prosi Boll. u mou
drost, i dino jestjemu i s slávou . | bobulstvim.

táři měděnému, před stánkem umluvy
Hos odinovy, & obětoval na něm tisíc

ob

.

7. [dle ppk té noci ukázal se jemu
mocnil se tedy Ša— Bůh. řka: Zádej zač chceš, abych dal
lomoun syn Davidův tobě.
v království

svém. &.

&. Iřekl Šalomoun Bohu: T jsi uči
nil s Davidem otcem mým ' osrden
ství veliká: a ustanovil jsi mne králem
'? vysoce.
_
místo něho.
2. [ rozkázal Salo
9. Nyní ted Hospodine Bože. at se
moun všemu lsraelovi, tisícníkům. i
setníkům. i vůdcům. i soudcům všeho neplní řeč tv kterouž jsi znelíbil Da
vidovi otci mému: nebo ty 'si mne
lsraele. i knížatům čeledl:'
ustanovil za krále nad lidem sv m mno
3. abrnl se se vším množstvím na vý
sost Gabaon. kdežto b 1 stánek umluvy hým. kterýž tak nesčíslný jest.. jako
Boží. kterýž udělal Šlojžíš služebník prach země.
10. Dejž mi moudrost arozum. abych
Hospodinův na ušti.
4. Archu pak Ěgži přivezl David z Ka. vcházeti i vycházeti mohl před lidem
riathjarim. na místo. kteréž byl ji při tvým :“ nebo kdožby mohl náležitě
souditi lid tento tvůj tak mnohý?
pravil,
a. kdež jí byl rozbil stan. totiž do
erusaléma.
11. [ řekl Bůh Šalomounovi: Poně
5. Oltář pak měděný. kterýž b 1 udě vadž se to více líbilo srdci tvému. a ne
lal Beseleel syn Uri, syna.Hur. byl tam
žádal
jsi bohatství.
ani zboží.
sliz. '.
bezživotí
těch. kteříž
tebe ani
nenávi
před stánkem Hospodinovým. které ani
hož hledali Salomoun i všecko shro aniž také za dlouhý věk (jsi prosil): ale
můžděníf
žádal jsi sobě moudrosti a umění. aby
=._- „.
" ,! sHospodin
ním, a Bůh
zve jeho
ebil byl
ho

2) dolož: aby se k nemu shromůidili.
5) t. u něho se lid Boli verejné shromážďornl k vykonávání sluzby & pocty Boží.
IO) t. abych náletitě před ním oboovnti. u. jej ipmvovuti mohl.

Druhá. kniha Paralipomenon.
mohl souditi lid můj, nad nímž jsem tě
ustanovil za krále:
12. (protož) moudrost a umění dáno
jest tobě: ale i bohatství. &statek. aslá
vu přidám tobě. tak že žádný : králů.
ani před tebou nebyl. aniž po tobě bu
de tobě rovný.
!
13. l navrátil se balomoun : výsosti
Gabaon do Jerusaléma od stánku umlu—
vy.a kraloval nad lstaelem.
14. [ nashromáždil sobě vozů aježdeů.
& měl tisíc &čtyry sta vozů. &dvanácte

tisíc jezdců: ».rozsadil je do měst vozů,'

a u krále v Jerosalěměf'

15. [ složil král stříbra i zlata v Je
rusalémě jako kamení, &cedrového dříví
jako planého fíkoví. kteréž route na lu
zích u velikém množství.
l6. Přivádělipak jemu koně zEgypta,
: : Goa. kupci královští. kteříž chodili u
kupovali je za.peníze.
17. (totiž) spřež čtyř koňů za šest set
stříbrných. koně pak (jednoho) za sto a
adesát: podobně ode všech království

gethe'ských. aod králů syrských. koupě
se dá a.

(3. král. ID. 30.)

Smlouvu Šolomounovo s Hirsmem, odelníky opotřehy
k stavem chrámu.

]. Umínil pak Salomoun stavěti dům

], 12.—2. IO.

skému. řka: Jako jsi učinil s Davidem
otcem mým. &poslal “simu dříví cedro
vé. aby sobě stavěl ům. v ktenémžto i

bydlil:
4. tak učiň i se mnou. abych stavěl
dům jmenu Hospodina Boha svého.
abych osvětil ho k zapalování kadidla
před n m, a k kouření vonnými věcmi, a
k ustavičnému předkládání chlebů. si k
obětem zápalným raíno i večer. též ve
dny sobotní. &na nov měsíce, i na sla

vnosti Hospodina Boha našeho na věky.
jakž pi'ikázáno jest lsraelovi.
5. Dům pak. kterýž stavěti chci, ve
liký býti má: nebo větší jest Bůh míň
nade všecky hoby.
6. Kdo tedy bude moci s to býti, aby
vystavěl jemu dí'un hodný? Jestliže ho
nebe &nebesa nebes' nemohou obsáh
nouti: kteraky' jsem já, abych měl jemu
dům vystavěti? Než toliko k tomu. aby
se kadilo před ním."
7. Protož nyní pošli mi muže umělé
ho. kterýžby uměl dělati na zlaté. a na
stříbře. na mědi, a železe. též i zlatohla
vu. &z červee. &: hyacintu. a kterýžby
uměl řezati řezby, s těmi řemeslníky.
kteříž jsou u mne v Judstvu. &v Jeru
sale'ině. kteréž zjednal David otec můj.
8. Přes to pošli mi také dříví cedro
vého. ijedlového. isosnového. 7.Líba—
nu: nebo vím. že služebníci tvoji umějí
sekati (u tesati) dí'íví na |.ibauu &bu

jmenu
ovský. llospodinOvu. a sobě dům krá dou (délati) služebníci moji : služebníky
2. A odčetl sedmdesáte tisíc mužů. tvými.
kteřižto nosili ua mnenou.' a osmde
9. aby mi připravili velkou zásobu
sůte tisíc. kteřižby tesali kamení" na dříví. Nebo dům, kterýž já chci stavčti.
horách. &ouředníků nad nimi tři tisíce má býti veliký velmi a slavný.
a šest set.“
(3. Král. 5. ne.)
10. Dělníkům pak, kteříž sekati bu- '
3. Poslal také k llímmovi králi tyr dou dříví. služebníkům tvým dám stru

___

14) V těchto městech vozů byly konírny pro koně královské založeny a postaveny. 'J. Král. “J,
19. — ") t. něco jich nechal při sobě v Jerusalem.
2) t. nosičů. — ") !. knmeníků na hoh- Libanon. -— “') Podle 3. Krúl. 5. IG, bylo dělníků
& dohlititelů toliko 3300. — 300 tuto přes počct byli lnx pochyby vrchní dohlizítelč. n
icon ' knihách vypuštění.
6) t. všecka. širokou. & prostrnnnost jejich. — “) dolož: bude dům tento. Jakoby řekl: Nemi
nímt já. unii mohu takového domu jemu stnvěti. kterýiby jej obsáhnouti mohl; ale chci mu
toliko stavěti dům veliký a jaký! na tak velikého Boha. sluší. a v uěmiby se jemu slušná

pocta . službu dělo.

2. II. — 3. 10.
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vu dvacet tisíc korců pšenice. &ječme
ne tolikéž. &vína dvacet tisíc batů. oleje
také léhvic dvacet tisíc.
11. l odpověděl llíram král tyrský
psaním. kteréž. byl poslal Salomounovi:
Zet zamiloval Hospodin lid svůj. protož
ustanovil. aby ty kraloval nad ním.
12. A řekl dále: Požehnaný Hospo
din Bůh israelský. kterýž učinil nebe i
zemi. &kterýž dal Davidovi králi syna
moudrého a umělého. rozumného &
opatrného. aby vystavěl dům Hospodi
nu. u palác sobě.
13. Protož posýlám tobě muže opa
trného a velmi umělého llíramm otce

na horách: tři pak tisíce a šest set ou
řetiníků nad dílem lidu.

Kapitola 8.
Stav:-ni i vypsání chrimu Boilbo.

1.1 začal Salomona stavěti domu Ho—
spodinova v Jerusalémě na hoře Moria1
kteráž byla ukázána Davidovi otci jeho.
na místě. kteréž byl při mvil David na
humuě Ornans. Jebusejs ého.
2. Ponal pnl: stavěti druhého měsíce.
léta čtvrtého království svého.

_ 3. A tento jest základ. kterýž položil
Salomona. aby stavěl dům Boží: vzdélí
loktů
podlé staré míry bylo šedesáte. :!
14. syna jedné ženy z dcer Dun. je
hožto otec byl 'l'yrský. kterýž umi dě na šíi- loktů dvaceti.
luti na zlaté, a na stříbře. na mědi. ::
4. Síň pak v průčelí. kteráž se táhla
železe. i mramoru. inu dříví. :: šnrlatu nn dýl. jakž široký dům. byla dvacíti
také. az hyacintu. a z kmcntu. a červce: loktů: vysokost pak sto & dvacíti loktů
:: kterýž umí rezuti všelijaké řezby. u byla: a pozlatil ji vnitř zlatem nejčistším.
5. Dům také větší' opaiil dskmni je—
vymysliti moudře. čehožkoli potřebí jest
v dílo. s řemeslníky tvými. u s řemesl— dlovými. a obloiil všudy plechy z zlata
r_vzibo: a vyryl na něm palmy. :: jako
níky pána mého Davida otce tvého.
15. Pšenice tedy, u ječmene. a oleje retizky ani se 8 ln víží.
6. Podlažil také podlahu chrámovou
a vína. což jsi slíbil pane můj. pošli slu
žebuíkum svj'm.
on.
mramorem s ozdobou mno
16. My puk nasekůme dříví z Liba před:—.uhým
7. Zlato pak to bylo přezkušené. z
nu. což ho koli bude potřebí tobě. a při
plavíme je na vořích po moři do Joppe: nehožto nadělal plechů. jimiž obložil
ty pak odtud dáš je voziti do Jerusa dům, i tramy jeho. i veřeje, istěny. i
lema.
_
dvéře. ». vyryl cherubíny na. stěnách.
17. Tedy sčetl Sulomoun všecky
8. Udělal také dům Svatyně svatých:
muže obrácené k židovstvu, kteříž byli jehožto dýlka byla jako šířka domu, dva
v zemi ismelské. po sečtení tom. kte cíti loktů: & šířka též dvacíti loktů: ::
rýmž sčetl je David otec jeho. & nale obložil jej plechy zlatými, ns šesti sty
zeno jich sto u padesát tisíc, tři sisíce. a hřiven.
šest set.
9. Též i hřeby udělal zlaté.' tak že
18. I vybral 1.nich scclmdesáte tisíců. jedenkaždý vážil padesáte lotů: ano i
kteřížby nosili nu ramenou břemena. & sínce obloiil zlatem.
osmdesáte tisíc. kteřížby kamení tesali
10. Udělal také v domě Svatyně sva

méhnf

l3)

!. kterého ctim. co olee.

Jiui vykládqji: Uirnnm. nekdy dělníka otce mého: jiní zu. to celé

horou za _imouo, totiz: Hirunn. příjmením Abi (Otec mm): však se to zdá býti :působ zdvo
řilé-ho mluvení n důkaz vážností.

5) Dům \étši. (. Smtyni
6) hcbr. text: Přikryl také dům ten luunonim druhým ozdobné.
9) "rohy. jímit thuj- plech upevněn byl. toliko poslu-eny byly

Druha kniha Paralipomenon.

3, ll.—- 4. 31.

tých cheruhlny dva dilem řezbářským: kol: z 'šl bylo na pět loktů, a okolek
jeho h třiclti loket vůkol.
&obložil je zlatem.
ll. Křídla cheruhlnů dvaceti loket
3. odobenstvi také volů bylo pod
roztažena byla.. tak že 'edno křídlo mělo nim. a zevnitř jakési rytiny na deset.
na.pět loket. a dotýk o se stěn domu: loktů“ jako dvěma. řady to moře obkli
a. druhé též na t loket mající dotýkalo ěovaly. Volové pak byli sliti:
se křldla druhé o cherublna.
4. a to moře postaveno bylo na dva
12. Podobně křídlo druhého cheru nácti volích. z mchžto tři patřili k půl
bina mělo pět loket. a.doty'kalose stěny: noci. a jinl tři k západu: tři pak jinl ku
& křldlo jeho druhé na pět loket dotý poledni, &tři-ostatni k východu. držlce
kalo se křídla cherublna druhého.
na sobě moře: zadkově pak těch volů
13. Křídla tedy obou cherublnů těch byli vnitř pod mořem.
roztažené. byla. &roztahovala se na dva
5. byl.
Ztloušti
dlaň. &kraj
ceti loktů: oni
stáli vzhůru na no jeho
jako Bak
ývábylo
kraj na
u kalichu,
aneb
hách. & tváři jejich byly obráceny k rozkvetlého lilium: & bralo v sebe tři
tisice měřic.'
zevnitř-nímudomu.'
14. Udělal také i oponu z hyacintu.
6. Udělal také deset umývadel: a po—
: šarlatu. z červce, &z kmentu: &vytkal stavil jich pět po pravé straně. a pět po
levé, aby umývali v nich všecko, což v
na ul chembiny.
15. Přede dveřmi také chrámu po—
stavil dva sloupy, kteříž třiceti a pět
loktů měli z výši: makovice pak na nich
byly na pět loket.
16. Také i jako řetízky v Svatyni
udělal). a otočil je okolo makovic těch
clou ů: jablek také granátových (udělal)
sto. teráž
ložil mezi ty řetízky.
17. A tako postavil ty sloupy v cini
chrámu, jeden na pravé straně, a druhý
na levé: ten. kterýž byl na ravé straně.
nazval Jachin; a kterýž yl na levé.
Booz.

Kapitola 4.
Ohři- k úplným

obětem. . nadobi chrámová.

' alnou oběť měli obétovati: v moři
pa kněží se umývali.
7. Udělal pak i svlcnů zlatých deset.
vedlé způsobu, jakž je udělati rozkázáno
bylo: a postavil je v chrámě, pět po
pravé straně, a pět
levé.
8. Také i atolů deset (udělal): a po—
stavil je v chrámě. pět po pravé straně.
a pět po levé: šálů také zlatých sto.
9. Udělal také síň kněžskou. & siň
velikou.' a dveře 11též síně. jež okoval
mědi.
10. Moře pak postavil na pravé straně
proti východu ku poledni.

ll. Nadělalpak Hiram (také) kotllků.
&vidliček. & šálů: &dokonal všecko dilo

králi k domu Božímu.
]. Udělal také ioltář měděný dvaclti
12. totiž dva sloupy. & makovice &
loktů zdéli . & dvaclti loktů zšlřl . & vrchy. a jako nějaké siti. kteréžhy při
desíti loktů zvýšl.
krývaly vrchy na těch makoviclch.
2. Též i moře elitě desíti loket od
13. Jablek také granátov "ch čtyry
jednoho kraje k druhému. okrouhlé vů— sta. & mřežováni dvoje, tak aky dvěma

18) t. k oponě & k přednímu dilu chrámu, čili k Svatyni.
3)

rozuměj po třikrát neb ve třech odděleních po desíti loktich, co! ouhrnlu m činí třicet loket-_
je! obsahoval okolek moře litého.

5) Bátú: jaki myslí. tak mnoho vody až do vrchu mohlo to vlíh:
dva tisíce bitů bývalo. 3. Král. ?. 26.
9) t. pro obecný lid. a sice pro mužský.

ačkoli v něm obyčejně jen

ý,-.á

...—__.
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řad 'ablka granátová byla na jednom
kažžlějm mřežování. aby přikrývala ty

složil je mezi poklad domu Božího.
2. Potom shromáž ' starší israelskě.
a všecka knížata
kolení. a přední :

makovice.
a vrchy
14. Udělal
také 11003013.
tavky. i umy

čeledi synů israelsÚch do Jeruzaléma

vadla. kterážto vstavil na ty podstavky:
15. moře jedno. a volů dvanácte pod
mořem.
16. Též kotly: i háky. i šály. Všecky
nádoby udělal Salomounovi Hínm otec
jeho' k domu Hospodinovu : mědi pře
čistě.
17. V krajině jordánské slévnl je král
v zemi jilovatě mezi Sochot a Sare
datha
18. B lo pak množství těch nádob
nesčíslno, tak že váhy tě mědi vyhledá

aby přinesli archu umluvy Hospodirfovy
: města Davidova. jenž jest Sion.
3. Tedy sešli se k králi viickni muži
israelští v den slavný měsíce sedmého.
4. A když přišli všickni starší israelští,
vzali levítové archu.
5. a přenesli ji', i všecku přípravu
stánku. Nádoby také Svatyně, kteréž
byly v stánku. přenesli kněží a lovíty.
6. Král pak Salomona. i všecko shro
máždění israeíské. i všickni. kteřiž se
byli sešli. šli před archou. a obětovali
skopce, a voly bez počtu: tak njisté
mnoho bylo obětí.
7. A tak vnesli kněží archu umluvy
Hospodinovy na místo je'í. totiž na mí
sto chrámové od vědí
žích do Sva
tyně Svatých odmkřídla cherubinů:
8. tak, že c embínové měli roztažené
křídla svá nad místem, kdež postavena
byla archa.. a ukrývali archu s sochory
jejími.
9. Koncové pak sochorů. na kterýcbž
nesena byla archa. že jsou něco delši
b li, vidíni byli před odpovědnicíf pak
liby kdo h ] maličko vně. nemohl jich
viděti... ] yla tu archa až do dnešního

váno nebylo.
_
19. A udělal také Salomoun všecky
nádoby do domu Božího. i oltář zlatý i
stoly. a na nich chleb předložení:

20. svícny také slampami je'ich. :
zlata ne'čistšího. aby svítily p' Sva

tyní ve 6 řádu,
21. a květy nějaké (na nich) a lampy
a utěradla. zlatá. všecky věci žzlnta nej
čistšiho udělšny byly.
22. Schránk také na kadidlo, a ka
didlnice , a š y. a moždířky. z zlata
nejčistšího. ] dvéře vnitřní chrámové.
to jest do Svatyně Svatých ozdobil ry
tinami: tolikéž i dvořechrámu zevnitini
'
(udělal) zlaté. A tak dpkonáno jest vše dne.
cko dilo, kteréž dělal Salomonn k domu
10. A nic jiného nebylo v arše. nežli
liospodinovu.
dvě desky. kteréž byl do ní vložil Mojžiš
na líorebě, kdežto Hospodin dal zákon
synům iai-selským.jenž vyšli : Egypta.
Kapitola &.
11. Když pak vyšli kněží ze Svatyně.'
Vneseni stohy í nidob do chrámu.
(nebo všickni kněží. kteříž se tu koli
1. Vnesl tedy Šalomoun všecky věci. našli. byli se posvětili: aniž ještě tehdáž
kteréž byl oddal (Bohu) David otec třídy. & pořadek při službě byl mezi
jeho. stribro i zlato. i všecky nádoby. a nimi rozdělen"

IG) jejž Šalomoun u veliké vážnosti jako otce měl. Jiní jinak vykládají; viz výš 2. 23.
5) t. do svatyně "stých v chrámu.
9) t. před Svatyní svatých či před nejsvětějším. -— ") Dle 3. Král. 8. 8. nebylo jich zhola
viděti, než toliko znunenati se mohli skrze oponu. v ni! krby aneb vydutí děl-li.
ll) t. kdy! archu již složili v Svatyni svatých -— ") Krátce, nešetřili pořádku. t. ne jednate
liko třída. kněží. kteří! vždy týhoden po týhodni v chrámě přisluhovsli. posvětila se k té
slavnosti. ale všecky třídy tu přítomné byly.
DNI Coeli.

Bu
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12. tak levítové. jako zpěváci. totiž. i
kteříž pod Asafem byli. i kteří pod
Emancm, i kteří pod Idithunem. synové
i hrsti-í jejich odíni jsouce v roucha
kmentovů.. na.cymbóly. a žaltáře, &harfy
hráli. stojíce ]: východní straně oltáře.
e. s nimi sto &dvaceti kněží troubících
na troub .
13. 'ledy všickni spolu trubami, i
hlasy. i cymbály, i varhanami. i rozli

čnými nástroji hudehnými (zvučeli &)
zpívali. &hlasu povyšovali. tak že daleko
zvuk ten slyšán byl. když Hes odina.
chváliti začali, &řikati: Chvalte ospo
dins. nebo dobrý jest. nebo na věky
(trvá.) milosrdenství jeho; i naplněn jest
dům Boží oblakem.
14. tak že nemohli kněží ostáti, &.po

sluhoveti pro mrákotu: nebo byla napl
nila sláva Hospodinova dům Boží.

s. 1—20.
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Kapitola

spodinovým
přede všlmruce
množstvím
e ským.s rozprostře!
své: isra

6.

PohhntniŠslomounovo
an.-mm

685

13—_
neb bij 50“ “dřlřl. Šalomoun
stupen meděný, a postavil jej u prostřed
síně. jenž byl pěti loktů zdáli. s. pěti
]. Tehdy řekl Šalomoun: Hospodin loktů zšiří. & tři loket zvýší: a vstoupil
slíbil. že bude přebývati v mrákotě:
naň: & potom poklekl na kolena svá.
2. já pak vystavěl jsem dům jmenu přede všlm množstvim isrselským, &po
jeho. aby bydlil tam na věky.
,
zdvihl rukou svých k nebi.
14. s řekl: Hospodine 'eisrnelský.
3. ] obrátil král tvář svou' a dal po—
žehnání všemu množství israelskému. nenlt podobného tobě Bo
na nebi.
[nebo všecken zástup stál pozoruje.] &. ani na zemi: kterýž ostřiháš smlouvy a.
řekl:
(prokazuješ) milosrdenství služebníkům
4. Požehnaný Hospodin Bůh israel svým. kteříž chodi před tebou v celém
ský. kterýžto. což mluvil Davidovi otci srdci svém:
15. kterýž jsi splnil služebnlku svému
mému. v skutku splnil. řks:
5. Od toho dne. jakž jsem vyvedl lid Davidovi otci mému. oožkoli jsi jemu
svůj z země e
také. nevyvolil jsem mluvil: &co jsi ústy slíbil. skutkem jsi
města : žádného pokolení israelského. naplnil. jakož i nynější čas toho do
k vystavení v něm domu jmenu mému. kszuje.
16. Nyni tedy llospodine Bože israel
aniž jsem vyvolil ktereho jiného muže.
aby byl vůdcem lidu mého israelského, ský. naplniž (i budoucně) služebnlku
6. ale vyvolil jsem Jerusalem, aby svému Davidovi otci mému. cožskoli
bylo jmeno mě v něm. & vyvolil jsem mluvil jemu. řka: Nebude! se nedostá
Davida. abych ustanovil ho nad lidem vati z tebe' muže přede mnou. kterýžby
seděl na trůnu israelském: však tak,
mým israelsk m.
7. A když
1 uložil David otec můj, jestliže budou ostříhati synové tvoji cest
stavčti dům jmenu Hospodina Boha mých, s v zákoně mém budou-li choditi,
jakožs i ty chodil přede mnou.
israelského,
_
17. A nyní Hospodine Bože israel
8. řekl Hospodin k němu: Ze jsi
uložil stavěti dům jmenu mému. dobřes ský, necht jest utmens řečtvá, kterouž
jsi mluvil služebníku svému Davidovi.
zajisté učinil. žes měl tu vůli:
9. & však ty nebudeš stsvěti toho
18. Ač zdali k víře podobné 'est. že
domu, ale syn tvůj, kterýž vyjde z bedr bydli Bůh s lidmi na zemi? estliže
nebe. a nebesa nebes neobsahují tebe.
tvých. on vystaví dům jmenu mému.
10. A tak splnil Hospodin slovo své, čím méně dům tento, kterýž jsem vy—
kteréž byl mluvil: a já povstal jsem stavěl?
na. misto Davida otce svého, a dosedl
19. A však k tomu toliko udělán jest.

\

| nadm. jam

Mam,

14.

jelem
na trůn&.vystavěl
israelský. jsem
jakož dům
byl mluvil
aby .vzhlédl
modlitbu
a na na
roshu
'eho. lxrallužebnllm
os
' e
ospodin:
tento svého
jmenu Hospodina. Boha israelského.
Bože můj. & slyšel prilosby. kter—5%;
11. A postavil jsem tam vrchu, v níž lévš. služebnlk tvůj před tebou:
jest umluvs Hospodinova. kterouž učinil
20. aby otevřel oči své na dům tento
ve dnei v noci, na místo. o němž jsi
s syny israelskými.
12. Pak se postavil před oltářem Ho- . slíbil. že tu vzýváno bude jmeno tvé.
3) t. obrům se tváří k lidu. byv prvé k stánku obrům.
16) t. : rodu tvůo.

80.

21. a aby vyslyšel modlitbu, kterouž

30. t

vyslyš s nebe. totiž z vyso

modlí se služebník tvůj na něm : i (napo— kého př bytku svého. a milostiv buď. s
tOm) vyslýchal prosby služebníka svého. odplat jednomukažděmu podlé cest' je
i lidu svého israelského. Kdyžkoli mo ho. kteréž znáš an chová. v srdci svém:
dlil se na místě tomto. vyslyň jej z pří— [nebo t sám znáš srdce synů lidských]
31. aby se báli tebe. &chodili po ce
uď. svého. totiž. s nebo a milostiv stách tvých, po všecky dny, v mchžto
![:thu
22. Zhřešil-liby kdo proti bližnímu živi jsou na zemi. kterouž jsi dal otcům

svému, a přišelby hotov jsa přisálmj
proti němu,:t zavázalby se zlořečením
před oltářem v domě tomto:
23. ty uslyš s nebe. a rozsud' slu
žebníky své. tak aby odplatil nepravé
mu cestu' jeho na hlavu jeho vlastní. a
pomstil spravedlivého. odplatě jemu
vedlé Spravedlnosti jeho.
24. Jestližeby přemožen byl lid tvůj
israelský od nepřátel. [nebot zhřešl
(proti) toběl. a obrétě se činilby po—
kění. a prosilby jmena. tvého. &modlil
se na místě tomto:
25. ty vyslyš s nebo. a odpust hřích
lidu svému israelskémn, a příveď je zase
do země. kterouž jsi dal jim. i otcům
jejich.
26. Jestližeby zavříno bylo nebe. a
uepršelby děšt pro hříchy lidu. a mo
dliliby se tobě na místě tomto. a vy
znávaliby jmeno tve. a. odvrátiliby se
od hříchů svých. kdyžby je ztrápil:
27.
lyš s nebe Hospodine, a od

nasim.
32. Také i cizozemce. kterýž není z

lidu tvého israelskěho. & přišel—liby z

země daleké. pro jmeno tvé veliká &
ruku tvou silnou. a rámě tvé vztažené.
&.klanělby se na místě tomto.
33. ty vyslyš s nebe z nejpevnějšího
příbytku svého. a učiň všecko, o čež vo—

lati bude k tobě cizozemec ten: aby po
znali všickni národové země jmeno tvé.
a báli se tebe, jako lid tvůj israelský, i
poznali. že jmeno tvé vzývěnojest nad
domem tímto. kte ž jsem vystavěl.
34. Kdyžby vytahl lid tvůj na vojnu
roti nepřátelům svým. cestou. kterouž.
by je poslal. a. klaněliby se tobě proti
cestě na kteréž jest toto město: jež jsi
vyvolil. a dům. kterýž jsem vystavěl

jmenu tvému:
35. ty vysliš s nebe prosby a modlit
bu jejich. :: pomstí (jich).
36. Jestlížcby pak zhřešili '(proti)
tobě |_nebo není člověka. ještoby ne—
hřešíl,] & rozhněvalby se na ně. a. vy—

„___
.-__..

pust hříchy
služebníků
svých.
lidu dalby je nepřátelům. :: jeté vedliby je
svého
israe ského.
a vyuč je
cestě adobré.
po nížby chodili: a dej déšť na zemi. do země daleké. nebo blízké.
37. a obrátivše se vsrdci svému zemi.
kterouž jsi dal lidu svému k vládnutí.
28. Byl—libyhlad na zemi. aneb mor. do kteréž jatí zavedení jsou. činiliby po—
aneb rez. aneb ruda. aneb kobylky kání. a modliliby se tobě v zemi zajetí
aneb chroust. aneb nepřátelé pohubivše svého. řkouce: Zhřeěili jsme. bezbožně
zemi. oblehliby brány města. aneb ja jsme jednali. a nepravé jsme se cho
vali:
kákoli rána a nemoc trůpilaby lid:
38. a navrátiliby se ktobě celým srd
29. jestližeby někdo zlidu tvého israel
ského modlil se. poznaje ránu a nemoc cem svým. a celou duší svou, v zemi za
svou. &.rozprostřelby ruce své v domu jetí svého. do kteréž zavedeni jsou. a
tomto:
klaněliby se tobě naproti zemi své. kte
23) . '. thuteh jeho obrátil,
30) t. skutků . úmyslů.
34) t. modlíee se obrůtili by se tvůrí proti městu tomu

je! jsi vyvolil . domu atd.

7_._J

|
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rouž jsi dal otcům jejich. &městu. kteréž
jsi vyvolil. &domu. kterýž' jsem vystavěl
jmenu tvému:
39. ty vyslyš s nebe, totiž : pevné
ho příbytku svého, prosby jejich, u učiň
soud.' a odpust lidu svému. ačkoli hří
sněmu.
40. Tyt jsi Bůh můj: necht jsou.
prosím. oči tui otevřené.a uši tvé necht
jsou nakloněná k modlitbě. kteráž se
děje na tomto místě.
41. \'yní tedy povstaň Hospodine
Bože k odpočinutí svému.“ ty i archa
moci tvé: kněží tvoji Hospodine Bože
necht jsou oblečeniv spasení," a svatí
tvoji nccbt se veselí v dobrých věcech.
42. Hospodine Bože neodvracujž tváři
od pomazaného svého: pamatuj na mi
losrdenství Davida služebníka svého.'

dvaceti tisíců: a tak osvětil domu Bo
žího král i veškeren lid.
6. Kněží pak stáli při svých ouřadech:
těž | levítové s nástroji hudebními Ho—
spodinovými. kterýchž nadělal David
král k chválení Hospodina: Že na věky
(trvá) milosrdenství jeho; písně Davi
dovy zpívajíce (&hra' ico přitom) iuksma
svýma: kněží troubili ns. trouby naproti
nim. :: veškeren Israel (tu přítomný)
s

.

7. Posvětil také Šalomoun prostředku
síně před chrámem Hospodinovým: ne
bo obětoval tu oběti zápalné &tuky obětí

pokojanth
protože
na oltářiměděném.
tcrýž yl učinil.
nemohly
se směstknati
zápalné oběti. a obětí posvátné. &tuky.
8. Držel tedy Šalomoun slavnost v
ten čas o sedm dní. ».veškeren Israel

s ním. sgromaždění velmi veliké. odtud
kudy se vchází do Emath. až ku potoku
egyptskému.
9. ! učinil dne osmého shromážděníf
]. A když dokonal Salomoun mo— proto že se posvěcoval oltář“ po sedm
.llitby tyto. oheň sstoupil s nebo, &shltil dní. tolikéž slavnost tu světil po sedm
oběti zápalné, i (jiné) oběti: &velebnost dní.
10. Tehdy třimecítmého dne měsíce
Hospodinova“ naplnila dům ten.
2. Aniž mohli kněží vjíti do chrámu sedmého propustil lid k příbytkům jejich
Hospodinova. proto že naplnila vele radující se. a veselící se z toho. což do—
bnost Hospodinova chrám Hospodinův. brého učinil Hospodin Davidovi. &Ša
3. Ale i všickni synové israelští vi lomounovi. a lsraelovi lidu svému.
11. [ dokonslŠalomoun dům Hospo—
děli an sstupoval oheň. a sláva Hospo
dinova na dům: &padše tváří k zemi na dinův. i dům královský. i všecko. což

Kapitola ?.

llhsn a netbook-ti spa'lil. B. Posvěcení chrámu. 12.
Bůh !Jevil Salomounovi. ie jeho modlitbu vyslyšel.

podlahu dlaženou kamením. klanů-lise.
u chválili Hospodina: Ze dobrý jest, že
na věky (trvá) milosrdenství jeho.
4. Kral pak. s veškeren lid. obětovali
oběti před Hospodincm.

byl uložil v srdci svém. aby udělal v do

mu Hospodinovu. i v domu svém.a
šťastně se mu to povedlo.

12. Ukázal se pak jemu Hospodin v
noci ařekl mu: Vyslyseltjsem modlitbu
5.'l chdy nabil král Salomoun k oběti tvou. & vyvolil'jsem sobě místo toto za
\olíi dvumecítms tisíců. skopců sto a dům obětí.

29) :. vyvod' při jejich.

41) !. přijď do stálého phbytku svého v chranit. zůstávsje tu : archou svou. a již vío: nepře
ahaej se stánkem svým : místa na místo 2. Kral. 7. 6. — ") (. uděl jim milosti ne'.
aby spasitedlně živi byli. i lid triu kspasení vedli, tak žeby uenůvidů alého. radoat měl v dobrém.
42) !. aaslibená a prokázaná Davidu služebníka svůuu.
!) t. oblakem. jakožto znamením a mkojemstn'm ustavičně pritomnosti Bolí.
9) !. slavil sv Intek zhi-roční » ") !. posvěcení oltáře slavil.

688

DruhalmlhaPu-nlipomenon.

13. Jestliže zavru nebe. takžeb deště
nebylo. a jestliže rozhlížía přik " ko
bylkám.
pošlu moraby
na Eobubily
'd svůj: zemi. a jestliže
14. obrátě se pak lid můj. nad nímž
'est vzýváno jmeno mě. modlilby se. &.
bledalby tváři má. a činilby pokání (od
vrátě se) od cest svých zlých: i 'á vy
sl čím je s nebe. a milostiv bu u bří
c ům jejich, a uzdravím zemi jejích.
15. Oči také má budou otevřené. a uši
mé nakloněná k modlitbě toho, kdožby
se modlil na. tomto místě.
16. Nebo jsem vyvolil. a posvětil
místa tohoto. aby tu přeb alo jmeno
má na věky. a aby tu byy oči mě. i
srdce mě po všecky dny.
17. A t budeš-li choditi přede mnou.
jako cho il David otec tvů', a budeš—li
činiti všecko. což jsem p" ázal tobě, &
ustanovení má a soudy mě budeš—li ze—

cbovávati:
18. utvrdim trůn království tvého,
jakož 'sem slíbil Davidovi otci tvému.
řka: Nebude odjat muž z rodu tvého,
aby nebyl knížetem v Israeli.
19. Jestliže pak se odvrátíte. a opu
stíte ustanovení má. a přikázaní má.
kteráž 'sem vám vydal, s, odejdouee
sloužiti udete bohům cizím, &klaněti se
im,

?. Ia.—8. ll.

bobů cizích. a klaněli se jim. a ctili je:
proto přišly na ně všecky tyto zlé věci.

Kapitola 8.
uuu

11qu

od Šalomounavystavena. 7. Národně

pod plat uvedení.

14. Ent—ii spořádání.

l. Po uplynutí dvaceti let., když byl
vystavěl Salomoun dům Hospodinův &
dům svůj:
2. vystavěl (také) města. kteráž byl
(zpět) dal Híram
omounovi.' a osa
dil tam syny israelské.
3. Táhl také do Emath Suba" &opa
noval ji.
4. A vystavěl Palmíru na poušti. a

Šáhnáme
přepevnávystavěl v(krajině)
t .
5. Tolikéž vystavěl Betboron hořejší,
i Betboron dolejší. města obrozená zdmi,
mající brány. a závory, i zámky:
6. Balaatb také i_všecka města pře
pevná.. kteráž byla Salomounova. i vše
cka města. kdež měl vozy, i kde měl
jízdné: všecko. cožkoli chtěl Šalomoun
auložil. vystavěl v Jerusalémě &na Li
banu, i po vší zemi panování svého.
7. Veškeren lid. kterýž byl ozůstal
z Hetbejskych. &Amorrhejskýc . a F e
rezejsky'cb. a Hevejskýcb. a Jebusej
ských, kteříž nebyli z rodu israelskěbo.
8. z synů jejich, a z potomků, 'ichžto

] 20. vyplenim vás : země svě. kterouž
jsem vám dal: a dům tento. kteréhož nevyhubili synové israelští. uvo ' Sa—
jsem posvětil jmenu svému, zavrhu od lomoun pod plat. až do toho dne:
tváři své. a vydám jej v rozprávku a v
9. : synů pak ismelských nepodrobil
příklad všem národům.
(žádnébog
v službu
díle královském:
21. A dům tento bude za přísloví neb oni yli
muži při
bojovní.
a vůdcové
všem mimo jdoucím. &užasnouce se ře— přední. a knížata nad vozy.i nad jezdci
knou: Proč tak učinil Hospodin zemi jeho.
této. a domu tomuto?
10. Všech pak knížat vojska krále Ša—
22. A odpovědí: Proto že opustili lomouna bylo dvě stě pedesáte, kteříž
Hospodina. Boba otců svých. kterýž je zpravovali lid.
ll. Dceru pak Faraonovu přestěho
vyvedl z země egyptské. & chopili se
2) t. Šalomoun dal Hiramovi dvacet měst. která! to mu ale nelíbila. a proto! je Šalomounovi
navádí. Tento pak je spravil .. osadil lidem svým.
3) t. krúina severovýchodní při Ematb v pokolení Nahalim, kterouž král : Suba v Mmpotamii
li přivlastnil.

8. l2.-— 9. II.
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val z města Davidova do domu. kterýž
jl byl vystavěl. Nebo řekl král: Nemů
žet bydleti manželka má v domu Da—
vids krále is:-selského. nebo posvěcený
jest; proto že vešla do něho archa Ho
spodinova.
_
12. Tehdy obětoval Salomoun zápal
né oběti Hos odinu na oltáři Hospodi
novu, kterýž yl vzdělal před síní.
13. (něj-(div) aby každého dne obě
továno bylo na. něm vedlé přikázaní
Mojžíšova1 ve dny sobotni. a na nov
měsíce. a na. slavnosti, po třikrát do
roka. totiž na. slavnost přesnic. a na
slavnost týhodnů, a na slavnost stánků.
14. A ustanovil podlé nařízení Da
vida otce svého ouřad kněžské dle slu
žeb jejich: a levíty dle pořádku jejich..
aby chválili (Boha). a přisluhovali ři
kněžích. vedlé řádu jednohokaždé 0
dne: (ustanovil) i vrátné v pořádcích
'ejich u jedné každé brány: nebo tak
byl přikázal David muž Boží.
15. Aniž se uchýlili od rozkázaníkré
levých, tak kněží jako levítové při všem.

mení drahé. A kd
přišla. ]: Šalo
mounovi. mluvílss n m o všem. což měla
v srdci svém.
2. I vyložil jí Šalommm všecko, což
jemu byla přednesla: aniž co bylo. je
štoby jí nevyložil.
3. Kteréžte když uzřela moudrost
Šalomounovu, a dům, kterýž byl vy
stavěl,



4. také i pokrmy stolu jeho, a obydlí
služebníků, a. ouřady sloužících jemu. i
roucha jejich. číšníky také jeho. a oděv
je'ich. ioběti, kteréž obětoval v domu
ospodinovu: pro veliké divení nebylo
v ní více ducha..

5. [ řekla k králi: Pravát jest řeč,
kterouž jsem slyšela v zemi své o vě
cech tvých. a o moudrosti tvé.
6. Nevěřilajsem
ravujícim. ažjsem
sama přišla. & uzřea očima svýma, &
zkusila jsem. že sotva polovice o mou
drosti tvé povědíns mi: převýšilt jsi
pověst skutky svými.
7. Blahoslavení muži tvoji. a blaho
slavení služebníci tvoji. kteříž stojí řed
tebou po všeliký čas, s. slyší moudiost
což16.
byl šecky
řikézal.nák
i při
adystrážích
hotové pokladů.
měl Sa tvou.
Iomoun. od toho dne, v němž založil
8. Budiž Hos odin Bůh tvůj pože
dům Hospodinův, až do dne. v kterěmž hnaný. kterýž tego ráčil zříditi na svém
jej dokonal.
trůnu králem (na místě) Hospodina Bo
17. Tehdy odjel Šalomoun do Asien— ha tvého. Neboť miluje Bůh Israele. a
gaber a do Ailath u břehu moře červe chce zachovati jej na věky, protož usta
ného. kterýž jest v zemi Edom.
novil tebe nad ním králem. aby činil
18. Poslal pak mu Hiram po služe soud a spravedlnost.
9. I dala králi sto & dvaceti hřiven
bnících svých lodí. s plavce umělé na
moři. i plavili se s služebníky Šalomou zlata. a vonných věcí velmi mnoho. a
novými do OS:. a vzali odtud čtyry sta kamení drahého: neb lo (nikdy) tako
a adesáte hřiven zlata, a přinesli je vých vonných věcí, jako byly) ty. kte
kr ' Salomounovi.
réž darovala královna : áby králi Ša
lomounovi.

Kapitola 0.
Příjezd královny sama.

13. Bohatství . sum š.—

lmmummm,lunújdm.

10. K tomu také islužebníci Hira
movi s služebníky Šalomounovými při
vezli zlata : Ofir, a dříví thyinového. a
kamení drahého:

ll.: kteréhož dříví.totiž th ' ového.
]. Královna pak : Sáby uslyševši po
věst o Šalomounovi, aby zkusila ho v nadělal král schodů v domu ospodi
pohádkách. přijela do Jerusaléma s ve novu. i v domu královu. též harfa žal
likým zbožím, a s velbloudy. kteříž nesli téřů zpěvákům: nikdy nebylo vídáno
vonné věci. & zlata velmi mnoho i ka.

dříví takoveho v zemi jůdské.

M0
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12. Král pak Salomoun dal krilovně
: Sáby všecko. což chtěla. s čehož po
žádala.. a. mnohem vice nežli same byls
k němu přinesla: kterážto navrátivší se
odjela do země své s služebnlky svými.
13. Byla. pak váha toho zlata. kteréž
přinššino bývalo Snlomomovi na každý
rok. šest set. šedesáté a. šest hřiven

zlata:
“. kromě té summy. kterouž poslové
rozličných národů' : kupci přinášeli. i
všichnikrálovéarabští, a knlista zemi:"
kteřlž také přiváželi zlato a stříbro Ss—
lomounovi.
15. Tedy nadělal ma Šalomoun dvě
stě kopl zlatých z summ šesti set zla
ty'ch. kteříž na jednokažšé kopl vynalo
žení byli:
16. tři sta. také štítů zlatých ze tři
set zlatých, jimiž přikryt byl jedenka—
ždý štlt: i složil je král v zbrojnici. kte
réž byla.Lesem (libímským) obsazena!
17. Udělal také král trůn veliký :
kosti slonových. & obložil jej zlatem
nejčistším.
18. A bylo šest stupňů. po nichž se
vstupovalo na ten trůn. &podnož zlatou.
a. spolehadls dvě a obou stran. a dva
lvy ani stáli u spolehadel.
19. též ijiných dvanácte lvlčků sto—
jlclch tu na šesti stupnleh s obou stran:
nebylo takového trůnu v žádném krá
lovstvi.
20. Všecky také nádob při stolu
královském byly zlaté, i ná oby vdomu
Lesu libénského byly zzlata nejcistšlho.
Stříbra zajisté za dnů těch za nic sobě
nevážili.
21. Nebo lodi královy plavily se do
Tharsis, s služebnlky Hiramo mi. je—
dnou ve třech letech: a řináše y odtud
zlato. a stříbro. a kosti onové. a opice.
:. pávy.

_

22. [ zveleben jest Salomoun nade
všecky krále země v bohatstvl &v slávě.

___.

9. 12.— 10, 8.

23. A všickni králové země žádostivi
byli viděti tvář Salomounovu. aby slyšeli
moudrost, kterouž složil Bůh v srdci

jeho:
24. : přinášeli mu diry, nádoby stři
bmé i zlaté. i roucha.. i zbroje. i vonné
věci. koně i mozky. každého roku.
25. Měl také Salomoun čtyřiceti ti
siců koni na stájích. & vozů i jezdců
dvanáete tisic. & rozsadil je do měst. v
nichž měl vozy. a vJerusalémě. kde sám
b |.
y26. Provozoval také moc nade všemi
králi od řeky Eufrat až k zemi filistln
ské. až k končinám egyptským.
27. A tak velikou hojnost stříbra slo
žil vJerusalémě jako kameni; & dřivi
cedrového tak veliké množství. jako pln
ného flkovi, kteréž roste na poli.
28. A přiváděli jemu koně z Egypta.
a ze všech kra'in.
_
29. Jinl
skutkové Salomounovi
od prvnich až do posledních. sepsňni jsou
v slovlch Náthana proroka. &v knihách
Ahiáše Silonského. také u viděni Addo
Vidouciho. proti Jeroboamovi synu Ná
batovu.

_

30. Kralove) pak Salomoun vJemsa—
lémě nade všlm lsraclem čtyřiceti let.
31. | usnul s otci svými. 31pochovali
jej v městě Davidově: & kraloval Ro
boam syn jeho misto něho.

Knpllolu io.
Robo-m pohrd radou star?-ich přičinil dal k rozdělení
ku'lovstvi.

1. Šel pak Roboam do Sichem: nebo
tam sešel se byl veškeren Israel. aby
ho ustanovili za krále.
2. T0 když uslyšel Jerobomn syn
Nábatův. kterýž b 1 v Egyptě [nebo byl
tam utekl před balomouneml, \ hned se
navrátil.
3. l povolali ho, & řišel. i veškeren
Israel. a mluvili k Roboamovi. řkouce:

--

14) t. poplatných. -— ") správcové krajů ('o výtěžek krůloukých pozelnnosli.
16) Lépe habr. text: složil je v domě lesu Libineke'ho. \'iz svrchu :! Král. lo. l7.

10. 4.— 11. 6
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4. Otec tvůj přetěžky'm jhem obtě— jeho. kterouž byl mluvil skrze Abiáše
žoval nás. t lehčejší věci rozkazuj nežli Silonskébo k Jeroboamovi synu Nába
otec tvůj, te 'ž na nas vložil službu tovu.
16. Lid pak veškeren. když mu kral
těžkou. a malič o polebč nám břemena.
a budeme sloužiti tobě.
tak tvrdě mluvil. takto řekl k němu:
Není!
nám dílu v Davidovi. ani dědi—
5. Kterýžto řekl: Po třech dnech na
ctví v synu lsaj. Namtiž se do stanů
vratte se ke mně. A když odšel lid.
6. radil se s staršími, kteříž stávali
svšcb
ty pakdo
dům
svůjsvých.
pas Da
e. [Israeli.
odšel Israel
stanů
před otcem jeho Salomounem. když vi
17. Protož jen nad syny israelsk 'mi.
ještě živ byl. řka: Kterak mi radíte.
kteříž bydlili v městech jůdských. km
abych odpověděl lidu?
7. Kteřlž řekli jemu: Jestliže se za loval Roboam.
18. [ poslal (k nim) král Roboam
líbíš lidu tomuto. a ukojíš-li je slavy
přívětivými, budout sloužiti tobě po Adurama, kterýž byl nad platy. ale uka
všecken čas.
menovali bo synové israelští až do smrti:
8. Ale on opustil radu starců. a počal král pak lloboam pospíšiv vsedl na vůz.
se raditi s mladými. kteříž s ním v cho— a ujel do Jerusaléma.
19. A (tak) odstoupil Israel od domu
váni byli, a byli v tovaryšstvu s mm.
9. ] řekl k nim: Co se vám zdá? Davidova až do tohoto dne.
Jakou mám dáti odpověd lidu tomuto.
kterýž řekl mi: Polebč mim jha, kteréž
Kapitolu II.
vzložil otec tvůj na nás?
Robem-loví válčit—iproti lsraelovi od Boha ubra'něno.
10. Oni Pak odpověděli jako mladí,
5. Města od něho vzdelani. IB. Zeny i detí jeho.
a vychovaní s ním v rozkošech. a řekli:
Takto mluviti budeš lidu. kterýž řekl
1. ] přijel Roboarn do Jerusalěma, a
tobě: Otec tvůj ztížil jho naše, ty pak svolal všecken dům Jůdův. a Benjami
polebč nám. a takto jemu odpovíš: Nej nův, sto & osmdesate tisíc výborných
menší prst můj tlustší jest. nežli bedra bojovníků, aby bojovali proti lsraelovi.
otce mého.
&aby zase obrátil k sobě království své.
ll. Otec můj vzložil na vás jho těžké.
2. I stala se řeč Hospodinova k Se
ji (ještě) těžší břemeno přiložím: otec rnejašovi muži Božímu. řkoucl:
můj mrskal vás bičíky, ale já mrskati
3. Mluv k Roboamovi synu Šalomou
novukráli jůdskému, a ke všemu Israe
budu vás biči uzlovatými.
12. Přišel tedy Jeroboam, i veškeren lovi, kterýž jest v (pokolení) Jůdově a
lid. k Roboamovi dne třetího, jakož jim Benjaminově. řka:
byl rozkázal.
4. Totot raví Hospodin: Nepota
13. 1 od ověděl král tvrdě, opustiv hnete. aniž bojovati budete proti bra
radu staršícb,
třím svým: navratiž se jedenkaždý do
14. a. mluvil vedlé vůle mladých: domu svého. nebo mou vůlí dalo se to.
Otec můj těžké jbo na vás vžložil. a já Kteřížto uposlechše řeči Hospodinovy.
(ještě) těžší příložfm: otec můj mrskal navrátili se. a netáhli proti Jeroboamovi.
vás bičíky. ale ja mrskati vás budu bíči
5. Bydlíl pak Roboam v Jerusalémě.
uzlovat 'mi.
a vzdělal města hrazená v Jůdstvu.
6.
A vzdělal Bethlehem, a Etam. &.
15. nepovolil prosbám lidu: nebo
byla to vůle Božl,' aby se naplnila řeč Thelma.

15) t. Bůh tak dopustil.

mu Juli.
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7. Bethsur také. a Socho. a Odollam.
8. tolikěž i Geth. a Maresa. a Zif.
9.též i _Aduram.aLschis. aAzeka,
10. Sama také, a Ajalon. a Hebron,
kteráž byla v zemi Jůdově a Benjami
nově. města velmi evna.
11. A když je
' ohradil, osadil v
nich knížata, a (zdělal) špižímy k po
travám. totiž. k oleji a vínu.
12. Též i v jednomkaždém městě
udělal zbrojnici na štíty a kopí. a upe—
vnil je se vší pilností. a kraloval nad
Jůdou a Benjaminem.
13. Kněží pak 9.levítové. kteříž byli
ve všem Israeli. přišli k němu ze všech
sídel svých,
14. opustivše podměstí. i vladařství
sva. & odebravše se do Jůdstva a do
Jerusaléma: proto že je zavrhl Jero
boam, a potomci jeho. aby kněžství
Hospodinova ne konávali.
15. A ustanovíl'sobě kněží výsostí. a.
ďáblů: &.telat. kterýchž byl nadělal.
16. Též i ze všech pokolení israel
ských. kteřížkoli oddali srdce své k hle
dání Hospodina Boha israclského.' při—
šli do Jerusaléma. aby obětovali oběti
své předHospodinemBohem otců svých.

11.7.—12.4.

20. A po té pojal sobě Machu, dceru
Absolonovuf kteráž mu porodila Abiaše._
a Ethaje. &.Zim, a Salomith.
21. Miloval pak Roboam Machu
dceru Absolonova. nade všeck jiné
manželky své a. ženiny, nebo by pojal
manželek osmnácte a ženin šedesate: &
zplodil osmmecítma synů a šedesáte dcer.
22. Ustanovil pak Abiáše syna Ma
chy za kníže, a za vůdce nade všemi
bratřími jeho :. mysle ho ustanoviti
králem (po smrti své):
23. nebo byl moudřejší. a mocnější
nade všecky syny 'eho. a po všech kra
jích Jůdových a cnjaminových. a ve
všech městech hrazených :' a. dal jim
potravy hojně, a žádal (pro ně) mnoho
žen.

Kupltolu IQ.
Selák vtrhl do Jornmlóma.

9. Chrám zloupen.

Smrt. Roboamova.

16.

]. A když utvrzeno bylo království
Roboamovo, azmocnilo se. opustil (Ro
boam) zákon Hospodinův. i všecken
Israel s ním.
2. Léta pak pátého království Roboa—
17. A tak posilnili království jůdské— mova. přitáhl Sesák' král egyptský k
ho, a zsílili Roboama syna alomovnova Jerusalému |_nebjsou byli zhřešili Ho
za třiléta : nebo toliko o tatři léta'_cho spodinml
dili po cestách Davidových &. Salo
3. s tisícem a dvěma sty vozů. a s
mounovýcln.
šedesáti tisíci jízdných: lidu pak obec
18. Pojal pak sobě Roboam manželku ného“ nebylo počtu. kterýž přitáhl sním
Mahalath, dceru Jcrimotha. syna Davi z Egypta. totiž Lybijských. a Troglo
dova: a Abihail dceru Eliaba. syna Isaj. ditů a Mouřenínů."
19. kterážto rodila jemu syny. Je
4. ] dobyl měst hrazených v Jůdstvu.
husa. a Somori 'e. a Zooma.
&přišel až k Jerusalému.
15) t. knělí. kteI-íby sluibu konali po výsostech a modlům. což vlastně bylo ďáblům sloužiti.
16) t. kteří věrně Hospodina se dra-li a jemu sloulili.
17) t.. tak dlouho v Jerusalémě trvala čista pocta Bolí a náboženství pravé. tak jak! je David
a Salomona zřídili &.konali.

20)
22)
23)
2)
3)

t. : potomstva Absolonova. Níi 13. 2.
Za budoucího náměstka svého ' krůloutví jůdském jej ze všech bratří jeho vyvolil.
Dolo! : hebr.: „muadil ty syny“ -— bez pochyby : opatrnosti, aby neučinili zboul'ení.
Seoul. jinak Sesostris. 3. Král. 14. 25.
t. pěšího. — 3“) Troglodíté.
lidé v jeskyních a v jamách bydlící na hřebínek rudého
moře; dle hebr. Suchité. Mouleníné.
jinak Kuiitč. pocházeli od Ismaela. a bydleli v po
lední Arabii a Ethiopii.

12, 50— 13. 7.
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5. Tedy Semejéš prorok přišel k Ro
14. ] činil zlé věci. a nepřipravil srdce
boamovi, a k knížatům jůdským. kteříž svého. aby hledal Hospodina.
se byli sebrali do Jerusaléma, utíkajíce
lb. Skutkové pak Roboamovi první i
řed Sesákem. a řekl k nim: Toto praví
a pilně
vyložení
jsou
Iospodin: Vy jste mne opustili, i ja ta poslední
v kniháchugséni
emejéše
proroka.
a Addo
Vidoucího :i bojovali proti sobě Roboam
ké opustil jsem vás"' v ruceSe
6. A poníživěe se knížata israelskái
a Jeroboam po všecky dny.
král. řekli: Spravedlivýt jest Hospodin.
16. ] usnul Roboam s otci svými. a
7. A když viděl Hospodin, že se
pochovánjest v městě Davidová. A kra
loval A-biaš syn jeho místo něho.
nížili. stala se řeč Hospodinova k s:
mejéšovi. řkoucí: Proto že jsou se po
nížili. neshladím jich. ale dám jim po—
Kapitola 13.
někud omoc. a nevyle'e se prchlivost
Viteuvvi Abiůie krik jůdakébo nad Jemboamsm. 21.
má. na femsalém skrze šesaka.
Zeny a dáti jeho.
8. a však sloužiti jemu budou, aby
]. Léta osmnáctého krále Jeroboama
poznali (jaký jest) rozdíl mezi službou
mou. a mezi službou království zem— kraloval Abiáš nad Jůdou.
ského.
2. Tři léta kraloval v Jerusalémě. a
9. Tedy odtrhl Sesék král egyptský 'meno matky jeho bylo Micha'a.. dcera
od Jerusaléma. pobrav poklad domu
rielova' z Gabaa: a byla v ks mezi
Hospodinova. a domu královského, a Abiášem a Jeroboamem.
3. A když táhl do bo'e Abiéš maje
vš ecko s sebou vzal. i pavézy zlaté. kte—
rýchž byl nadělal Šalomoun.
udatných bojovníků. a vy mých čtyři
10. místo kterýchž nadělal král (pa krát sto tisíc: Jeroboam zšikovalproti
véz) měděných, a dal je knížatům pa— němu vojska. osmkrát sto tisíc mužů,
vézníků, kteříž ostříhali síně palécu.
kteříž také výborní byli, a ]:bojům velmi
11. A když Chodíval král do domu silní.
4. I postavil se Abiáš na hoře Some
Hospodinova.
přicházívnli
pavézníci,
ma'
i je, potom
rase odnášeli
je doa ron. kteréž byla v Efraim, a řekl: Slyš
Jeroboame,
i veškeren Israeli.
zbrojnice své.
5. Zdaliž nevíte, že Hospodin Bůh
12. A však že jsou se ponížili, od—
vrátil se od nich hněv Hospodinův, a israelský dal království Davidovi nad
lsrselem na věky. jemu i synům jeho
shlazeni: dobří.
nebo i vJůdstvu smlovousoli?
nngsou
ezenidocela
'sou skutkové
6. Ale Jeroboam, syn Nabatův, slu
13. edy zmocnil se král Roboam v
Jerusalémě. a kraloval: ve čtyřicíti pak žebník alomouna syna Davidova po—
a jednom létě byl, když
al kralovati. vstal a zprotivil se pánu svému.
a sedmnácte let kralova v Jerusalémě.
7. A sebrali se k němu lidé nevážní,
městě. kteréž vyvolil Hospodin ze všech a synové Belial: a zsílili se roti Robo
pokolení is:-selských, aby utvrdil jmeno amovi s u Salomounovu: Igoboam pak
své tam; jmeno pak matky jeho bylo byl nezkllšený. a srdce bázlivého. aniž
Nanma Ammanitská.
mohl odolati jim.
5) dolet: a vydal jsem vás.
2) Výš H. 20. a 3. Král. lb. 2. čte se liebe,

atohotudcera.

dcera Absolonova. jak! podobno. vnučka onoho

5) Sůl znameni mpomiitedlnost; smlouv a soli jest tedy smlouvamiitsdlnk,
Hejl. 18. 19.

81'

věčné. 4
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-8. Nyní tedy
pravíte. že můžete
odolati království ospodinovu. kterýmž
vládne skrze syny Davidovy, a (máte)
lidu veliké množství. a telata zlatě. kte
réž vém adélal Jeroboam za bohy.
9. A vyvrhli jste kněží Hospodinovy.
syny
novy. a levít : a nedělali jste
sobě kněží. jako všic ni národové (ji
ných) zemí: kdožkoli přijde a posvětí
rukou svých býkem z volů. a sedmi
skopci. bývi hned knězem těch. jenž ne—
jsou bohové.
10. Náš pak Hospodin. Bůh jest. kte
réhož se nespouštime, :: kněží přisluhu
jící Hospodinu jsou z synů
nových.
a levítové jsou v řádu svém:
ll. oběti také zápalné obétují' Ho
spodinu na každý den ráno i večer. i
kadidlo : vonných věci vedlé přikázaní

13. B.- ll. 6.

17. A tak porazil 'e Abiáš a lid jeho.
ranou velikou: a pad o raněných : Isra—

ele pětkrát sto tisíc mužů silných.
18. [ snížení jsou synové israelští v
ten čas. a synové J ůdovi zmocnili se
přenámnně. proto že doufali v Hospo
dina Boha otců svých.
19. Honil pak Abiaš utika'ícího Jero
boams.. a vzal mu města. ethel i vsi
jeho, &.Jesana se vsmi jeho. Efron také

i vsi jeho:
20. aniž mohl více za dnů Abiéšových
odolati Jeroboam: kteréhož ranil Ho—

spodinf tak že umřel.
21. Protož Abiáš potvrdiv království
svého. pojal manželek čtrnácté; a. z lo
dil dvamecítma synů. a šestnácté cer.
22. Ostatek pak věcí Abiášových. a
cest.'i skutků jeho. sepsán jest velmi
zákona způsobené. &předkládají se chle— pilně v knize Addo proroka.
bové na stole nejčistším. a jest u nás
svícen zlatý. i lampy jeho. aby se vždy
Kapltolu IAI.
cky rozsvěcoval k večeru: my za'isté
A—ovo. zkaženi modlúistvi. 9. Téhož
ostříháme řikazaní Hospodina
ha Kmlonni vilka
i vítězství nad Mouieniny.
svého, kterehož jste vy opustili.
1. Usnul pak Abiáš s otci svými. a
12. Protož v vojsku našem jestit Bůh
vůdce. i kněží jeho. kteříž troubí na pochovali jej v městě Davidově: a kra—
trouby. aby zněly proti vám: synové isra loval Asa syn jeho místo něho, za je—
elští nebojujte proti Hospodinu Bohu hožto dnů v pokoji byla země deset let.
otců s 'ch. nebo to neni vám užitečné.
2. [ činil Ass.. což bylo dobrého a lí
13. dyž on to mluvil. mezi tím Je bemého řed obličejem Boha jeho, a
cizího náboženství. i vý
roboam z zadu ukládal zálohy. a stoje zbořil ol
před nepřátely. Jůdu, nevědoucího (o sosti.
3. a ztroskotal modly. a háje posekal:
tom). svým vojskem obkličoval.
4. a přikázal lidu jůdskému. aby hle
14. ] ohlédna se lid 'ůdský viděl. ano
mu nastává boj popředu i pozadu. a ve dali Hospodina Boha otců svých. a pl
lal k Hospodinu: a kněží počali troubiti nili zákon. i všecka přikázaní jeho:
v troub .
5. &vyklidil ze všech měst jůdských
16. všickni muži jůdští učinili po oltář-ej chrámy modléřské. &kraloval
křik: a aj když oni křičeli, přestrošil v poko'i.
6. ystavěl také města pevně.v Jůd
Bůh Jeroboama. i všeho lsraele. kterýž
stvu. nebo pokojný byl, a žádné války
stůl proti Abiášovi a lidu jůdskému.
16. I utekli synové israelští řed Jů za času jeho nepovstaly. nebo Hospodin
dal pokoj.
dou: &dal je Bůh v ruku jeji

11) !. kněb' : přispěním levitů.
20) t. nemocí.
22) !. života neb mrsvů.

14. 7.— 13. 9.
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7. l řekl lidu 'ůdskému: Vzdelejme dobytka nesčíslné množství. i velbloudů:
ts. města. a oh
me je zdmi. s. upevně &navrátili se do Jerusalěma.
me věžemi. s. branami. a zámky. dokud
před válkami v pokoji 'sou všecky věci.
Kapllola “.
proto že jsme hledali ospodins. Boba.
8. Obnovení pravého ni
otců svých. a dal nám okoj vůkol. Sta Napomennti Audššovo.bolonstvi.
věli tedy. a nebylo žadné překážky v
stavení.
1. Azariůš pak syn Odedův. když
8. Měl pak Asa v vojště svém pave— sstoupil naň duch Boží.
zníků a kopinníků : pokolení Jůdovs. tři
2. vyšel vstříc Asovi. a řekl jemu:
krát sto tisíců: z pokolení pak Benja Slyšte mne Aso, i veškeren lide jůd—
minova (měl) pavezníků s. střelců dvě ský. a benjaminský: Hospodin byl s va
stě a osmdesáte tisíců. všickni to muži mi. proto že jste vy byli s ním. Bude
udatní.
te-li bo hledati. najdete ho: pakli ho
9. l vytáhl proti nim Zára Mou opustíte. opustit vás.
řenín s vojskem svym desetkrát sto
3. Pominet pak mnoho dnův v Isra
tisíců, & vozů tři sta: a přitáhl až k eli (že lid bude) bez Boha pravého. a
Mareše..
bez kněze učitele a bez zákona.
4. Ale když se navrátí v ouzkosti své
10. Vytáhl též i Asa proti němu. &
zšikoval vojsko k boji v oudoli Sefata. k Hospodina Bohu israelskému. a bu
dou ho hledati. naleznout ho.
kteréž jest u Maresa:
11. i volal kllospodinu Bohu. a řekl:
5. Toho času nebude pokoje vycha—
Hospodine, nenít u tebe žádného rozdí— zejicímu. a vcházejícímu.' ale strach bu
lu. v male-li bojovníků spomáhz'iš, čili de odevšad mezi všemi obyvately země:
v mnoze: spomoziž nám Hospodine Bo
6. nebo bojovati bude národ proti ná.
že náš: nebo v tobě. a v tvém jmenu rodu, a město proti městu. neb Hospo
doufání majíce. přišli jsme proti tomuto din zkormoutí je všelikou ouzkostí.
množství. Hospodine, ty jsi Bůh náš.
7. Protož vy posilňte se. a necht ne—
klesají ruce vašez' nebo míti bude svou
necht nepřemáhš proti tobě člověk.
12. Přestrašil tedy Hospodin Mou mzdu race vaše.
řeníny před Asou a Jůdou: s. utekli
8. o když uslyšel Ass.. totiž slova ::
Mouřenínové.
proroctví Azariaše, syna Odeda proro
13. l honil je Asa1 a lid„ kterýž byl s ka. posílil se. a vyplenil modly ze vší
ním, až do Gerary: a padli Mouřeníno— země jůdské, a benjaminské. i z měst.
vé (téměř) až do posledního,' nebo po kterychžbyl dob lna hoře Efraim, a.po
tříni jsou od Hospodina je bijícího. a světil' oltáře ospodinova, kterýž byl
vojska jeho bojujícího. [ nabrali (Jůd před síní (chrámu) Hospodinova.
ští) loupeže mnoho.
9. A shromáždil veškeren lid 'ůdský
14. a pohubili všecka města vůkol a benjaminský. i příchozí s nimi flaim
Gerary: nebo byl strach náramně veli ské. a Msnassesovy, a Simeono : ne
ký připadl na všecky: i nebrali ta mě— bo mnozí byli utekli k němu zlieiraele.
sta. a mnoho lou že odnesli.
vidouce. že Hospodin Bůh jeho jest a
15. Též i má?: ovcí zkazivše, zajali mm.
lil) podlé hebr. padli tak mnozi. ie se nijak zotavíci nemohli.
5) 0.. lidé ve svém jednáni nebudou míti bezpečnosti |. pokoje.

7) t. co! jsu- v obnovování . nlprlvovini

8) t. obnovil oltář.

Boží pocty dobře započali. to zmulile dokonqite.
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10. A když HEHdo Jerussléma mě
síce třetího a léta patnáctého kralovaní
Asovs.
11. obětovaliHospodinu ten den zko
řisti a loupeže. kterouž b li přihnsli,
volů sedm set, &sk0pců s
tisíc.
12. I vešel z obyče'e' k potvrzení
smlouvy. aby hledali ospodina Boha
otců svých : celéhosrdce svého, a z celé
duše své.
13. l řekl, jestližeby pak kdo nehle
dal Hospodina Boha is:-selského, at
umře od ne'menšiho až do největšího.
od muže až o ženy.
14. I přiséhli Hospodinu hlasem ve
likým s plesáním. &s zvukem trouby, a
s zněním pozounů.
15. všickni. kteříž byli v Jůdstvu s
zaklíněním? nebo s celým srdcem svým
přisáhli. a se vší vůlí svou hledali ho, i
nalezli: a dal jim Hospodin odpočinutí
vůkol.
. 16. Nadto i Méchu matku As krále
ssadil : královského důstojenstv , proto
že udělala v háji modlu Priépovu: kte
roužto všecku ztroskotal. s na.kusy zdro
biv spálil u potoka Cedron.
117. V sosti pak zůstaveny jsou v
Israeli:
e však srdce Asovo bylo do
konalé o všecky dny jeho.
18. X ty věci. kteréž byl zaslíbil otec
jeho. i on. vnesl do domu Hospodi
nova, stříbro. i zlato. inédob rozličný
nábytek.

15, 10. ——16. 10.

proti Jůdovi. a zdí ohrožoval Ráma. aby
žádný nemohl bezpečně vyjíti, ani vjíti
z království Asy. (3. na. 15. m.)
2. Tedy vzav Asa stříbro a zlato z po
kladů domu lIos dinova, &z pokladů
královských. poslů k Benadadovi králi
syrskému, kterýž bydlil v Damašku.
řka:
3. Smlouva jest mezi mnou a tebou.
otec také můj. a otec tvůj měli svomost;
&proto poslal jsem tobě stříbro i zlato.
aby zruše smlouvu. ktenouž máš s Bá—
sou králem is:-selským. způsobil, aby on

odtrhl ode mne.
4. To zvéděv Benadad poslal knížata
s vojsk svými proti městům israel

ským:
teříž dob li Ahion, & Dan. a.
Abelmaim. i vše
měst Neíthali hra—
zenych.
_5.To když uslyšel Bása, přestal sta
větí Ráma, a zanechal díle svého.

6. Asa pak král pojal veškeren lid
'ůdský. a pobrali kamení z Ráma, i dříví,
teréž byl připravil k stavení Bása, a
vystavěl :: něho Gabaa. &Masfa.
7. Toho času přišel Hansni prorok_k
Asovi králi jůdskému. a řekl jemu: Ze
jsi měl douíění v králi syrském. &ne v
Hosppdinu
Bohu svém,
sko
šle syrského
z rukyproto
tvé.' ušlo voj

8. Zdaliž Mouřenínů & Lybijských
mnohem více nebylo. vozů sjezdců. a
pěších množství bez počtu. ježto. když
“si se spolehl na Hospodina, vydal v ru
19. Vélk pak neb 10. až do třicáté— u tvou?
ho pétého ] ta kralov
Asova.
9. Oči zajisté Hospodinovy spatřují
všecku zemi, a dávají sílu těm, kteříž
srdcem dokonalým věří v něho. Pro—
Villa Bison

s Anon. 7. Proroctví Han-ni proroka.
12. Smrt Asovn.

]. Léta pak třicátého šestého kralo
véní jeho. vytáhl Bésa král israelský

tož nesmyslně jsi jednal. a za tou příči
nou od toho času povstanou války proti
tobě.
10. ] rozhněvav se Asa na Vidou

12) t. král vešel do chrámu. a jak obyčej byl. obnovil smlouvu s Bohem a t. d.
15) t. pliséhnli a nklinali se před Bohem. že sloužiti budou jemu dle učiněné smlouvy.
7) Mluví v ten rosum: Kdyby byl na Hospodina jediné spolebnl. bylby svítětil netoliko nad
krůlem ici-selským. ale i nad syrským. pukliby on jemu ns pomoc, podlé smlouvy (výš v 3.),
proti tobě byl vytáhl.

16. 110— 17. l49
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clho. rozkázal ho do vazby vsaditi: ne—
ho se byl velmi rozhněval pro tu věc: a
pobil' z lidu velmi mnohé toho času.
11. Skutkové pal: As první i po
slední. sepsání jsou v knize králů jůd
ských &israelských.
12. l roznemohl se Asa léta třicáté
ho devátého kralování svého. na nohy
přetěžkou nemocí. a ani v nemoci své
nehledal Hospodina. ale více doufal v
lékařské umění!
13. ] usnul s otci svými: a umřel
léta čtyřicátého prvniho kralovi'mísvého.
14. A pochovali ho v hrobě 'eho.
kterýž byl vykopal sobě v městě avi
dově: a položili ho na lože jeho, kteréž
plné bylo vonných věci. a masti nevěst
čich. dílem a atykářským uměle řipra
vených. &pá ili je nad ním s nád emo
stl přílišnou!

Kapitolu I?.
Joufotovo kulovnici nod lidem jůdským; 3. poboroost
0. i moc jeho.

1. ] kraloval Josafat syn jeho misto
něho. &zmocnil se proti lsraelovi.
2. ! Osadil houfy žoldnéřů všecka mě

sta jůdská, kteráž byla ohrazena zdmi.
A postavil stráže vzemi jůdské, &v mě
stech Efraim. kterýchž byl zdobývalAsa
otec jeho.
3. A byl HOSPOLlllls Josafatem, pro

to že chodil po cestách Davida otce
svého prvnich: a. nedoufal v Bálim,
4. ale v Boha. otce svého. a chodil v
pi'ikázaních jeho. ane vedlé hříchů lidu
israelského.
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5. [ utvrdil Hospodin království v ru
ce jeho, a dal veškeren Jůda dary Jose
fatoviz' i měl zboži nesčíslna.. a slávu
velikou.

6. A nabyv srdnatosti pro cesty Ho
spodinovy! vyklidiltaké výsosti, a háje
z Jůdy.
7. Třetího pak léta království svého.
poslal
z knížat svých&Nathanaele.
Benhaila., &Obdi
še. &Zachariáše.
&.Mi
cheůše. aby učili v městech jůdských:
8. a s nimi levity, Seme'áše, a Natha—
niáše, a Zabadiáše, Asao e také. &Se
miramota. a Jonathana, & Adoniáše. &
Thobiáše. & Thobadoniáše. levíty, a s
nimi Elisama. a Joramn kněží.
9. A ti učili lid v Jůdstvu, inajíce &
sebou knihu zákona Hospodinova, acho
dili vůkol po všech městech judských.
vyučujice lid.

10. Protož připadl strach Hospodi
nův na všecka království zemí. kteréž
byly vůkol Jůdstva, aniž směli bojovati
proti Josafatovi.
11. Nýbrž i Filistínští přinášeli Joea
fatovy dary. a stříbro co daň. Arabští
také přiháněli mu dobytky. skopců sedm
tisíc a sedm set. a kozlů tolikéž.
12. l prospíval Josafat. & zveleben
jest až na nejvýš: a vystavěl v Jůd
stvu domy na způsob věží. a města
hrazená.
13. A mnohé věci zdělal v městech
jůdských: muži také váleční, &.udatní
byli v Jerusalémě. '
14. jichž tento 'est počet po domích
a čeledech jedno okaždého: V Jůda

lo) hebr. text: utiskal.
12) Nemocnému Asovi králi se nevyčiu's. le hledal pomoci lékařské; neb lékaře v poctivosti míti.
: pomoci jeho uziti. sune pismo veli (Sir. 38, l): nýbrž klade se mu za. vinu. že více doufal
v umění lékařské. než v pomoc Boží; ježto lékař jediné pomoci Bati uzdraviti moze.
14 v Spálili to všecko. a. snad i s tělem jeho. ohněm velmi velikým. nádherné. podlé obyčeje krů—
lovskóho za časů tehdejších. a potom kosti jeho pochovali v hrobě jeho. tak jako ]. Král.
:ll. 12. 13. Nit 2l. 19. Jer. 34. 5.
5) Tím se |: němu. jako k králi svému. přiznámjice.
6) 0.. protože kráčel cestou zákona. Božího : důrčhral se v Boha.
7) t. aby nápomocni byli vážnosti a jinou zprávou svou kněžím o levitům. kuřiiby lid vyučovali
úkonu Božímu & jej k službě Boal přidržovali : tak pokleslý upravovali.
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knížata. vojska. Ednss vůdce, s s ním
přeudstných mužů třikrát sto tisíc.
15. Po něm Johanna kníže. a s ním
dvě stě &osmdesůte tisíc.

17. 15.— 18. H.

moth v Galaad. čili tak nechati? A oni
ovu. Táhni. nebo de.je Bůh v ruku krb.—
řekli:
6. [ řekl J osafst: Což není zde žá—

16. Po něm také Amasiáš syn Zechri. dného proroka Hospodinova. abychom
posvěcený Hospodinu,' &s nim dvakrát se ho také dali?
7. [ řekl král israelský k Josefatovi:
sto tisíc mužů udatných.
17. Po něm byl' silný k bitvám Eli Jest (tu) muž jeden, jehož se ptůti mů
ade. a. s nim lidu zbrojného s lučišti. s žeme na vůli Hospodinovu: ale já ho
nenávidím. proto že mi (nikdy nic) do
pověrami dvakrát sto tisíc.
18. Po něm také byl Jombad, & s brého neprorokuje. ale vždycky (všecko)
nim sto s osmdesůte tisíc hotových zlé: jest to Micheáš syn Jemlův. l řekl
Josafat: Nemluv tak králi.
bojovníků.
8. Povolal tedy král israelský jedno
19. Ti všickni byli k ruce králově.
kromě jiných. kteréž byl osadil po mě ho z komorníků, a řekl jemu: Zavolej
stech brusných po všem J ůdstvu.
mi rychle Micheáše s na. Jemlova..
9. Král pak israels ý &Jossfat král
jůdský.
sedělijedenkaždý na trůnu svém.
Kupllolss 18.
odíni jsouce rouchem královským: se
Tomi Josefstovo s Athabsm roti Syrským. IG.
Mic-bt“ vsuso do vězení. 32. Achsb ubit.

děli pak na náměstí 11 brány

samař—

ské. a všickni proroci prorokovali před

]. Byl tedy Josafat bohatý s slavný num.
lO. Sedeciáš ak syn Chansonův udě
velmi. i spojil se příbuzenstvlm s Acha—

bem!

2. l přijel po (dvou) letech k němu
do Samaří: k jehožto příští nabil Achab
skOpců s volů velmi mnoho. pro něji
pro lid, kterýž byl přišel s nim: a na
mlouval ho. aby (s nim) táhl proti Rá—

moth v Galud.

3. I řekl Achab král israelsky' k Jo
safatovi králi jůdskěmu: Táhni se mnou
proti Rámoth v Galaad. Jemuž on
odpověděl: Jeko jů, tak ity: jako lid
tvůj. tak i lid můj: &s tebou budeme
v boji..
4. l řekl Josafnt králi israelskému:
Vze tej se. prosím. nynl (o to) na slo
vo ospodinovo.
5. Shromáždil tedy král israelský pro
roků (svých) čtyři sta mužů. a řekl 'im:
Máme-li tůhnouti na vojnu proti Šá

lal sobě roh ' že eznó, &řekl: 'l'oto praví
Hospodin:
ěmito rozvěješ Syrii. až se—
třeš ji.

11. Podobně i všickni (ostatní) pro
roci prorokovali, & pravili: Táhni proti
Rámoth \! Gslaad a šťastně se povede.
&dá je Hospodin v roku královu.
12. Posel pak. kterýž šel. aby zavo
lal Micheáše. řekljemu: Hle slova všech
proroků
ústy prosím
předpovídají
bré
věci jedněmi
ráli: protož
tebe, do—
ati
řeč tvá není jim odpor-mi..&aby též mlu
vil dobré věci.
_

13. Jemuž odpověděl Micheáš: Zivt
jest Hospodin. že což mi koli řekne Bůh
můj. tot budu mluviti.
14. Přišel tedy k králi. Jemuž král
řekl: Micheáši. máme—litáhnouti proti
Rámoth v Gelaad na vojnu, čili tak ne

16) t. který se dobrovolně byl oddal k správě a k obbůonl lidu Božího.
17) dle hebr. : pokolení Beqjaminon.
]) Jonm, syn Joosfntův. pojal sobů u manželku Athslii. dceru Acbsbovu. . tim sůntkem přišlo
mnoho nežtdstí ns krile i on lid jeho.
3) Jů i ty. lid můj i lid tvůj. jsme sjednocení . protož budeme vespolek bojovati.

18. 15-34.
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25. I přikázal král israelský. řks:
chuti? Jemuž on odpověděl: Táhněte:
nebo všecko se šťastně povede, &dání Vezměte Micheáěe. a doveďte ho k Amo
novi knížeti města.. s k Jossovi synu
budou nepřátelé v ruce vaše.“
15. ! řekl král: Jednou i podruhé pří Amelechovu.
26. A rcete: Toto praví král: Dejte
sahou
tebe. jest.
aby ve
mijmenu
nemluvil.
než cožzavazuji
prav ivého
Ho tohoto do žaláře. s dávejte mu maličko
chleba.. s. maličko vody. dokudž se ne
spodinovu.
16. A on řekl: Viděl jsem veškeren
v pokoji.
27. [ řek
Micheáš: Jestliže se ty na—
lid israelský rozptýlený po horách, jako navrátím
ovce bez pastýře. ! řekl Hospodin: Ne vrátíš v pokoji, nemluvil skrze mne Ho
majít tito pánů; navrat se jedenkaždý spodin. A (přes to) řekl: Síyštež to vši
ckni lidé.
'
do domu svého v pokoji.
28. 'l't'thl tedy král israelský, &Joss.
17. I řekl král israelský k Josafatovi:
Zdaíižt jsem neřekl. že mi tento nepro— fat král jůdský proti Rámoth Galasd.
29. ] řekl král israelský k Josefa—
rokuje nic dobrého, ale (vždy) to, což
zlého 'est?
tovi: Já se přestrojím. s tak půjdu k bi
18. On pak řekl (dále): Protož slyšte tvě. ty pak oblec se v roucho své. [
slovo Heatpodinovo: Viděl jsem Hospo změnil král israclský oděv. a tak šel do
dina sedícího na. stolici své, a všecko bo'e.
130.Král pak s rský přikázal byl vůd
vojsko nebeské stojící při něm po pra
vici, i po levici.
cům jezdců svýc . řka: Nebojujte proti
19. [ řekl Hospodin: Kdo oklamů. malému. ani roti velikému. než proti
.
Achaba krále israelske'ho. ab vytáhl & samému králi israelskému.
padl v Rámoth Gsíaad? A když mluvil
31. Protož když uzřeli knížata jezdců
ten takto, a.jiný jináč:
Josafata, řekli: Tot jest král israelský.
20. vyšel (jakýsi) duch. &postavil se [ obklíčili jej bojujíce proti němu: ale
před Hospodinem. a řekl: J_átoklamám zvolal k Hos odinu. &spomohí jemu. &
něho.
ho. Jemuž řekl Hospodin: (Jímjej okle odvrátil 'e
máš?"
32. hebo uzřevěe vůdcové jízdny'ch,
21. A on odpověděl: Vyjdu. &budu že on není král ist-selský. nechali ho.
duchem lži "m v ústech všech proroků
33. I přihodilo se. že jeden z lidu
jeho. [ řeklgospodin: Oklumáš. &pře střelu ns nejisto vystřelil. s ranií krále
můžeš: vyjdiž s učiň tak.
ismelského mezi žijí &plecemi. Protož
22. Protož nyní. aj dal Hos odin du— řekl vozkovi svému: Obrat se &vyvez
cha lživého v ústa všech roroiiů tvých, mne :. vojska. nebo jsem raněn.
34. A dokonale. se bitvsv ten den:
ježto Hospodin mluvil zle roti tobě.
23. l přistou iv Sedecigš syn Cha král pak ist-selský zůstal na. voze svém
nsanův, dní Mic eášovi poliček. a řekl: proti Syrským až do večera. &umřel v
Kterouž jest cestou odšel duch Hospo západ slunce.
dinův ode mne. aby mluvil tobě?
24. [ řekl Micheáš: Ty sám to uzřiš
v ten den, když utíkati budeš z pokoje
do pokoje. aby se skryl.

“)

toto mluvil vlsstními slovy fsíeinýeh proroků ovieln v opnčndm smy-Ihr. tak že sim král m
meosí. ie jinak míní.

20) t. jakým způsobem.

líhll Mlý

Bil
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19. l. — 20. 6.

stvím a příbuzenstvím. aneb kdežbykoli
otázka byla o zákonu. o přikázaní. o
ustanoveních a ospravedlněních: ukažte
jim.' aby nezhřeših' proti Hospodinu, a
1. I navrátil se Josefat král jůdský nepřišel hněv na vás. a na bratry vaše:
do domu svého v pokoji do Jerusaléma. tak tedy činíce nezhřešite.
ll. Amariáš pak kněz. a biskup váš.
2. Jemuž vyšel vstříc Jehu syn Ha
nanův Vidoucí, a řekl mu: Bezbožnému v těch věcech. kteréž k Hospodina při
dáváš pomoc. a s těmi. ježto nenávidí slušíf představeným bude: Zabadiaš
Hospodina řízníšse. aproto zasloužiljsi pal: syn Ismahelův. kterýž jest vůdce
v domu Jůdově, bude nad těmi věcmi.
sice hněvu ospodinova:
3. a však dobří skutkové nalezli se kteráž k královskému oui-adu příslušejí :
při tobě. že jsi sklidil háje z země jůd a máte (také) mistry levity před sebou,
ské. a připraviljsi srdce své. aby hledal posilňtež se. a horlivě sobě počínejte. a
bude Hospodin s vámi při všem což do
Hospodina Boha otců svých.
4. ] bydlil Josafat v Jerusalémě: 8. brého jest.

Kapitola ID.

Petrem-iai Jonatan od prorok.. John. 5. Ustanovení
.
soudců evoukých i duchovních.

mm' . a navrátil
k lidu'jeodBersabé
ažkBohu
hoře
k llospodinu
otců jejich.
5. [ ustanovil soudce v zemi po všech
městech judských hrazených na každém
místě.

liapno lu co.
Vúlh Monbských. Ammonitských proti Josefina;
22. vitsutvi jeho nad nimi. 35. Jos—fotstonryin'v se
: Ochotia'šsm. trestán od Boha.

1. Potom shromáždili se synové
6. a přikazuje soudcům, řekl: Vizte. Moab. a synové Ammon, &s nimi ně—
co činíte. nebo nevedete soudu lidské— kteří z Ammonitských' proti Josafatovi.
ho. ale (soud) Hospodinův:' a cožkoli aby bojovali proti němu.
souditi budete, na vás se obrátí.
2. ] řišedše poslové. oznámili Joss
7. Budiž (tedy) bázeň Hospodinova fatovi. ř once: Přitahlo proti tobě množ
při vás. a s pilnosti všecko činte: nebot ství vcliké : těch krajin, kteréž 'sou za
není u Hospodina Boha našeho nespra mořem,“ a z Syrie. a hle polož' ' se v
vedlnosti. ani přijímání osob. ani ža— Asasonthamar. jenž jest Engaddi.

dosti darů.
3. Tedy Josafat jsa básní přestrašen.
8. Také v Jerusalémě ustanovil Jo oddal se veškeren na to. aby se modlil
safat (některé) levíty. a kněží. a knížata Hos
inu, a vyhlásil půst všemu lidu
čeledí z lsraele. aby soud a ři Hospo jůd ému.
dinovu soudili obyvatelům jeho.
4. [ shromáždil se lid jůdský. aby se
9. A přikáml jim. řka: Takž čiňte v modlil Hospodinu: také i všiclrni z měst
básni Hospodinově věrně. &.srdcem do svých sešli se. aby se modlili jemu.
konalým.
6. A Josafat stoje u prostřed shro
10. A ři všeliké rozepři. kterážby máždění judského, a jerusslémského. v
řišla před) vás. od bratří vašich. kteříž domu Hospodinovu před síní novou.
bydlí v městech svých, mezi příbuzen
6. řekl: Hospodine Bože otců našich,
4) prošel veškerou mi.
6)
10)
11)
])
2)

t. nesoudíte na místě člověka, ale na místě Hospodina.
t. jak by měli jedneh'.
t. u věcech cqujíěích' se uihcienství.
dle jiného čtení způsobu.: ldumejských. Viz níže v. 10.
t. u mol-em mrtvým.

20. 7 —'-23.
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ty sám jsi Bůh na nebi, &panuješ nade Nebojtež se. aniž se lekejte toho množ
všemi královstvími národů. v ruce tvé ství: nebot ne váš 'est. boj ten. ale Božl.'
16. Zejtra vytá ete proti nim: nebo
jestit sila a moc, aniž kdo může tobě
odolati.
potáhnou po stráni jmenem Sis, a na
7. Zdaliž jsi ty Bože náš nepohubil leznete je při konci potoka. kterýž jest
všech obyvatelů země této před lidem proti poušti Jeruel.
17. Nebudete vy, jenž se budete po
svým israelským, & dal je: ji semeni
ty'kati. ale toliko doufanlivě stůjte, a
Abrahama. přítele svého na věky?
8. ] bydlili v ní. a vystavěli v ni Sva uzřlte pomoc Hospodinova nad sebou,
0 Jůdo a Jerusaléme: nebojte se, aniž
tyni jmenu tvému. řkouce:
se strachujte; zejtra vyjdete proti nim,
9. soudu!
Jestližeby
přišly,
na postavhne
nás zlé věci,
meč
mor.
a ad,
se a Hos odin bude s vámi.
18.
tož Josafat, a lid jůdsky. i vši—
před timto domem. před obličejem tvým,
v němžto vzývůno jest jmeno tvé: a vo ckni obyvatelé jerusalémštl. padli na
lati budeme k tobě v zármutcich svých, tvář k zemi před Hospodinem, :. klaněli
se jemu.
a ty vyslyšlš nás. a vysvobodlš.
19. Levltové pak z synů Kaath. a z
10. Nyni tedy aj synové Ammon, a
Moab, a hora Sein“ skrze něž jsi nedo synů Kóre. chválili Hospodina Boha
ustil jíti lsraelovi . když vycházeli z israelského hlasem velikým. a vysokým.
20. A vstavše ráno, táhli po oušti
pta, ale uhnuli se od nich, a nepo—
hubili jich:
Thekue;
a nic
když. ře cházeli.
stoje
u
prostřed
: Poslyšte
mneosaíat
muži
11. na opak (nám) činí.. s usiluji
vyhnati nás : vládařstvl, kteréž jsi nám jůdšti, i všickni obyvatelé jerusalémštl:
dal.
věřte v Hospodina Boha svého, a bez
12. Bože náš. zdali jich souditi ne— pečni budete: věřte prorokům jeho, a
budeš? V nás zajisté není tak veliká všecko šťastně se povede.
slls. abychom mohli odolati tomuto
21. [ dal radu lidu, a postavil zpě—
množství. jenž táhne proti mim. A ježto váky Hospodina. aby chválili ho v hou
nevime, cobychom činiti měli, to nám
lich svýc , a hlasem
aby šli apřed
vojskem,
y řikali:
Chvala
toliko pozůstavá.. abychom oči své obrá— jednostejným
tili k tobě.
te Hospodina. nebo na věky (trvá) mi
13. Veškeren pak Jůda stál před losrdenství jeho.
22. A když začali chvil zplvati. obrá
Hospodinem, s dětmi, a s manželkami,
til Hospodin zálohy jejic na ně samé,
a s syn svými.
(záloh ) totiž synů Ammon. a Moab, &
14. syna
yl šak
tu Jahaziel
Zacha bory eir. kteříž byli v 'hli. aby ho
riáše.
anajášova.
synasyn
Jehielova,
syna Mathaniášova, levita z synů Asa jovali roti Jůdovi. &(ta ) zbiti jsou.
23. ebo povstali Synové Ammon a
fovych. na něhožto vstoupil duch Ho
Moab proti obyvatelům hory Seir. aby
spodinův u prostřed zástupu.
15. a řekl: Pozorujte veškeren Jůdo. pobili a shladili je: a když to skutkem
i kteříž bydlíte v Jerusalémě. &ty králi dokonali. také sami proti sobě obrátivše
,
Josafate: Toto vám pravi Hospodin: se, bili se vespolek.

9) t. toudu Božího či trestu.
10) totiž ldumejitl, obyvatele hory Soir. potomci Ezauovi.
ll) t. zlým se nim za dobré odměňqii.
15) t.. nebudete vy proti nim bojovati. ale Bůh sim.

82.
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20. 24. —' 21. 4.

24. Mezi tim lid jůdský přitáhl k ještě byl lid nenastrojil srdce svého
stráži. kterůž leží k poušti.' &uzřel po (zúplna) k Hospodinu Bohu otců svých.

dál všecku
'inu. ana jest plnš mr
tvých těl. aniž do pozůstal. jenžby byl
smrti ušel.
25. Pročež přistoupil Josafat. & vše—

1

cken lid s nim. aby sebrali lou že z
těch mrt 'ch: :: nalezli mezi z itými
rozličný nabytek. roucha také a nádoby
předrahě. &sebrali tolik. že všeho une
sti nemohli. ani za tři dni odnositi ne
mohli lou eže pro množství kořisti.
26. V en pak čtvrtý shromáždili se
v oudoll Dobrořečeni: nebo proto že tu
dobrořečili Hospodinu, nazvali misto to
oudolim Dobrořečeni až do dnešního
dne.
27. I navrátili se všickni muži jůdštl.
i obyvatelé jerusalémštl. &Josafat před
nimi. do Jerusaléma s radostí velikou,
proto že dal jim Hospodin radost nad
nepřátely jejich.
28. ] vešli do Jerusaléms s loutnarni.
(a harfami,) a s troubami do domu Ho
spodinova.
29. [ připadl strach Boži na všecka
království země. když uslyšeli. že bojo
val (sám) Hospodin proti nepřátelům
israelským.
30. l b lo v pokoji královští Josefa
tovo. &dal jemu Bůh okoj odevšad.

34. Ostatek sk skutků Jossfatových
prvnich i poslefnich, sepsána jest v slo—
vlch Jehu syna Hanani, kteráž vložil do
knih králů israelských.
35. Potom Josafat král 'ůdský vešel
v přátelství s Ochoziášem rálem isra
elským. jehožto skutkové byli velmi bez
božnl.
36. A účasten byl toho. ab nedělali
lodi. kteréžby se plavily do harsis: i
nedělali lodi v Asiongnber.
37. Prorokovnl pak Eliezer, syn Do
d_a.ůvz Maresy proti Jossfatovi. řka:
Ze jsi učinil smlouvu s Ochoziášem, pře
kazil Hospodin dilo tvé. i ztroskotany
jsou lodi. aniž mohly plsviti se do Thar

sis.'

Kapitolau.
Smrt Jos-foton. ukmtenstvi. i jim tai-nebereJormovi.
8. Vilka s ldůmejxtými. 18. Nemoc i smrt jeho.

1. l usnul Josnl'at s otci svými. a po
chován jest s nimi v městě Davidovo:
i kraloval Joram syn jeho místo něho.
2. Kterýž měl bratry syny Josefsto—
vy. Azariáše. a Jahiele, &Zachariáše. &
Awišše. &Michaele, & Safatiůše. Vši
ckni ti byli synové Josafata. krále jůd—
ského.
nsdJůdou.
a b31.lveKraloval
třiclti tedy
pěti losafat
etech. kd
ž čal
3. [ dal jim otec jejich mnoho darů
knšvsti: & pětmecltma let kryžloťglv střibra i zlata. a plat s městy přepe
Jerusslěmě. a jmeno matky jeho bylo vnými v Jůdstvu: kr' ovstvi pak daJJo—
Azuba dcera Selahi.
runovi, proto že byl prvorozený.
32. A chodil po cestě otce svého As .
4. Tedy povstal Joram (a uvázal se)
aniž se uchýlil od nl. číně což libého bylo v království otce svého: & zmocniv se.
před Hospodinem.
pobil všecky bratry svě mečem. ině—
33. A však výsostl nezkazil.' nebo které z knížat israelských.

24)t.nnvriku8is.onemzv.16.'
33) t. oltářů nn výšinbob. na nichž lid pravému Bohu obětoval. at! to vždy proti vůli jeho bylo.
ježto se jedině v nhl-íme obětovali mělo. Sie jinak 0 výsateoh modlůřtkých. viz výš 17, 6.

37) Duchem prorockým. jen:

vidi. co se státi mi.

jskoby se již bylo stole. mluví se zde o

věcechbudoucich.tak jako o minulých; totiž pouzil
milto budou.

místo pornzí,

mkotiny

jsou

Druha kniha Paralipomenon.
5. Ve dvou atřicíti letech byl Joram,
kd ž počal kralovati: &osm let kraloval
v .řerusalěmě.
6. A chodil po cestách králů israel
ských. jako byl činil dům Acbabův: no
bo dcera Acbabova byla manželka jeho.
& činil zlé věci před obličejem Hospo
dinovým.
7. Hospodin však nechtěl zahladiti
domu Davidova pro smlouvu, kterouž
byl učinil
s ním:
a žejebyl0 slíbil.
že dá
jemu
svící,“
i synům
po všecken
s.
8. V těch dnech zprotivil se Edom.'
ab nebyl poddán Jůdovi. a ustanovili
soše krále.
9. A protož přitáhl Joram s knížat
svy'mi. i se všemi jízdnými, kteříž byři
s ním. a vatav v noci. porazil ldumejské,
kteříž jej byli obklíčili, i všecky vůdce
jízdných jejích.
10. Přede však odstoupili ldumejští.'
aby nebyli pod mocí Jůdovou až do to
hoto dne: toho času i Lobna odstoupila.
aby nebyla pod 'eho mocí. Nebo byl
opustil (Joram) oapodina Boha otců
svých.
11. Přes toi výsosti zdělal vměstech
jůdsky'ch, a uvedl v smilství' obyvatele
jerusalémské. a v přestoupení Jůdu.
12. l přinesena jest jemu psaní od
Eliáše proroka,“ v němžto bylo psáno:
Toto praví Hospodin Bůh Davida otce
tvého: Proto že jsi nechodil po cestach
Joaafata. otce svého. a. po cestách Asy
krále jůdského.
13. ale chodil jsi po cestě králů isra
elských, a uvedl jsi v smilství Jůdu i
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obyvatelejerusalémské.následovav smil
stva domu Achubova. nadto i bratry své.
dům otce svého. lepší než jsi sám. po
bil jsi,
14. aj Hospodin uvede ránu velikou
na tě. i na lid tvůj. i na syny. i na ženy
tvé, i na všecko jmění tvá.
15. Ty pak sevřín budeš velmi zlou
nemocí břicha svého. až z tebe i vyjdou
střeva. tvá pomalu den ode dne.
16. Vzbudil ted Hospodin proti Jo
ramovi ducha Filistínských. a Arab
ských. kteříž jsou při končinách Mouřo
nínů.
17. I vtrhli do země jůdské. a pohu—

bivše ji. pobrali všecko jmění. kteréž se
nalezlo v domu královském. nadto i
syny jeho iženy: tak že mu nezůstalo
žádného syna.. kromě Joachaza, jenž
nejmladší byl.

18. A nadto nadevšecko ranil jej Ho
spodin nemoci břicha nezhojitelnou.
A když
den 'po
&čas
po 19.
času.
přeběhly
vědni
léta:pomíjel.
a tak dlou—

hým neduhem ztržvenjsa. takže vykydal
také střeva svá.. neduhu Spolu iživota
zbyl jest. [ umřel na hrozné bolesti. &
neučinil mu lid pohřbu vedlé obyčeje
pálení. jako byl učinil předkům jeho.“
20. Ve třicíti a ve dvou letech byl.
kd ž počal kralovati, a osm let kraloval
v Řmmmě.
A chodil neupřímě.' a po—
chovalikrů
jej ů.v městě Davidovo: ale ne v
hrobě

7) t. j. potomstvo. Dokad tru't něčí rod. jest tolik.. jakoby svíce jeho hořelo. . kdy! vymřel.
jest tolik. jakoby byla zhasla.
s) z. na idumejsky'.
IU) t.. : podraží Jůdovo.
Il) .t. duchovní. jen! jest modíoalužebnost.
12) Tento již nebyl více na živé; ale bezpochyby le prvé nel mt byl . o budoucím knlorůni
Jeromem duchem prorockým piednčdól.nnapol.
co! se potom Joramovi doneste.
19) t. bez těch ceremonii, ktorých! při pohřbich krilovsky'oh užívali. pochodu jest. Výi 16. 14.
20) t.. před Hospodinem; nebyl živ dle zákona.
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Kapitola ez.
Krolovhi Oehosuiuvo; pomsta Boží nad nim. i do
msm Ach-bavim. IO. Ukmtnost Atk:-lis.

]. Ted ob

telé jerusalémští usta

novili
e choziíiše s
mladšího. místo něho: ne

a jeho nej
všeck star—

ší. kteříž b li před ním. pob'i lotři
arabští. kte' ž byli vtrhli do ležení:' a
tak kraloval Ochoziaě syn Jorama krále
jůdského.
2. Ve čtyřiceti a dvou letech' byl
Ochoziáš, když kralovati počal, a jeden
rok kraloval v Jerusalémě, a jmeno

22. l.—28. 2.

bův, nalezl knížata JůdskL a syny bra
tří Ochoziášových. kteříž sloužili jemu,
i pobil je.
9. Samébo pak Ochoziáše hledaje 'al
jej. an se pokrýval v Samaří: a kd ž lio
přivedlik němu. zabil jej, ipocho ' ho:
roto že byl syn' Josefem. který hledal
ospodina celým srdcem svým. Aniž
bylo více 'aké naděje, aby kdo kraloval
z rodu Oc oziášova;
10. nebo Athalia matka jeho, vidouc.
že umřel syn její. vstala a pohila všecken
rod královský domu Joramova.'
11. Ale Josabeth dcera králova vzala
Joasa syna Ochoziášova. a tajně ho
uchvátila z prostředku synů královských.
když zabíjení byli: a schovala je' schů—
vou 'eho v komoře. kdež byla lůžka :“

matky
Athalia
dcera
3. Ajeho
e i bylo
on také
chodil
po Amri.
cestách
domu Achabova: nebo matka jeho na—
bádala ho. aby bezbožně činil.
4. Protož činil zlé věci před obličejem Josašeth pak, kteráž skryla jej. byla
e Jorama, manželka Jojady
Hospodinovým, jako dům Achabův: oni dcera
zajisté byli rádcové jeho po smrti otce biskupa, sestra Ochoziášova. a protož
Athaha
nezabila
ho.
jeho. k zahynutí jeho.
12. I byl s nimi v domu Božím skryt
_ 5. ] spravoval se radou jejich. A táhl
s Joramem synem Achabovým králem jsa za šest let, v nichžto Athalia kralo
israelským. na vojnu proti Hszaelovi vala v zemi.
králi syrskému do Rámoth Galaad-z i
Kapitola 88.
ranili Syrští Jorama.
16. Obnovení
6. Kterýžto navrátil se. aby se hojil Kralovlní Jouovo. 12. Smrt MI:-lis.
služby Boží. . zkaženi modltřstvi.
v Jezrahel: nebo byl mnoho ran dostal
]. Léta pak sedmého posilniv se Jo
v předdotčeném boji. Protož Ochoziáš
syn Joramův král jůds , přijel, aby jada pojal setníky. totiž Azariáše syna
navštlvil Jorama syna A bova, kterýž Jerohamova. a lsmahele s na Johans
nova. Azariáše také syna Ob dovaaMaa—
byl nemocen v Jen-ahel.
7. Vůle zajisté Boží byla proti Ocho siáše syna Adajášova. a Elisafata syna.
ziašovif aby přišel k Joramovi: a jakž Zechri: a učinil s nimi smlouvu.
řišel. vyjel s ním proti Jehu synu
2. Kteříž obcházejíce zemi jůdskou.
amsi. kteréhož pomazal Hospodin, aby shromáždili levíty ze všech měst jůd
zahladil dům Achabův.
ských. a knížata čeledi israelských, a
8. Když tedy plenil Jehu dům Acha přišli do Jerusaléma.
l) !. do země, a do krajin králi jůdskému náležejících; viz výi 21. 17.

2) Vlastně ve 22 letech; nebo otec jeho toliko 40 let věku dočkal. Viz 4. m.

8. 26.

7) t. Bůh to tak řídil. aby tímto způsobem s ostatky : Amry poílymi zahynul.

9) Ruquj

potomek. právě vnuk toho nebohého krile.

10) t. všecky syny Ochuiůiovy.
")

t. na nichž kněží a levitově po utřídů při chánu každého těhodne slouliee. v noci odpočívali.

23. 3 —-28.
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3. [ učinilo všecko to shromáždění
smlouvu v domu Božím s králem. [ řekl
k nim Jojada: Aj s n králův kralovati
bude. jakož mluvil ospodin o synech
Davidových.
4. Protož tato jest věc, kterouž uči—

ruce zákon, aby jej držel. a ustanovili
jej králem: pomazal ho také Jojada bi

skup.
_asšnovó
jeho: a žádali mu, a H
kali: Ziv
ud' král!
12. To když uslyšela Athalia. totiž
hlas sbíhajících se a chválících krále.
nlte:
vešla k lidu do chrámu Hospodinova.
5. Třetí díl vás. kteříž přicházejí k
13. A když uzřela krále an stojí na
sobotě' z kněží, a z levítů. a z vrátných. stupni. kudyž se vchází. a knížata. a za
bude v hranách: třetí pak díl bude u stupy okolo něho. i veškeren lid země
domu králova: a třetí u brány, kteráž an se raduje, a troubí. a zpívá s rozli
slove (brana) zakladu: jiný pak lid ve— čnými nástroji hudebnými. a hlas chvá—
škeren at jest v síních domu Hospodi lících. roztrhla roucho své. a řekla: Ou
nova.
klndové. oukladové!
14. Vyšed pak Jojada biskup k se
6. Aniž kdo jiný vcházej do domu
Hos odinova kromě kněží. a levítů. kte tníkům. a knížatům vojska. řekl jim:
říž onají služby: ti toliko at vcházejí. Vyved'te ji z ohrady chrámové, a at ven
nebo posvěcení jsou: a všecken ostatní ku zabita jest mečem. A řikázal kněz,
lid at drží stráže Hos odinovy.'
aby nebyla zabita v domu ospodinovu.
(4. Král. u. 15.)
7. Levítové pak at obstoupí krále. ma
jíce jedenkaždý braň svou: [a jestližeby
15. [ vložili na šíji její ruce: a když
kdo jiný vešel do chrámu. at jest zabitl vešla do brány koňské domu králova.
a at jsou ři králi. když lide vcházeti. zabili ji tam. '
16. [ učinil Jojada smlouvu mezi
i když bu e vycházeti.
8. Tedy učinili levítnvé. i veškeren sebou.' a vším lidem i králem. aby byli
Jůda všecko tak. jakž byl rozkázal Jo—
Hospodm'úv.
jada biskup: a pojal jedenkaždý muže. lid 17.
edy vešel veškeren lid do domu
kteréž pod sebou měl. a přicházeli vedlé Bálova. a zbořili 'e': ioltňře a obrazy
“eho
ztroskotali:
lVÍltthana také kněze
pořádku soboty, s těmi. kteříž vyplnili
sobotu. a odcházeti měli. Nebo Jojada JBálova zabili před těmi oltáři.
biskup nedopustil odejíti zástu ům. kteříž
18. Ustanovil ak Jojada (zase) ou
se na každý týhoden vedfé obyčeje ředníky v domu ospodinovu pod mocí
střídali.'
kněží a levítů. kteréž rozdělil David v
9. [ dal Jo'ada kněz setníkům ko í, domu Hospodinovu: aby obětovali zá
palné oběti Hospodinu, jakož psáno jest
abypavezy.
i štdotydomu
krale Božího.
Davida1 kterýclnž v zákoně Mojžíšově, s veselím a zpívá
posvětil
10. A postavil veškeren lid. kteříž ním vedlé nařízení Davidova.
19. Postavil také vratné v hranách
měli bran. od pravé strany chrámu. až
do levé strany chrámu. proti oltáři. a domu Hospodinova. aby nevchazel do
chrámu okolo krále.
něho poškvrněný 'akoužkoli věcí.
11. I vyvedli syna králova. a vstavili
20. A po'al setmky, a nejsilnější muže.
naň korunu. a svědectví. a dali mu v a knížata lidu, i veškeren lid země. a,

5) t. k službě ob týden.
6) t. a! v předsíni mešká. Bohu se modle. Byli! jsou to- přívrlonci mladého krále, bezpochyby
Jojadou mu ziskani.
8) &. kteříž pomíjejiciho téhodne sloužili.
16) t. jakožto náměstkem Hoopodinovým. ve jmenu jeho jednqiícím.

Druha kniha Paralipomenon.
provázeli
krále bránu
z domuhořejě,
Hospodinova.
vedli
jej skrze
do domu&.
královského. a pasadili ho na stolici krů—
lovskě.
21. [ veselil se veškeren lid země, a
město se upokojilo: Athalia pak zabita
jest mečem.

Kupllolau.
Opnveni chrěmn od Joan. lb. Smrt Jojedou. 17.
Nodll'ntvi, 21. . ukrutnoet Jonova; 23. vilka proti
Mme, 25. l smrt jeho.

23. 21.—24. 18.

Hospodinu, kte 'ž uložil Mojžíš služe
bník Boží na všlelíolsraele na poušti.
10. [ veselila se všecka knížata, i
veškeren lid: &přicházejíce snášeli do
truhly Hospodinovy. a. metali, až se na
plnila.
11. A když čas byl. aby přinesli tru
hlu před krále skrze ruce levítů (nebo
viděli mnoho peněz), přicházel písař
králův. a kobož první kněz ustanovil: i
vysypavali penize, kteréž byly v truhle:
potom truhlu zase donášeli na místo její:

1. V sedmi letech byl Joas, kd ž po— a tak činívali na. každý den. & sebrali
čal kralovatiz' a čtyřiceti let
oval v peněz velmi mnoho.
Jerusalémě: jmeno matky jeho bylo Se
12. Kteréž vydal král a Jo'ada těm.
bia : Bersabé.
kteříž byli nad dílem domu
ospodi
2. l činil, což dobrého 'est před Ho nova: &oni najímali za ně kameníky,
spodinem, po všeck dny ojsdy kněze.“ &řemeslníky všelikého dila k opravení
3. Vzal pak mu ;ojada manželky dvě. domu Hospodinova: kováře také (děla
z nichžto zplodil syny i dcery.
jící) z železa a. z mědi, aby. což počalo
4. Potom ak zlíbilo se Joasovi, aby padati. upevněno bylo.
opravil dům los dinův.
13. ] dělali dělníci pilně. & zazděny
5. I shromáždí kněží, a levíty. a řekl jsou díry v ěnách skrze ruce jejich. &
jim: Vyjděte do měst judských. a vybí přivedli dům oží kzpůsobu prvotnímu.
rejte ode všeho lsraele peníze na opra a upevnili jej.
vu domu Boha vašeho. na každý rok. a
14. A když dokonali všecka díla. při
učiňte to spěšně. Ale levítové nedbanliví nesli před krále a Jojadu ostatek peněz:
b li.
z nichž nedělali nádob chrámových k
yG. I povolal kral Jo'ady předního službě, a. k zá alným obětem. ěůlů také
(kněze), a řekl jemu: liroč jsi neměl i jiných nádo zlatých a stříbrných: a
péče. přidržeti levíty. aby snesli z Jůdy tak obětovali oběti zápalné v domuHo—
a z Jerusalěms peníze. kterěž uloženy spodinovu ustavičně po všecky dny Jo
jsou od Mojžíše služebníka Hospodinova. jadovy.
15. [ sstaral se Jojada pln jsa dnův.
aby všecko množství israelskě je vneslo
do stánku svědectví?
a umřel. jsa ve stu a třicíti letech.
16. [ pochovali ho v městě Davidově
7. Nebo Athalia bezbožná.. a synové
'ejl, zkazili dům Boží: a těmi věcmi. skrěli. proto že udělal dobře slsraelem.
terěž posvěceny byly do chrámu Ho i s domem jeho.
spodinova. ozdobili chram Bálův.
17. Když pak umřel Jojada.. přišla
8. Tedy přikázal král, ab udělali tru knížata jůdskě. a klauěli se králi. kte
hlu: a postavili ji u brány dyomuHospo rýž obměkčen jsa pěknou řečí jejich.
dinova vně.
povolil 'im.
9. I ohlášeno jest v Jůdstvu a v Je—
18. opustili chrám Hospodina Bo
rusalěmě, aby přinesli jedenkaždý plat ha otců svých, &sloužili hájům a ryti

l) Rozumí se. že za neda-paleni jeho Jojsda nedostatek věku jeho moudro-tí . prozřetedlnostl
svou doplňoval.

2) t. dokud! Joj-da byl na živě. radou mu pomáhal.
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24. 19—23.
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nim, a přišel hněv (Boží) na lid jůd—
ský, &na Jeruzalém pro ten hřích.
19. [ posýlal lt.nim proroky, aby se
navrátili k Hos odinu: kteříž když jim
osvědčovali, nec těli jich al šeti.
20. Tedy duch Božl ob ékl' Zacha
riáše s na Jojady kněze. i postaviv se
před li , řekl jim: Toto praví Hospo—
din Bůh: Proč přestupujete přikázanl
Hospodinovo. ježto vám to neprospěje?
A Opustili jste Hospodina. aby též Opu

stil vis?

21. Ale oni sebravše se proti němu
20)

ukamcnovali ho : rozkazuhilova v sini .
domu Hospodinova.

_

22. Aniž se rozpomenul Joss král na.
milosrdenstvl, kteréž byl učinil s nim
Jojada. otec jeho, ale zabil syna jeho.
Kterýžto ltd ž umlral. řekl: Nechť po

platšíqm
to) ospodin. e(sám toho) vy
c .
23. A když bylo poroce. vytáhlo roti
němu vo'sko syrské: &přitáhlo do ůd
stvo. a. zlo Jerusaléma.. &.pobili všecka

knlžata. lidu. & všecku loupež poslali
králi do Damašku.

&. vzbudil neb poaůnil.

22) .. krve má z ruky uši a nad to.

DUE-.lt.
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24. Nebo ač přitáhli u velmi malém
počtu Syrští. Hospodin dal v ruce jejich
nesčíslné množství. proto že opustili
Hospodina Boha otců svých: (ano) i s
(samým) Joasem hanebné konalisoudy.'
26. A odšedše nechali ho v bolestech
velikých: i povstali proti němu 'služe
bníci jeho ku pomstě krve syna Jojady
kněze. a zabili jej naložci jeho. i umřel:
a pochovali jej v městě Davidově. ale
' ne v hroblch královských.
26. A tito jsou, kteříž jemu ouklady
činili: Zabad syn Semmaath (rodem)
Ammanitskó. & Jozsbad syn Semarith
Moabitské.
27. O synech ak jeho, &summě pe
něz. kteréž sch y jsou za něho. a o
opravení domu Božího, to sepsáno jest
plně v knize králů: kraloval pak Ama
siáš syn jeho místo něho.

Kapitola za.
Krolovůni Amesíášovo. ll. vitezstvi nad ldumejskými,
14. musi—mi. 17. yun . lat-selenu.27. smrt jeho.

1. V pětmecítma letech byl Amasíáš.
když očal kralovati. a. devětmecítma
let kraloval v Jerusalémě. Jmeno ma
tky jeho bylo Joadan z Jerusaléma.
2. l činil. což jest dobrého před ohli
čejem Hospodinovým: ale však ne srd
cem dokonalým.

(4. Král. 14. 3.)

4. A když viděl. že u evněno jest
království jeho. zabil služe niky. kteříž
byli zabyli krále otce jeho.

4. &však
ů jejich
neůbil.
jakž
psáno
jest vsEne
zákona
o'žíšova.
kdežto přikázalHospodin. řka: ebudou
na hrdle trestáni otcové za syny. aniž
synové za otce své: ale jedenkaždý za
svůj hřích umře.
5. Ted shromáždil Amasiáš lid jůd
ský. a zřídilje po čeledech. po tisícní
clch. i setnících. ve všem Jůdstvu, s

(pokolení) Benjaminovu: a sčetl je od
dvacítiletýcha výše, &nalezl jich třikrát
sto tisíc mladých mužů. kteřižby mohli
jíti do boje. &vlásti kopím s svezou.
6. Naja! také ze mzdy z sraele sto
tisic mužů udatných, ze sta hřiven stři
hra..

7. [ přišel k němu muž Boží. a řekl :

O králi necht netáhne s tebou vojsko
is:-selské: nebo Hospodin není s [sra—
elem. &se všemi syny Efraimovými:'
8. jestliže pak domníváš se. že bojově
na síle vojska záleží. dopustit Bůh. že
budeš přemožen od nepřátel: nebot na.

Bohu jest pomoci. a na utíkáni obrátiti.
9. I řekl Amasiaš muži Božímu: Ale
jakž udělám s tim stem hřiven (stříbra.),
kteréž jsem dal vojsku israelskému? [
odpověděl jemu muž Boží: Má! Hospo
din. odkud dáti tobě mnohem vicnežli to.
10. A tak oddělil Amasiáš vojsko to.
kteréž bylo přitáhlo k němu z Efraim.
aby se zase navrátili domův: oni pak
rozhněvavšc se náramně na Jůdské, na
vrátili se do krajiny své.
11. Ale Amasiáš doufanlivě vyvedl
lid svůj. & táhl do oudolí Solnatého a.

porazil synů Seir' deset tisíců.
12. A jiných deset tisíc mužů zjímali
synové jůdšti . a vedli na vrch jedné
skály. a sházcli je s vrchu dolů. takže
se všickni zrozráželi.
'13. To pak vojsko, kteréž byl zase
odeslal Amasiáš. aby netáhlo s ním do
boje. vtrhlo do měst Jůdských od Sa
maří.až do Bethoron, a pohivše tři tisíce.
pobrnli loupež velikou.
14. Amasiáš pak
porážce [dumej—
ských. přinesl s se u modly synův
Seir &vyzdvihl je sobě za bohy. a kla
něl se jim a zapaloval jim kadidlo.
15. Pročež rozhněvav se Hospodin
na Amasiáše. poslal k němu proroka.
kterýžby mu řekl: Proč jsi se-klaněl bo

24) t. ti Syriti nemilosrdné s nim nsklůdsli. činioe mu rozličné muky.

7) Krilovltví Israel sluje také jinak Efraim.

" ) e Edmunda..

24. 24. _ 25. 15.

Nil v. 25.

25. 16.— 26. 7.
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25. Byl pak živ Amasiáš syn Jossův
král jůdský. po smrti Joasa syna Joa
chazs krále israelského. patnácte let.
jemu (král): Zdaliž rádce královsk ' jsi
26. Jiné pak věci Amasiášovy, rvnl
ty? Přestaniž. at nezablm tebe. edy i posledni, sepsány jsou v knize rálů
prorok odcházeje řekl: Vim, že tě usou jůdskych a israelských.
dil Bůh zahladiti, že jsi učinil to zlé. a
27. Kterýžto když odstoupil od Ho
nadto neuposlechl jsi rady má.
spodina, spikli se proti němu v Jerusa
17. Tedy Amasiáš král jůdský. velmi lémě. A když utekl do Lacbis. poslali.
ale se potázav. oslal k Joasovi synu a zabili ho tam.
Joacbaza syna Jegm, králi israelskému,
28. A přivezše ho na konlch. pocho
i-ka: Přijď, pohledme na sebe vespolek.' vali jej s otci jeho v městě Davidově.
18. A on poslal zase osly řka: Bo
dlák, kterýž jest na Libanu. poslal k
Kapitola 26.
cedru líbánskému. řka: Dej dceru svou
synu mému za manželku: a hle zvířata. 01de kraloval. . nad nepřátely svitčzil. 9. Stavěl
Jerusalem. IG. Nalomocenmim raněn.
kteráž byla v lese libánske'm. šla tudy.
a pošle ala bodlák.
]. Tedy veškeren lid jůdský. Oziáše
19. tekl jsi :' Porazil jsem Edoma. a syna
jeho. (kterýž b ]) v šestnácti le
protož pozdvibuje se srdce tvé vpýchu: tech, ustanovil za k o na místě Ama
zůstaň v domě svém. proč p0pouziš na. siáše otce jeho.
sebe zlé věci. aby padl i ty i Jůda s
2. Tent jest vzdělal Ailatb. &navrátil
tebou?
20. ] nechtěl uposlechnouti Amasiáš, je panství jůdskému, když (byl již)
umřel
král s otci svými.
roto že vůle Hospodinova byla, aby
3. V šestnácti letech byl Oziáš, když
byl vydán v ruce nepřátel pro bohy
edomské.
kralovati počal. a kraloval padesáte a
21. Protož vytáhl Joas král israelský, dvě létě v Jerusalémě. Jmeno matky
a pohleděli sobě v oči: Amasiáš pak král jeho bylo Jechelia z Jerusaléma.
jůdský byl v Bethsames Jůdově.
4. ] činil to. což pravého bylo před_
22. ] poražen jest od Israele, a utekl očima Hospodinovýma , podlé všeho.
do přlb tků svých.
což byl (s počátku) činil Amasiáš otec
23. Šmasiáše pak krále jůdského. 'eho.
5. A vyhledával Hospodina. za dnů
syna Joasa. syna Joachazova. jal Joas
král israelsk' v Bethsames. a přivedl Zachariáše. jenž byl rozumný a vidoucí
ho do Je
ěma: & zbořil zeď jeho od Hospodinův:" a pokudž hledalHospodi
brány Efraim, až k bráně uhlu na čtyry na. spravoval bo (on) ve všem."
sta loktů.
6. Potom vytáhl. a bojoval proti F—
24. Také všecko zlato a stříbro. i listlnskym. a zbořil zed (města) Getb.
všecky nádob , kteréž byl nalezl v do a zed“ Jabnie, a zed Azotu: vystavěl
mu Božim,u bededoma.'iv okladich také městečka v Azotu, i v zemi Eli—
domu královského, a také ty. teřl byli stlnské.
vzástavě, odvezl s sebou zase do Samařl.
7. A pomáhal mu Bůh proti Filistin
hům. kteHž nevysvobodili lidu svého z

ruky tvé?

_

16. A když on to mluvil. odpověděl

17)
19)
24)
5)

'.
t.
t.
t.

budeme bojovati proti sobě. Jest to vybldnntí & válce.
' srdci svém myslíš:
u jeho potomků. kteří! vrátní byli a nad poklady chrámovými n strážné poct-voni.
ktery: jakožto prorok Boží rozuměl Buuky'm věcem.'-—-") !. itutný prospech dol jemu.
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Ambským,kteřížbydlili
vska; ěl,proti
a proti
Ammonitským.
8. I davali Ammonitští dary Oziášovi=
a rozhlěsilo se jmeno 'eho pro častá ví
tězství až kudy se vch í do Egypta.
9. A stavěl Oziáš věže v Jerusalě
mě nad ranou uh10vou. a nad branou
oudolí, ijinó v též straně zdi. a zpe
vnil je.
10. Vzdělal také věže na poušti. a
vykopal cistern velmi mnoho, roto že
měl mnoho dobytka. na, polích | na širé
poušti: tolikěž vinice měl. a vinaře na
horách. ina Karmelu: nebo byl oddaný
rolnictvi.
ll. Bylo pak vojsko bojovníků jeho,
kteříž vycházeli k boji. pod zprávou Je
hiele písaře. & Massiáše učitele. a pod
zprávou Hananiáše. kterýž byl z vůdců
královských.
12. A všecken počet knížat po čele
dech mužů udatných. (obnášel) dva
tisice a šest set.
13. A pod nimi všecko vojsko třikrát
sto a sedm tisíc. a pět set: kteříž způ
sobní byli k boji, a za krále bojovali
proti ne řětelům.
14. "pravil jim také Oziáš. totiž
všemu tomu vojsku. pavezy. a kopí. &

26. 8.— 27. 2.

: s ním kněžíHospodinových osmdesěte.
mužů přesilných,
18. zepřeli se králi. a řekli: Nenít to
tvůj ouřad Oziěši. aby zapaloval kadidlo
Hospodinu, ale kněžský. to jest. synů
nových. kteříž posvěcení jsou k té
službě: vyjdiž ven ze Svatyně. nepotu—

puj (ji): nebot nebudet to počteno tobě
]: slávě od Hospodina Boha.
19. [ rozhněvav se Oziáš, drže v ruce
kadidlnici. aby kadil. hrozil kněžím. A
hned vzešlo malomocenství na čele jeho
před kněžími. v domu Hospodinovu u
oltáře vonných věcí.
20. A když pohleděl na něho Azariěš
biskup, i všickni 'iní kněží, nzřeli ma—
lomocenstvi na če e jeho. a spěšně vy—
hnali jej Nýbrž i sám uleknuvse. spěchal

'íti. proto že hned ucítil (na sobě)

mu Hospodinovu.
21. A tak byl Oziáš král malomo
cný až do dne smrti své. a bydlí! v do—

mě obzvláštním pln jsa malomocenství.
pro kteréž vyvržen byl z domu Hospo—
dinova. Joatham pak syn jeho zpravoval
dům královský. a soudil lid země.
(4. Král. 15, s.)

22. Ostatek pak věcí Oziěšových prv
ních & posledních. sepsal lsaiáš syn
Amosův. prorok.
23. Iusnul Ozaiěš s otci svými. a po
lebky. a pancíře. &lučiště. a.praky k hů—
zení kamením.
chovali ho na poli královských hrobů..
15. A nadělal vJerusalémě rozličných proto že byl malomocný: ikraloval Joa
nástrojů. kteréž na věžech postavil. a tham syn jeho místo něho.
na uhlech zdi, aby stříleli (z nich) stře
lami. &kamením velikým :' i rozneslo
Kapitola 21.

se jmeno
jeho daleko,.proto
že pomáhal modni .loctbmovo. 5. Vít-tuni nad Ammonio
jemu
Hospodin.
a pos' nil ho.
ůýní. . smrt jeho.
16. Ale když se zmocnil. pozdvihlo
1. V pětmecítms letech byl Joatham.
se srdce jeho k zahynutí jeho. a nedbal
na Hospodina Boha svého: a všed do když počal kralovati. a šestnácte let
chrámu Hospodinova. chtěl kaditi na kraloval v Jerusalěmě: jmeno matky
jeho Jerusa dcera Sňdokova.
'
oltáři vonných věcí.
17. A hned všed za nímAzariůš kněz.
2. [ činil. což pravého bylo před Ho

15) Tot první mint:
delete

v piunieh ". o vtipně vzdělanýchnůtrojíeh. jimiž se nhl-mi . kamen-ú

28) t. na poli. při hrobech hunských

ale obuliitně nn straně jich se nalezqiicím.

27. 8. — 28. 12.
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podlé obyčeje pohanů, kteréž pobil Ho
spodin. když přišli synové israelětl.
4. Obětoval také. &kadíval na výso
3. On vystavěl bránu domu Hospodi— stech. a na pahrbcích, a pod každým
nova vysokou, & na zdi Ofel mnoho stromem zeleným.
ustavěl.
5. [ dal jej Hospodin Bůh jeho v
4. Nadto vystavěl města na horách ruku krále syrského. kterýž poraziv ho.'
velikou loupež vzal z jeho království. &
jůdských. &v lesích zámk a věže.
řivedl do Damašku: nad to i v ruce
6. On bojoval proti kršli synů Am
mon, & přemohl je. i dali mu s nově krále israelského dán jest. &zbit po
Ammon toho času sto hřiven střibra. & rážkou velikou.
6. [ pobil Facee' syn Romelie. zJůdy
deset tisíc měr pšenice, & tolikěž měr
'ečmene: to jemu dnli synové Ammon. sto a. dvacet tisíců jednoho dne vše mu
! léta druhého. i třetiho.
žů bo'ovných: proto že opustili Hospo
6. A zsílil se Joatham. proto že z  dina išoha otců svých.
7. Téhož času zabil Zechri. muž mo—
voval cesty své před Hospodinem pBo
spodinem. podlé všeho. což činil Oziáš
otec jeho. kromě že nevšel do chrámu

Hospodinovaf a že ještě lid hřešil."

hem svým.'
mg;. 'ku
Efraima.,
syna
správceMaasiaše
domu jeho.
též králova,
Elkanu
7. Jiné pakvěci Joathamovy.i všecky a.
války jeho. i skutkové. zapsáni 'sou v druhého po králi.
knize králů israelských a jůdskýcii.
8. [ zajali synové israelšti z bratři
8. V pětmecítma letech byl. když po— svých' dvakrát sto tisic žen. pacholat.

čal kralovati. &šestnácte let kraloval v a děvčat. a nesčislnou loupež: &přinesli
Jerusalémě.
ji do Samaří.
9. Toho času byl tu prorok Hospo
9. I usnul Joatham s otci svými: a
dinův jmenem Oběd: kterýž vyšed proti
pochovali
jej syn
v městě
Davidově:
oval Achaz
jeho místo
něho.& kra— vojsku přicházejicimu do Samaři. řekl
jim: Hic rozhněvav se Hos din Bůh

otců vašich na Jůdské, vydane v ruce
vaše, a pobili jste je ukrutně, tak že až
k nebi dosáhlo vaše ukrutenství.
nepřátel. 17. i smrt.
10. K tomu chcete syny a dcery jůd—
1. Ve dvaciti letech byl Achaz. když ské. &jerusalémské sobě podrobiti za
počal kralovati: a šestnácti: let kraloval služebníky & děvky. ježto toho nikoli
vJerusalémě: s nečinil, cožjest pravého není potřebí: nebo jste zhřešili v tom
před obličejem Hospodinovym. jako Da Hospodinu Bohu vašemu.'
vid otec jeho:
11. A protož nyní poslechněte rady
2. ale chodil po cestách králů israel má. &.doveďte zpět zajaté. kteréž jste
ských: nadto i slil obrazy Bálim.
přivedli z bratří svých; nebo veliká pr
3. Ont jest ten. kterýž kadlval v oudolí chlivost Hospodinova. nastává vám.
Benennom. a čistil' syny své ohněm
12. Tedy povstali někteří z knížat

Kapitola 28.

Bnboinont Atlason. &.poraženi . sloužení jeho od

2) t. všetečně. vlil-aje se v úřad kněžský. — ") t. modláhtvim.
6) t. své. všecka snažení . jednůni zřídil podlé vůle Boží . úkon.

jeho.

3) :. pm.
5) t. jak:

k víře podobne. před obložením města Jaru-alena.

s) xm israelský.

o něm! 4. Král. 16. 5.

.

8) t.. : Jůdských.
10) habr. text: Zdali! i vy sami jste bez, hlichův proti Flo-podinu?

Druhů kniha. Paralipomenon.

28.13. —-16. 10.

ů Eft-aim. Azariaš syn Johananův.
21. Tedy Achaz. obloupiv dům Ho
aaa—his"' syn Mosellamothův, Ezechíáš spodinův, &dům královský a knížat.. dal
syn Sellumův. a Amasa syn Adaliův. králi assyrskému dary. avšak nic mu to
nepros ělo.
proti těm. kteříž přicházeli z bitvy.
22. adto i v času ouzkosti své při
13. ařekli jim: Neuvádějte sem těch
spořil potu proti Hospodinu, neb sám
zajatšph:
nezhřešili
Hospodi
nu.
oč abychom
chcete množiti
hříchy
naše a od sebe k Achaz.
23. obětoval bohům damašským oběti.
staré viny přívětšiti? Velik tě zajisté
hřích (náš). a prchlivý hněv ospodmův kteříž ho porazili,' a řekl: Bohové králů
nastává lsraelovi.
syrsk "ch pomůhajít jim. kteréž ja uko—
14. l nechali muži bojovníci loupeže. jim o ětmi. a budout se mnou. ano na
a všeho. což byli vzali. před knížaty. a opak byli ku pádu jemu. i všemu [sra
vším množstvím.
elovi.
16. ] povstavše muži nahoře jmeno—
vaní, a vzali ty za'até. a všecky. kteříž
nazí b li, přiodili e z té kořisti: a když
je zob ačeli. a zohouvali. a občerstvnli
pokrmem a nápojem. a omazali pro
unavení. a péči o ně měi: kteřížkoli
choditi nemohli. a byli mdlí na těle,
vsadili je na hovadks. a dovedli je do
Jericha města palmového ]: bratřím je
jich. sami pak navrátili se do Samaří.
16. Toho času poslal král Achaz k
králi assyrskému žáda'e omoci.

24. Pobrav tedy Achaz všecky ná—
doby domu Božího, a ztlouk je zavřel
dveře chrámu Božího. a nadělal sobě
oltářů ři každém uhlu' v Jerusalémě.
25. e všech také městech jůdskych
zdělal oltáře. aby pálil (na nich) kadi
dlo," a tak khněvu popouzel Hospodina
Boha otců svých.
26. Jiné pak věci jeho. i všichni sku—

tkové
jeho
první
sepsání jsou
v knize
králů
jůdsi poslední.
ých a israelských.
27. [ usnul Achaz s otci svými, a po
17. Neb ještě přitahli ldumejští. a chovali ho v městě Jerusalémě: nebo
zbili mnohé z Jůdy, a nabrali loupeže nepřijali ho do hrobů králů israelských.
mnoho.
Ikraloval Ezechiáš syn jeho místo něho.
18. Filistínští také rozložilise po mě
stech na rovinách. a na straně polední
Kapitola 29.
Jůdstva ležících, a vzali Bethsames. a
Emmu..
&. Vyčištění holku-:o
Ajalon. a Gaderoth. Socho také. a Tha Chrěmu otevře-niod
kněží : levity. 20. Oběti jejích.
mnan. a Gamzo. s vesnicemi jejich, a
l. Tedy Ezechiáš počalkralovati, když
bydlili v nich.
19. Nebo byl snížil Hospodin Jůdu byl v pětmecitma letech, a dvěmecítma
pro Achaza krale jůdského, proto že od let kraloval v Jerusalémě: jmeno matky
jeho bylo Abia. dcera Zachariášowa.
ili-llod
něho pomoc.' a v potupě měl
2. l činil, což bylo libého před obli
ospodina.
20. I přivedl proti němu Thelgath— čejem Hos odinovým. vedlé všech věcí.
falnasara krále assyrského. kterýž i asu kteréž ci ' David otec jeho.
žoval ho. a zkazil. an žadný neodpiral.'
3. On prvniho léta kralovůní svého
19) t. thaz odnítil od lidu jůdshého pomoc Boli — pro svou bezbolnost.
20) Dle 4. Král. 16. 7—8. vysvobodilThelgatfalnmr Acham z ruky krále lyrského . izraelského ;
ale brzy změniv mysl svou. tah! na Ach-za. kterýžto se snažil dary : pokladu ehrhnova :
města Jerusale'ma ]: pokoji ho pohnouti.

28) t. jak! se domníval : jaki Syrštl smýilelí.
24) t. na každém rohu. po všech koutech.
25)

&. bohům cizím. modlíme.

Druhů. kniha Paralipomenon.

29. 4 —24.

měsíce prvního otevřel dvéře domu Ho
spodinova.,' a Opravilje.
4. A uvedl kněží a levity. a shromá
ždil je do ulice východní.
5. A řekl jim: Slyšte mne levítové. a
osvětte se, vyčistte dům Hospodina
oha otců vašich, &vyneste všecku ne
čistotu' ze Svatyně.
6. Zhřešilit otcové naši. & činili zlé
věci před obličejem Hos odina Boha
mšeho. Opustivše bo: odvr tili tvář svou
od stánku Hospodinova, a obrátili se (k
němu) hřbetem.
7. Zavřeli dvéře. kteréž byli v síni, a
zhasili lamp . a kadidlem nekadili, &
zápalných o ětí neobčtovali v Svatyni
Bohu israelskému.

8. Protožnapopudila
apodinova.
ůdu a senaprchlivost
Jerusalém.Hoa
vydal je posmýkáníf a v zahynutí a v
ckání, jakož sami vidíte očima svýma.
9. A aj padli otcové naši od meče:
synové naši. a dcery naše &manželky
v zajetí odvedeny jsou. pro ten hřích.
10. Nyni tedy vidí se mi za dobré.
abychom vešli v smlouvu s llospodinem
Bohem ismelským. a odvrátí od nás
prchlivost hněvu svého.
1]. Synové mo'i nczanedbávejte toho:
vás 'est vyvolil lilospodin, abyste stali
pře ním, & sloužili jemu. a ctili jej. a
pálili jemu kadidlo.
12. Tedy povstali levítové tito: Ma
hath syn Amnsajův. &Joel syn Azariášův
z synů Kaath: z 3 nů pak Merari. Cis
syn Abdi, a Azari š syn Jalaleelův. Z

aimen pak
s n Gersom.
Joachův. Joach syn Zemina. a
13 ' synů pak Elisafanových. Samri

a Jam.

15. I shromáždili bratry své. a posvě
tivše se. vešli vedlé rozkázaní králova.
&přikázaní Hospodinova. aby vyčistili
dům Boží. '
16. Kněží také všedše do chrámu
Hospodinova, aby ho posvětili. vynesli
všecku nečistotu. kterouž vnitř nalezli,
do síně domu Hospodinova. a vzavše ji
lcvítové, vynesli ji ven ku potoku Cedron.
17. Počali pak čistiti prvního dne mě
síce prvního. a dne osmého téhož měsíce
vešli do sině chrámu Hospodinova. a
vyčistili chrám v osmi dnech, a dne šest—
náctého téhož měsíce, což byli začali,
dokonali.
18. ! vešli k Ezechiašovi králi a řekli

jemu: Posvětili jsme všeho domu Ho
spodinova.
ioltáře zápalu,
i nádobí
stolu
také předložení
se všemi
nádolebo,
ami
'eho,
] 19. i všech nádob chrámových. lite
rýchž byl oškvrnil kral Achaz za. kra
lování své o. když převrácené činil: a
hle v staveny jsou všecky ty věci před
oltář llospodinův.
21. [ vstav na usvítě Ezechiáš král.
shromáždil všecka knížata města. a

vstoupil
domu Hospodinova:
21. a do
obětovali
spo u býků sedm. a
skopců sedm, beránků sedm. a kozlů
sedm (k oběti) za hřích. za království
za Svatyni. za lid jůdský: i řekl kněžím
synům
ronovým, aby to obětovali na
o táři líospodinovu.
22. Tedy zabili ty biky. & vzavše
kněží krev, lili ji na oltař. zabili též i
skopce. &krev jejich lili na oltář. a za
bili (také) beránky. a lili krev na oltář.
23. Tolikéž přivedli kozly (k oběti)

z synů také Asafových.Za za hřích. před krále & přede všecko

chariáš a Mathaniáš:
množství. a ti vložili ruce své na ně:
14. též z synů Hemanových. Jahiel a
24. i zabili je kněží. & kropili krví
Semej: ale i z synů Judithunových. Se jejich před oltářem k očištění všeho isra—
mejáš a Oziel.
cle: nebo za veškeren lid israelský roz
3) je! byl zavřel otec jeho.
5) t. coikoli tun modíňfukého uvedeno bylo u krnlovíni otce jeho.
8) !. aby mista jistého nemeli. ale sem i tam postrkini byli.

___—___.

i
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kůal král obětovati obět zápalnou. s. co

hřích.

25. Ustanovil také levíty v domu
Hospodinova, s cymbály. &loutnsmi. :.
harfami vedlé nařízení Davida krále, &
Gůda Vidoucího, Náthana proroka.: nebo
od Hospodina bylo to přikázáno. skrze
proroky jeho.
26. A stáli levítové držíce nástroje
hudby Davidovy. &.kněží trouby.

29. 25.— 30. 5.

33. &(nadto) posvětili Hospodinu volů
šest set, &ovec tři tisíce.
34. Kněží však bylo málo. aniž mohli
postačiti oddělávnti koží : obětí zápal
ných: pročež i levítově bratří jejich po

máhali jim.' dokudž se nedokonalo dílo.
& neposvěn'lo se kněží :" nebo levítovó
snadněižím řádem posvěcení bývají nežli
kněží.'
35. Bylo tedy velmi mnoho obětí zá—

27. lrozkázal Ežechiáš. aby oběto palných. tuků obětí pokojných. &obětí
vali oběti zápalné na oltáři. a když se mokrých při obětech zá alných: i do
konaly oběti zápalné. & počali zpívati
chvály Hospodinu, a.na trouby troubiti.
& na rozličné nástro'e. kteřéž byl zřídil
Dawid král israelsk . zvučeti.
28. Kd ž pak se veškeren zástup kla—
něl. zpěv cí. a ti. kteříž drželi trouby.
byli v oui-adu svém. dokudž se nedoko
nale. obět zápalná.
29. A když se dokonalo obětování.
sklonil se král. &.všickni. kteříž byli s
ním. &.poklonu učinili.
30. I přikázal Ezechixíš i knížata le—
vítům. aby chválili Hospodina. slovy
Davidovými. a Asafa Vidoucího: kteřížto
chválili ho s velikým veselím, &poklek—
že na kolena. klaněli se.

31. Ezechiáš
k i to doložil: Nyní
jste posvětili :- ou svy'ch Hos dinu.
přistuptež. &obětujte oběti a. c víly v

domu líospgdinovu.
[ obětovalo
množství
0 ti. &chvály.
azápalné všecko
oběti.
myslí nůbožnou.
32. Počet pak obětí zápsln 'ch. kte
réž obětovslo množství. tento yl: Bý
ků sedmdesěte. skopců sto. beránků dvě
stě.

konala. se služba domu ospodinova..
36. A veselil se Ezechiáš. i veškeren
lid z toho. že služba. Boží vyplnila se.
Nebo měla se věc ta rychle spraviti.

Kapllola 80.
Slunni hodn beránka.

]. Poslal také Ezechiáš ke všemu lidu
israelskému' i jůdskému: a.rozepsal li
sty k pokolení Efraimovu. & Manasse—
sovu, aby přišli do domu Hospodinova
do Jerusaléma. &učinili FinseHospodinu
Bohu israelskému.
2. I umdivše se král a.knížata., a vše
cko shromáždění jerusalémské. snesli se
na.tom. aby učinili F tise měsíce druhého.
_3. Nebo nemohli toho učiniti časem
svýmf proto že kněží. kteřížby mohli

stačiti. nebyli posvěceni." a lid ještě se
byl neshromáždil do Jerusaléma..

4.1 líbila.seřečta krilijvšemu množ

ství.
5. A
usoudili,
aby rozeslali
všem
Israeli.
od Bersabó
až do osly
an. &poy
přišli k slavení F áse Hospodinu Bohu

isralskému v Jerusalěmě: nebo mnozí

84) :. konqjíce & nn ne vnmonce částku uí vice. kterou! nic kněží umi konali měli. — ") t. po
kud! dostatečný počet mužů : pokolení ronovn na kněžství nebyl polvěcen. Neb u předešlých
časů. kde! službn Hospodinovn se nekonnln. rozptýlili se lev-ítové . obrátili se k jiným zn
mdstknůním. — “') bobr. ten: levítovd byli hotovějií t. j. ochotnější ku posvěcení se.
nežli kněží.
]) Toho času kraloval v Israeli 010651.kterýžto jsa méně líc-zbožnýpředkův svých a. byv před nedi
vnem od Assyrských uoužen. : bázně dopustil. aby pokolení jeho konalo velikonoc v Jemsnlelně.
3) !. určitým k slavení Velikonoci t.. měsíce prvního. Viz 4 Moji. 9. 3—11. — ") Proto lo
no nedostávalo posvěcených kněží.
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bo nebyli slavili. jakož zákonem přede
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všecky věci. kterými se kadívalo mo

dlám. skazivěe. vmetali je do potoka
pséno jest.

6. ] šli poslové s listy srozkézaní kra Cedron.
15. Potom pak obětovali Fáse čtrná
le. i knížat jebo. ke všemu lsraeíovi.i
Jůdovi. jakož král rozkázal: oblašujíce: ctébo dne měsíce druhého. Kněží takéa
Synové israclští. obraťte se k Hospodinu levítOvéposléze posvětivše se.. obětovali
Bohu Abrahamovu. lsékovu, a lsraelo— zápalné oběti v domu Hospodinovu.
16. A stáli v řádu svém, vedlé naří—
vu: i(on) také obrátí se k (vám) ostatkům.
kteříž jste znikli ruky krále asyrského. zení a zákona Mo'žíše muže Božího:
7. Nebývejte jako otcové vaši a bratří kněží pak přijímali rev. kteráž se měla
vaši, kteříž odstoupili od Hospodina vylévati z rukou levítů.
Boba otců svýcb. protož dal je v zaby
17. proto že mnobý zástup posvěcen
nutí. 'akž sami vidíte.
nebyl: a proto levítové zabíjeli Fése za
8. _ezatvrzujtež šíjí svých, tak jako ty, kteříž se nebyli připravili. aby se
otcové vaši: podejte ruky Hospodinu, posvětiíi Hospodinu.
a pojďte k Svatym jeho. kteréž posvětil
18. Veliký také díl lidu : Efraim. a
na věky: služte llospodinu Bobu otců Manassesa. a Issacbara. a Zabulona. kte—
vašich. a odvrátí se od vás hněv prchli rýž posvěcen nebyl, jedl beránka veli—
vosti jeho.
konočního, ne tak jakz psáno jest.' [
9. NeboobrétítelisekHospodinu: (ta— modlil se za ně Ezecbiáš. řka: Hospodin
ké) bratří vašii synové obdrží milosr dobrý smiluje se
19. nade všemi. kteříž z celého srdce
denství u pánů svých. kteříž je zjímali.
a navrátí se do země této: dobrotivý bleda'í Hospodina Boba otců svých: a
zajisté a milostivýjest Hospodin Bůb váš. nebude jim počteno, že méně posvěcení
aniž odvrétí tváři své od vás. jestliže se jsou.
obrátíte k němu.
20. [ vyslyšel jej Hospodin, a odpu
10. Tedy poslové ti chodili rycble z stil lidu svému.
města do města,

o semi Eli—aima Ma—
21. A tak drželi synové israelštl. kte—
nasse až do Zabulon, oni pak posmívali říž byli v Jerusalémě. slavnost přesnic
a roubali se jim.
za sedm dní s veselím velikým. cbvélíce
11. Ale však někteří muži z Aser, a Hospodina každébo dne: levítové také
Manasse a Zabulon, povolivše radě. při s kněží, na nástrojích, kteříž k oui-adu
šli do Jerusaléma.
jejich příslušeli.
22. lmluvil Ezecbiéš k srdci všech
12. V Jůdstvu pak b la ruka Páně!
že dal jim srdce jedno řvykonéní roz— levítů. kteříž měli známost dobrou o
kázaní králova a knížat podlé slova Ho Hospodinu:' a jedli (oběti) slavnosti tě
spodinova.
za sedm dní obětujíce oběti pokojné. &
13. [ sešlo se do Jerusaléma lidu chválíce Hospodina Boba otců svých.
23. l zalíbilo se všemu množství. ab
mnoho. a drželi slavnost přesnic měsíce
drubéíio:
ještě ijiny'ch sedm dní slavili: i učí ' i
14. a povstavše zbořili oltáře (mo tak s velikou radostí.
dléřské), jenž byly v Jerusalémě. též i
24. Nebo Ezecbiéš král jůdský dal

12) &. mocí . milostí Boli dělo le.

IS) habr. text dc—kléda: poněvadž se ltyděli. Vidouce totiž. na lid tak ochotné k službě Boli
se nulu,sami pak sebe tak dlouho že ncposvétili
18) t. nebyvie podlé nikon. očištěni (4. Moji.. 9. 10. 10.)
23) t. vzbuzoval je k borlivému plneni povinností jejich.
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Druhaknlha Paralipomenon.
lidu tisíc volů. a sedm tisíc ovec: knížata
také dala lidu tisíc volů. a ovec deset

30. 250— a.. 14.

v Jerusalěmě, aby dávali díly kněžím a
levitům. aby se mohli obírati s zákonem

tisíců: i posvětilo se kněží veliké množ— Hospodinovým'
ství
5. To když uslyšelo množství. snesli
25. A veselílo se všecko shromáždění synové israelští. mnoho prvotin obilí.
jůdskě. i kněží a levítově, i všecko množ vína, a oleje. medu také: a ze všech

ství. kteréž bylo přišlo z lsrsele: také
ipříchozí z země is:-selské í obyvatelé

ourod země. desátky obětovali.
6. Též isynově israelští ajůdští. kte

jůdští.

říž bydlíli v městech jůdsky'ch. oběto—
vali desátk z volů a ovec. a desátky z
věcí svatých. kteréž byli slíbili Hospo

26. ] stala se veliká.slavnost v Jeru
salěmě.ješte takové nebylo ode dnů Sa
lomouna syna Davida krále israelského
v tom městě.
27. Vstali pak kněží a levítové. a dali
požehnání lidu: i vyslyšán jest hlas je
jich: a přišla ta modlitba do příbytku
svatého nebeského.

dinu Bohu svému: a všecko snášejíce.
učinili hromad mnoho.
7. Měsíce třetího počali zakládati těch
hromad, a měsíce sedmého dokonali je.
8. A všedše Ezechiáš a knížata jeho,
a vidouce hromady ty. dobrořečili Ho—

spodinu a lidu israelskěmu.
9. [ tázal se Ezechíáš kněží a levitů,
Kapnolu SI.
proč tu leží tak ty hromady.
Spořidůní kněží . laiků od Bacillus. 4. i opatření
10. I odpověděl jemu Azariáš kněz
jich od lidu.
první zrodu Sádokova. řka: Jakž počaly
1. A když se ta slavnost řádně doko se obětovnti prvotiny do domu Hospo
nala. Vyšel veškeren israel. což ho koli dinova. jedli jsme. a nasycení jsme. a
bylo v městech jůdských. a ztroskotali zůstalo (ještě) velmi mnoho. proto že
modl . posekali háje. pobořili Výsosti. _ požehnal Hospodin lidu svému: ze zbyt
a ol ' zkazili. netohko po vší zemi
pakÉestít
hojnost tato,
kterouž
vidíš.
' edy rozkázal
Ezechiáš
nadělati
jůdské a benjaminské. ale i v Efraim ků ll.
také i v Manasse. až je zcela vyplenili. špížíren při domu Hospodinova. Což
potom navrátili se všickni synové isra— když učinili,
elští do vládní-ství a do měst svých.
12. snášeli tam věrně i prvotiny. i
2. Ezechiáš pak ustanoviltřídykněžské desátky, a cožkoli byli slíbili. Byl ak
a levítské po rozdělenich jejich. jedno zpravce nad tím Choneniáš levíta, &še
hokaždého v ouřadu vlastním. totiž kněží mej bratr jeho. druhý (po něm).
13. Po němž Jahiel. a Azariáš. :: Na
ilevíty. k obětování obětí zápalných &
poko'ných, aby řisluhovali a chválili. i hath. a Asael. &Jerimoth. Josabad také.
zpívali v branac ležení Hospodinova“ a Eliel, a Jesmacliiáš. a Muhath, a Ba—
'áš. ouředníei pod mocí Choncniáše,
“ 3. Díl pak králův h L aby z vlastní
ho jeho statku obětovana byla obět zá. zašemeje bratra jeho. z rozkázaní Eze
paluá.. vždycky ráno. a večer. V soboty chiáše krále a Azariášo biskupa domu
také. a na nov měsíce a' na jiné slav Božího. k nimž všecky věci přináležcly.
ností (výroční),jakož psáno jest v zákoně
14. Kórc pak syn Jemny. levíta a.
Mojžíšově.
vrátný u brány východní. ustanoven byl
4. Přikázal také lídu přebývajícímu nad tím. což dobrovolně obětovali Bohu.

*
2) '. v síních chrámových. kde! jistě třídy levitů stráž drželi. Via [. Pani. 9. 10.
4) '. nemajíce třeba sami o výživu svou pedovati.

81. 15. ——
82. 11.
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do Jůdstva, oblehl města hrazená. chtě
jich zdobývati.
2. Vida to Ezechiáš. -že totiž přitáhl
Sennacherib. & že se všecka síla boje
obracuje proti Jerusalému.
3. uradil se s knížaty : muži nejsil
nějšími. aby mcpali prameny studnic,
kteréž byly vně za městem; když se
na tom všickni snesli.
4. shromáždil veliké množství. a za
cpali všecky studnice. i potok. kterýž
tekl u prostřed země.' řkouce: Aby snad
na
každý jejic
den příslušelo
k službě vedlé
řitrhnouce králové assyrští. nenalezli
rozdělení
.
17. Kněžim (také) po čeledech (je hojnosti vody.
5. Přičiňuje se. vystavěl také všecku
jich), &levítům od dvscitilctýcb &výše,
zeď. kteráž byla zbořené! „azdělal věže
po řadích a třídách jejich,
18. & všemu množství.' jak ženám; svrchu. & zevnitř zed' druhou: a zopra
tak dětem jc'ich obého pohlaví. věrně voval Mello v městě Davidově. &nadělal
z těch věcí. teréž posvěceny byly po rozličné hraně. & svez.
krmové dávání bývali.
6. a ustanovil nížata nad bojovníky
19. Též i z synů
onových po po ve vojště: a svolav všecky do ulic u
lich . : předměstích jednohokaždého brány městské mluvil k srdci jejich řka:
7. Zmužile sobě čiňte &posilnte se:
města.. zpořádáni byli muži, kteřížby
díly rozdělovali všem pohlaví mužského nebojte se. ani strachujte krále assyr
:: kněží :. levítů.
ského. ani všeho množství. kteréž jest s
20. A tak učinil Ezechiáš všecky ty ním: nebo mnohem vícejich jest snimi.
nežli
s ním.
věci. o kterýcbž j-e pravili. ve všem
8. Sním zajisté jest rámě tělesné': s
Jůdstvu: ačinil což dobrého. přímého. a
pravého bylo před Hospodinem Bohem námi (pak) jest Hospodin Bůh náš, kte—
rýž jest pomocník nás. a bojuje že nás.
svým,
21. snaže se ve všelikém díle při službě [ posilněn jest lid takovými slovy Eze
domu Hos
"nova vedlé zákona. a po— chiáše krále jůdského.
svátných řadů, hledati Boha svého celým
9. To když se dělo.
slal Sennache—
srdcem svy'm: a to činil, a šťastně se mu rib král assyrský služebilíky své do Je—
vedlo.
rusaléma (nebo sám se vším vojskem
obléhal Lschis.) k Ezecbiášovi králijůd
skému. & ke všemu lidu. kterýž byl v
Kapitola sz.
městě, rka:
Vpád Samheúhův
do Jůdstve 9. Ronhini proti
10. Toto praví Sennacherib král as
Bohu. 21. i uhynuti jeho. 23. Smrt Ezechiiion.
syrský: V čemdoufáte. že zůstáváte ob
1. Po těch věcech. & po té pravdě! ležení v Jerusalémě?
ll. Zdali Eze'chiáš nesvodí vás. aby
přitáhl Sennaclierib král assyrský s vtrh
a nad prvotinami : posvěcenými věcmi
do Svatyně svatých.
'
15. A pod z rávou jeho (b ]) Eden
a Ben'amin. esue & Semej š. Ama
rižš
ě n Secheniáš. po městech kněž
sk 'ch, aby věrně rozdělovali bratřím
svym díly jejich menším rovněž jako
větširn:
16. mimo pacholiky od tříletýchavý
še. všechněm, kteříž vcházeli do chrámu
Hospodinova k vykonávání toho, cožkoli

18) t. veškeré rodině jejich.
]) t. po spravedlivém : opnvdivém vyrizeni jich.
4) t. Cedron neb Gibor. kterýž jinam svedl. neb jiný vodovod, který iel prostředkem město.
5) t. n Arnuiiie . Joan krále izraelského. Viz svrchu 25. 23.
8) t. moe lidski.

84.
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vás umořilhladem : žízní. pravě. že Ho
spodin Bůh váš vysvobodí vás z ruky

82. l2_3lc

21. I poslal Hospodin anděla.. kterýž“
omil všecky muže silná. & bojovníky.
! knížata vojska krále
kého: i ne
12. Zdaliž to není ten Ezechiáš. kte vrtátil se s hanbou do země své. A když
rýž zbořil výsosti jeho, i oltáře &při vše] do domu boha svého. synové. kteříž
kázal Jůdovi & Jerusalémským, řkm vyšli z života jeho. zabili 'ej mečem.
Před jedním (toliko) oltářem klaněti se
22. Tak vysvobodil
ospodin Eze—
budete. s na něm kaditi?
chiáše i obyvatelé jerusalémské z ruky
13. Nevíte-liž, co jsem učinil já. i Sennacheribe krále as.—syrského.&zrnky
otcově moji všechněm národům zemí? všech. a dal jim pokoj vůkol.
Zdaliž mohli bohovétěch národů. a všech
23. Mnozí také přinášeli dary a.oběti
zemí.
voboditi zemi svou z ruky má? Hašpodinu do Jerusaléma.. & dary Eze—
14. do jest ze všech bohů národů. chiášovi králi jůdskěmu: kterýž vznešen
jest potom u všech národů.
jež
pohubililid
otcově
24. V těch dnech roznemohl se Eze—
vytrhnouti
svůj moji.
zrukykteiz'žby
m , a. ymohl
pak
mohl Bůh váš vytrhnouti vás z ruky chiáš až k smrti. i modlil se k Hospo
této?
dinu: &vyslyšel ho a dal mu znamení.
16. Protož necht vás nesvodí Eze
25. Ale (Ezechiáš) neodplatil se po
chiáš. ani daremným namlouváním za, dlé dobrodiní. kteráž byl přijal: nebo
vodí, aniž mu věřte. Kdyžtě nemohl pozdvihlo se srdce jeho :“ protož povstal
žádný bůh všech národů a království proti němu hněv. i proti Jůdovi &Je—
vysvoboditi lidu svého z ruky mě. a z rusalému.
(4. :(.-A1.20. 12—18)
ruky otců mých. aniž také Bůh váš bude
26. A pokořil se potom. proto že po
moci vás vytrhnouti z ruky mé.
zdvihlo se bylo srdce jeho. tak on. jako
16. Přes to ještě jiné mnohé věci obyvatelé jerusalémští: a proto nepřišel
mluvili služebníci jeho proti Hospodinu na ně hněv Hospodinův ve dnech Eze—
Bohu, a proti Ezechiášovi. služebníku chiášo 'ch.
'eho.
27. yl pak Ezechiáš bohatý. &sla
17. Psal také listy (Sennncherib) Eze vný velmi. &nashromáždil sobě pokladů
chiášovi plné rouhání proti Bohu isra velmi mnohých stříbra. &zlata.. i kamení
elskěmu. & mluvil proti němu: Jakož drahého. vonných věcí. a. odění rozli
bohové národů jiných nemohli vysvo čného, &nádob velmi drahých.
boditi lidu svého z ruky má, tak i Bůh
28. Také
(měl)
na obilí.
víno
Ezechiášův nebudet mocivytrhnouti lidu a olej.
stáje pro
všešpižírny
iká hovada.
&chlé
svého z ruky této.
vy pro dobytek.
18. A nadto hlasem velik
křičel
29. a. města. vystavěl sobě: nebo měl
stáda ovec. &skotů bez počtu, nebo dal
jazykem
židovským,
proti
li
u.
kterýž
by na. zdi jerusalěmské. aby předěsil je jemu Pán zboží náramně veliké.
a vzal město.
30. To jest ten Ezechiáš, kterýž zacpal
19. A (tak) mluvil proti Bohu jeru hořejší studnici vod Gihon.' &obrátil je
salémskému. jako proti bohům národů dolů k západní straně města Davidova:
země. dílům rukou lidškých.
ve všech skutcích jeho dařilo mu se kte
20. Tedy modlil se Ezechiáš král, & rak chtěl.
Isaiáš syn Amosův prorok, proti tomu
31. A však při oselství knížat baby
rouhání. a volali k nebi.
lonských, kteříž yli posláni k němu.

krále asyrského?

25) t. vychloubqje se poklady svými poslům babylonekým.
30) t. rybník na severozápadní straně Jeruzaléma.

33.32.- 33.u.
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ab se
tali na zázrak, kterýž se byl tání. apřidržel se umění kouzedlnického.
stal v zgnrif opustil jej Bůh. aby ho a měl s sebou čavodějník , &zaklínače:
zkusil . a známé bylo všecko . cožkoli

bylo v srdci jeho.“

&mnoho zlého ůchal pře Hospodinem,
aby ho popudil?

7. Postavil také rytý a slitý obraz v
domu Božím, o kterémž mluvil Bůh k
Davidovi. a k Šalomounovi s nu jeho.
řka: V domě tomto a v Jem émě. kte
rýž jsem vyvolil ze všech pokolení isra
elských. položím jmeno své na věky.
8. A nedopustim, aby se pohnula noha
vých: a učinili mu slavný pohřeb veške—
ren Jůdu.. i všickni obyvatelé jerusalém Israele' z země, kterouž jsem dal otcům
ští: &kraloval Mannasses syn jeho místo jejich: však tak. budou-li skutečně ostří
něho.
hati, co jsem jim přikázal. ». všeho zá
kona. & ustanovení. i soudů vydaných
Kapitola 88.
skrze Mojžíše.
Moduistvn Munn—ovo. IO. zajeti. 13. petici. 20. i
9. Manssses tedy svedl Jůdu. a oby—
mm jeho. 21. Knbvini. 24. i zahynuli Amon: syn.
vatele jerusalémskě, tak že činili horší
jeho.
věci. nežli všickni národvé. kteréž byl
[. Ve dvanácti letech byl Manasses.
když počal kralovati. &psdesáte pět let evyplenil
s ých. Hospodin před tváři synů isra
kraloval v Jerusalěmě.
10. [ mluvil Hospodin k němu. a k
2. Cinilpak cožjest zlého před Hospo lidu jeho. ale nechtěli uposlechnouti.
dinem, vedlé ohavnosti národů. kteréž
11. Pročež přivedl na ně knížata voj
vyhladí!
s m1: Hospodin před syny israel— ska krále assyrského: i jali Manassesa.
a svázavše jej řetězy &pouty vedli ho
3. nebo převrátiv se vzdělal zase vý
sosti. kteréž h 1 zbořil Ezechiáš otec do Bahylona.
12. Kterýžto když byl v úzkosti. mo—
jeho: a. vystavěřoltářo Bálům. a udělal
háje. &klaněl se všemu vojsku nebeské dlil se Hospodinu Bohu svému a činil
vroucí pokaní před Bohem otců svých.
mu,' &ctil je.
4. Vzdělal také oltáře modlářskě v
13. A modlil se jemu, a prosil snažně:
ivyslyšel
modlitbu jeho a uvedl jej zase
domu llospodinově, o němž byl řekl
do
Jerusalem do královstvíjeho. a po
Hospodin: V Jerusalémě bude jmeno
znal Manasses. že Hospodin sám jest
mě na věky.
5. Vzdělal pak je všemu vojsku ne— Bohem.
nebeskému. ve dvou síních domu Ho—
14. Potom vystavěl zeď vně před mě—
spodinova..
stem Davidovým k západní straně Gi
6. A dal provoditi syny svě skrze hon v oudolí, odtud kudy se vchází do
oheň v oudoli Benennom: šetřil snů. a brány ryhué vůkol až do Ofel. a vyhnali
ohíral se s hadačstvím z ptačího štěbe ji velmi vysoko: a ustanovil knížata
32. Jiné pak věci Ezechiňšovy. i mi
losrdenství jeho. zapsány jsou v vidění
leaiáše na Amosova roroka. a vkm'ze
králů jůsdakých &israelhkých.
33. [ usnul Ezechiáš s otci svými a
pochovali ho nad hroby synů Davido

šil) O. to se stín slunce zpět obrátil. Viz 4. KriL 20. 9. Chnldejití totiž jsouce zběhlí v umění
hvězdář-ském. nemohli podló umění svého toho najití . proč právě toho času den nad obyčej
téměř dvi-násobně delši byl. Protož uslyínvše. že se to stalo a příčiny krále je maale'mske'ho
poslali k němu. aby se na to místně vyptnli. — ") Ne.-vystřihlho Bůh. ale dopustil mu
aby dělo! podle zdáni svého. tak že vysokomyslnost jeho okrývanů patrná byla.
3) &. viem hvězdum.

8) t. aby z ní zaujati a uvedeni býti měli.

__..—___.,

-
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vojska.po všech městech jůdských hra
zených:
15. o. vymetal bohy cizi. a modln z
domu Hospodinova: oltáře také kteréž
byl udělal na hoře domu Hospodinova.
:: v Jerusalémě. : všecko vyházel za.
město.
16. Opravil pak oltář Hospodinův. &
obětoval na něm oběti. i pokojné oběti,
i chválu: a přikázal Jůdským. aby slou
žili Hospodmu Bohu israelskému.
17. A však vždy 'eště lid obětoval
na výsostech HOSpo 'nu Bohu svénm.
18. Ostatek ak skutků Manasseso—

33, 15. _ 34. e.

Obnovení niboionltvi. & ichrimn od Jos-iu.. “.
Nsleunl úkon.. Bubba. 29. Smlouva Janule l lidu
| Bohem.

]. V osmi letech byl Josiáš. když po
čal kralovati & kraloval jedno &.třiceti

let v Jerusalémě.

2. ! činil což pravého bylo před obli
čejem Hospodinovým. &chodil po cestách
Davida otce svého: neuehýlil se ani na
pravo ani na. levo.
3. Osmého pak léta kmlovánl svého,
když byl ještě pachollk. počal hledati
Boha otce svého Davida.: a dvanáctého
léta kralovánl svého, vyčistil Jůdu a
Jerusalem od výsosti. &hájů, &obrazů. ::

vych:
s modlit
& jeho
k_Bohu
jeho:k
s ovn také
Vidouclch.
kteříž
mluvivali
němu ve jmenu Hospodina Boha isra
elského. (to vše) zapsáno jest v řečech rytin.
4. ] rozboí'ili před nlm oltáře Bůlú:
králů
19. ísiiaelsk
ll: odlit 'ch.
& sk 'eho. a. ' k sly &obrazy, kteříž byli na. nich, zkazili: též
ším jest, i všickiii hiichové J: pgupa: iháje. a rytiny zpodtinal & zdrobil: &
mista také, na kterýchž vzdělal výsosti, rozsypal prach po hroblch těch, kteříž
&.udělal háje i 'obra . prvé nežli činil jim občtovávali.
5. Nadto kosti kněží spálil na oltářích
ppkůnl,
ozaje. (to vše) zapsano jest v í-ečcch modlářských. &vyčistil Jůdu a Jerusa
lém.
20. [ usnul Manasses s otci svými. u.
6. Též i vměstech Mannssesa.aEfm
pochovali jej v domě jeho: & kraloval
ima. a Simeona. až do Neftali. všecky
místo něho syn jeho Amon.
21. Ve dvamecltma. letech byl Amon, věci (modlářskě) podvrátil.'
7. A když oltáře rozbořil. &háje zlm
zil, i rytiny ztroskotal na. kusy. a vše—
22. [ činil to. což jest zlé před obli— cky chrámy modlili-ské zbořil po vší

když počal kralovati. a. dvě létě kralo—

val v Jerusalémě.

če'em Hospodinovým. jako byl činil zemi israelské.navrátil se do J erusaléma.
8. Tedy léta osmnáctého kralovánl
“Masses otec jeho. & všechněm mo
dlám. kterýchž byl nadělal Manasses. svého, když již b la vyčištěna země. i
obětoval &sloužil.
chrám Boží, posl Safana syna Eseliá
23. A ne nlžil se před tváří Hospo šova, & Maasiáše ouřednika města. a.
dinovou, ja o se ponlžil Manasses otec John synaJoachazova kancllře.aby opru
vili dům Hospodina Boha svého.
jeho: nýbrž mnohem vice zhřešil.
9. Kteřlito přišli k Hclkiášovi knězi
24. l s ikše se proti němu služebníci
nejvyššímu: & mvše od něho penize
jeho. zab' i je' v domě jeho,
senešené
do domu Hospodinova. kte—
25. Lid p ostatni. pobiv ty. kteřlž
zabili Amona. ustanovil krále Josiňše réž byli vybrali levltové a. vrátní. o'l
Mansssesa.. s Efraima. i ode všech ostat—
syna jeho místo něho.

6) Také v říši istu-lake. jcjíito obyvatelé :. větší části do ujetí
vínko, co! se nn modlooluuhnolt ntnhovdo.

uynkého odvedeni byli. zkazil

34; 10—30.
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ků israelsk "ch, i ode všeho.! údy, a Ben
jamina. :. okyvatelů jerusalémsky'ch.
10. dali je vruce těch. kteříž byli nad
dělníky domu Hospodinova. aby opra
vili chrám. a což porouchaného bylo. aby
zpravili.
11. A ti je dali řemeslnikům & ze
dníkům, aby nakoupili kameni z lomů,
a dříví k vazbám stavení. a. k trámům
domů, kteréž byli zbořilikrálově jůdšti.
12. Kteřížto věrně všecky věci činili.
Byli pak představeni nad dělník ', Ja
liath &Abdit'ušz synů Merari. Zac mriáš
». Mosollum z synů Kaatb, kteříž při
držovali k ráci: všickni byli levítově.

jenž uměli míti na nástroje hudebně.
13. Nad těmi puk. kteříž nosili bře
menu k rozličným potřebám, byli písaři,
& mistři z levítů ». vrátní.

H. A když vynášeli peníze. kteréž
snesen . byly do chrámu Hospodinova.
nalezl llelkiáš kněz knihu zákona Ho—
spodinova vydaného skrze Mojžíše.
15. lřekl k Safanovi písaři: Knihu
zákona nalezl jsem v domu Hospodino
vu, a dal ji jemu:
16. a on přinesl tu knihu králi. a ozmí
mil jemu. řka: Všecko což jsi poručil
služebníkům svým. hle dokonavá se.
17. Stříbro, kteréž se nalezlo v domu
Hospodinovu. sebrali: & dáno jest ou
ředníkům nad řemeslníky. a nad dělní
ky rozličné-ho díla.
18. Také tuto knihu dal mi Helkiůš
kněz. Kterouž když četl i'ed králem.
19. a on uslyšel slova zakona. roztrhl
roucho své:
20. & rozkázal llelkiášovi. a Ahika—
movi synu Safamovu. a Abdonovi synu

67!

vost Hospodinova vylita jest na nás.
proto že neostříhali otcové naši slov
llospodinových. aby činili všecko. což
psáno jest v knize této.
22. Tedy šel ílelkiáš. i ti. kteříž s
ním posláni byli od krále, k Oldě pro
rokyni. manželce Sellumn synu Thelm—

ath, synaHasm, strážného nad rouchem:
kteráž bydlila v Jeruzalémě nad druhé
(straně): i mluvili jí slova svrchu po—
včděná.
23. Ona pak odpověděla jim: Toto

praví Hospodin Bůh israelský: Povězte
muži tomu, kterýž vás poslal ke mně:
24. Toto pravi Hospodin: Aj já uvedu
zlé věci na místo toto. i na obyvatele
jeho. &všecka zlořečení. kteréž napsána
'sou v knize této. kterouž čtli před krá
lem jůdským.
25. Photo že opustili mne. a obětovali
bohům cizím, aby mne k hněvu popou
zcli všemi skutky rukou svých: proto
vylita bude rchlivost má na místo toto
&nebude: u

žena.

26. Králi pak judskému, kterýž po
slal vás. abyste prosili Hospodina. takto

povězte; 'l'oto praví Hospodin Bůh isra—
elský: Ze jsi sl šel slova knihy,
27. & obmě čeno jest srdce tvé. a
ponížils se před obličejem Božím. pro
ty věci. kteréž praveny jsou proti místu
tomuto. a obyvatelům jerusalémsk 'm, &
poniživ se před tváří mou. roztrlil jsi
roucho své. a plskals přede mnou: jé
také v slyšel jsem tě. praví Hospodin.
28. iž zajisté připojím tebe k otcům
tvým. & pochován budeš v hrobě svém
v pokoji: aniž budou viděti oči tvé něco
z toho zlého. kteréž ja uvedu na místo
Michovu. Safanovi také písaři. a Asuá— toto. & na obyvatele jeho. 1 oznámili
šovi služebuiku královskému, řka:
králi všecko. což byla řekla.
21. Jděte. & modlete' se Ilospodinu
29. A on svolav všecky starši jůdské a
za mne. a za pozůstalý lid israelský a jerusalémské.
júdský. nude všemi řečmi knihy této.
30. vstou il do domu Hospodinova.
kteráž nalezena jest: nebo \'eliki'iprchli & s nim všielini muži jůdšti &obyvatelé

2l)

vlutno má ptůti: poraďte M“ . llospodinem o mně a o pozůstalý lid israelský . jůdský
:. strany slov knihy této & t. d.
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jenualémští.
kněží aažlevítově.
i všecken[
id od nejmenšího
do největšího.
četl král. aby všickni slyšeli. všecka slo
va knihy tě v domu Hospodinovu.
31. A stoje na stolici své. učinil smlou
vu před Hospodinem, že bude následo
vati ho. a ostříhati přikázaní. a svěde
ctví. a ustanovení jeho. z celého srdce
svého. a ze vší duše své. a plniti. což
psáno jest v knize té. kterouž byl četl.
32. Zavázal také k tomu pod přísa

34, 31.— 85. 14.

ledi) jakož řikázalDavid král israelský,
a předep balomoun s u jeho.
5. A služte v Svatym po čeledcch a
třídách levítsky'ch,
6. a posvěcení jsouce zabite beránka:
(pro) bratry své také připravte. aby či

niti mohli vedlé slov. kteráž mluvil Ho—
spodin skrze Mojžíše.
7. Dal také Josiáš všemu lidu. kte
rýž tu byl nalezen na slavnost veliko
noční. beránků a kozelcůzstádma jiného
hou všecky. kteříž nalezeni jsou v Je— dobytka třicet tisíc, volů také tři tisíce.
rusalěmě. a v Ben'aminu: i činili oby to vše z statku královského.
8. Knížata jeho také. což dobrovolně
vatelé jerusalěmšt podlé smlouvy Ho
spodina. Boha otců svých.
slíbili. dali: tak lidu, jako kněžím. a
33. Tedy vyplenil Josiáš všecky oha— levítům. Helkiáš pak, a Zachariáš. a
vnosti ze všech krajin synů israelských: Jahiel. přední v domu Páně. dali kně
žím. aby učinili hod beránka, bravu
že všickni.
kteříž bšli
zůstali
za způsobil.
lsraele, sloužili
Hospodinu
ohu
své vesměs dva tisíce a šest set' a volů tři
mu. Po všeck dny jeho neodstoupili sta.
9. Choneniáš pak, a Semejáš. iNa
od Hospodina
ha otců svých.
thanael, bratří jeho. též Hasabiáš. a Je
hiel, a Josabad, přední z levitů, dali
Kapitola 85.
jiným levitům k slavení hodu beránka
pět tisíc bravu. a volů pět set.
Bod betůnka slavil Joal-': . svým lidem. 20. Proti
krůlí egpuktfmn bojuje ubit jest
10. I připravena jest služba. a stáli
v oui-adu svém: levítově také po
l. Učinil pak Josiáš v Jerusalémě kněží
třídách svých. vedlé rozkazu králov
slavnost beránka velikonočního Hospo ského.
dinu, jenž zabit jest čtrnáctého dne
11. [ zabíjeli beránky. a kropili kněží
měsíce prvního:
krví rukou svou. a levítové stahovali z
2. a postavil kněží v ouřadech je'ich. koži zápalné oběti:
a napomínal jich. aby přisluhovali v
12. a oddělili je. aby je dali po do—
domu Hospodinovu.
mích a čeledcch jednohokažděho, a aby
3. Levítům také. k jejichžto vyučo obětovány byly Hospodinu, jakož psáno
vání veškeren Israel posvěcoval se Ho jest v knize Mojžíšově: tolikéž i s voly
s odinu. řekl: Postavte archu v Svatyni učinili.
c rámu,“ kterýž vystavěl
omoun syn
13. [ pekli beránky velikonoční na
Davidův král israelský. nebo nikoli ji ohni. jakož v zákoně napsáno jest: po
vícenebudete nositi:" protož nyní služte kojně pak oběti vařili v kotlích. a v pán
Hes odinu Bohu svému. i lidu jeho isra— vicích. a hrncích, a rozdávali rychle vše
elsk mu.
mu lidu:
14. sobě pak a kněžím potom připra—
4. A připravte se po čeledcch a ro
dech svých. po třídách jednékaždé (če vili: nebo obětováním zápalných obětí

a

3) Archa totiž byla za krále Adina.
jenž byl do chrámu model nestavěl. od zbožných kněží
do domu prorokynó Oldy phneieua. (Johann). — ") t. již nebude více pleneiena a má
tudiž v svatyni svatých zůstati.

35. 16. — 36. 5.
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a tuku zaneprázdněni byli kněžl až do
noci:

rotož levitovó sobě, i kněžím sy—
nům
novým nejposléze připravili.
15. Zpěváci pak synové Asafovi stáli
v řádu svém, podlé rozkázani Davida, a
Asafa. a Hemann. a ldithuna, proroků
královských: vrátnl pak při jednékaždá
bráně hlídali. tak že ani na okamženl
neodstu ovali od služby: pročež i bra
tři jejic levitové připravili jim pokrmy.
16. A tak všecka služba Hospodinova
řádně dokonána jest v ten den, slavení
hodu beránka, a obětováni zápalné obětí
na oltáři Hospodinovu podlé rozkámnl

krále Josiáše.

17. [ slavili s nově israelštl. což se
jich tu našlo, ho beránka v ten čas. a
slavnost přesnic za sedm dni.
18. Nebyla slavena.velikonoc (té) po
dobná v Israeli ode dnů Samuele pro
roka: aniž který ze všech králů israel
ských slavil (takového) hodu beránka.,
jako J'osiáš. s kněžlmi, a. levlty. i se
všlm lidem jůdskj'm, a israelským. což
se ho našlo, i s obyvateli jerusalěm—
skými.
19. Osmnáctého léta kralovánl Josiá—
šova slaven byl ten hod beránka.
20. Potom kd ž byl Josiáš opravil

slechl řečiNechaovych : úst Božlch: ale
táhl, aby bojoval na poli Mageddo.
23. A tu jsa. raněn od střelců, řekl
služebnlkům svým: Vyvezte mne z bi
tvy, neb jsem velmi raněn.
24. Kteřlžto přenesli jej s vozu na
druhý vůz. jenž jel za nlm vedlé ob 
čeje královského, & dovezli ho do e
rusaléma, i umřel. a pochován jest v
hrobě otců svých: i plakal veškeren
Jůda. a Jerusalem nad nlm.
25. Jeremiáš nejvice: jehožto naři
kánl všickni zpěváci a zpěvkyně až do

dnešnlho
dne, tonadvešlo
Josiášem
opětu'ilůa
jako
za. právo
v Israeli.:
e
(řikávajl) psáno jest v nařlkánich.
26. Jine pak věci Josiášovy, imilo—
srdenstvl' jeho. jakž přikázánojest. zá
konem Hospodinovým,

27. i jsou
skutkové
jehokrálů
prvnijůi Šoslednl,
zapsáni
v knize
kých a
israelských.

Kapitola 86.
Zajeli králů jůdských i lidu. 22 Téhož use pm—
pulce-ai.

]. Tedy vzal lid země Joachaza
Josiášova. a. ustanovil ho králem m sto
otce jeho v Jerusalémě.
2. Ve třimecitma.letech byl Joachaz,
cbrám,' přitáhl I\echao král egyptský,
když počal kralovati. &tři měslce kra
aby bojovalproti Charkamis u Eufratu :“ loval
v Jerusalémě.
i vytáhl proti němu Josiáš.
3. Ssadil pak ho král egyptský. když
21. On pak. poslav k němu posly, přitáhl do Jerusaléma.. a uložil na zemi
řekl: Já nic nemám stebou co činiti, sto hřiven střlbra., :. hřivnu zlata..
králi jůdský. Ne roti tobě dnes táhnu.
4. A ustanovil misto něho, Eliakima
ale proti jinému omu bojuji, proti kte bratra. jeho. za krále nad Jůdou a. nad
rémuž rozkázal mi Bůh“ s ěšně tá
Jerusalémem: a proměnil jmeno jeho
bnouti: přestaňproti Bohu ješnati. kte v Joakim: Joachaza pak vzal s sebou. a
rýž se mnou jest, at tě neshladi.
zavedl ho do Egypta..
22. Josiáš však nechtěl se navrátiti.
5. V pětmecitma letech byl Joakim,
ale připravil proti němu boj. aniž upo když počal kralovati. & jedenácte let
\
20) t. kdy! všecky veci při službě Boží v řád uvedl. — “) Charkamis, jinak Cenesiurn. pevná
město sssyrské u vpádu řeky Chabera; do Eufratu.
21) Prorok Jeremiáš předpověděl Nechaovi vitězství.
'
25) &. nářky Jeremiášovy i při jiných službách smutečních prospěvovati.
26) !. zbožnost.

.“th
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kraloval v Jerusalémě: i činil což jest.
zlě před Hospodinem Bohem svým.
6. Přitáhl roti němu Nabuchodono—
sor král chu.! ejský. &.svámv jej řetězy
vedl ho do Babylonu.!
7. Do kteréboži nádoby Hos odinovy
přenesl &dal je do chrámu své .

„„v

36. 6—9.

' .-f',/./1Í.$',

\ '\ _

8. Jiné pak věci Joakimovy, &ohn
vnosti jeho.'kteréž páchal. i což se ji
ného nalezalo při něm. zapsáno jest v
knize králů jůdnkých a izraelských. I

kraloval Joachin syn jeho místo něho.'
9. V osmnácti letech byl Joachin.
když počal kralovati. a tři měsíce. a. do

6) odkud! ho po nějakém čase am pnopustil. Tím počinů udmdesútilotč ujetí babylonské od
proroka Jeremiáše předpověděnó.
8) Tento Jooobin lloul také Jechoniu. Vi.: list-. !. ll.

l
86. 10—23.
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set dnl kraloval v Jerusalémě. i činil
což zlé bylo před obličejem Hospodi
novým.
10. A když b 10 po roce. poslal Na
buchodonosor k l(bojovnlky své.) kte—
řlž přivedli ho do Babylona, odnesše
spolu nejdražší nádoby domu Hospodi

17. Nebo přivedl na ně krale chal
dejského' & pobil mládence jejich me
čem v domu Svatyně své: a neslitoval
se nad mládencem ani nad pannou nad
starcem, ani nad kmetem, ale všecky
dal v ruce jeho.
18. K tomu ivšecky nádoby domu
nova.. Králem pak nad Jůdou aJerusa Hospodinova, veliké i malé: ipoklady
lemem ustanovil Sedeciáše, strejce jeho. chrámové, i královské. i knížat přenesl
11. V jedenmecltma letech b 1 Se do Babylona.
19. [ vypálili nepřátelé dům Boží, a
deciaš. když počal kralovati. a jeďenácte
let kraloval v Jerusalěmě.
zbořilizeď jerusalěmskou. i všecky věže
12. [ činil zlé věci před očima lio spálili. a cožkoli drahého bylo. zkazili.
20. Jestliže kdo ušel meče, zaveden
_s]podina
Boha
svého. mluvlclho
aniž se styděl
tváři jsa do Bab lona sloužil králi a synům
eremiaše
proroka.
k němu
z úst Hospodino ich..
nekraloval
král perský,
13. Od krále také Nabuchodcnosora jeho.
21. dokudž
a (dokavadž)
nenaplní
a se řeč
odstoupil. jenž bo b ] přísahou zavázal Hospodinova skrze ústa Jeremiášova, s.
skrze Boha:“ i zatvrdil šíji svou i srdce. nevykonala země sobot svých: nebo po
tak že se nenavrátí! ]: Hospodina Bohu všecky dny zpuštěnl držela sobotu. až
israelskému.
se vyplnilo sedmdesáte let.
14. Ano i všecka knížata kněžskůi
22. Léta pak prvniho Cýra krale per
lid. prohřešovali se těžce podlé všech ského. aby se naplnila řečHospodinova.,
ohavnosti pohanů. a. poškvrnili domu kterouž byl mluvil skre ústa Jeremiá
Hospodinova. jehož byl sobě posvětil v šova. vzbudil Hospodin ducha Cy'ra krále
Jerusalěmě.
perského: kterýž rozkázal provolati po
15. Posýlal pak Hospodin Bůh otců všem královstvl svém. i také rozepsal,
jejich k nim posly své, v noci povstá řka:
vaje. a každodenně na ominaje: proto
23. Toto
pravi země
Cyrus.dal
král
Všeeka
kralovstvi
mi pít—ský:
ospo
že odpouštěl lidu a řigytku svému.“
16. Ale oni osm vali se poslům Bo din Bůh nebeský. a on přikázal mi,
žlm. a málo so ě vážili řečijeho, a po abych mu vystavěl dům v Jerusalémě.
rouhali se prorokům. až přišla prchlivost kterýž jest v Jůdstvu. Kdo jest mezi
Hospodinova na lid jeho, a nebylo žá— vámi ze všeho lidu jeho? Budiž Ho
dného ulehčení.
spodin Bůh jeho s ním, a aťjde.

12) t. řeč Hospodinovu.
13) t. aby mu věrně byl oddán . poddůn.
15) t. j. Bůh výstrahy . naučení jim časně činil i hojnost času k nnprnvení s namyšlení jim
propůjčoval. prvé než trestáni uvoditi ráčil. chtěJe ušetřit-' lidu i chrámu.
17) t. Nabuehodonozorn.
23) !. dolož: jenžby chtel navrátili se do své vlasti.
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Prvni kniha Esdrášova.
Knihu tuto sepsal Esdrůč. vnuk nejvyššího kněze Soriáše (4. Král. 25. 18). Byl to mu: duchem
Božím obdařený. a v zákoně Pinč velmi zběhlý; proto! také níže (7 G.) rychlým písařem v zá
konů Mojliňovč clqje, & j. cvičeným zikonníkem aneb zákona učitelem. V knize této vypravuje
ae o navrácení jedné či.-ti naroda !idonkého, I.. pokolení Jůdova a Benjaminem., ae zajeti boby
lonakébe do Jerusaléma; jako! pak i o zalomí a vystavení chrámu. nandor vieliky'm překážkám
se strany nepl'ůtel. To se obsahuje v prvních 6 kapitolich. a dále se to v běhu 20 let. od času
krále Cýra a prvního roku jeho panování v Babyloně. az! do roku 7. panovíní krále Daria při
jmím Hyntaspea (či od r. 586 do r. 515 před K.). Od kapitoly sedmé vypravuje Esdrii své vlastní
skutky. totil: druhé přivedeni Židů ze zajetí do země jůdské. za panování krále perského Arta
xerxa Dlouhorukčho (okolo r. 457 př. K.). zrizeni sluzeb Božích dle zákona Mojiišova. a obno
vení řízeni židovského vJerusalémě. co! se všecko delo působením l-lsdríše, spisovatele knihy této.

din Bůh nebesk',

Kapllola "
F&F? _uitvjmiĚ Lg;
'

' n.m.,-.,...
,
' .
eta Pm'b? CY“
“*krale perskeho. aby
se “2111110 51070
Hospodinova z úst
Jeremiášových. vzbudil Hospodm ducha Cim krále _per-

&.on mi

řikázal.

abych mu vysmál dům v Jeliisalémě.
kterýžjest v Jůdstvu.

3. Kdo mezi vámi jest ze všeho lidu
jeho? Budiž Bůh jeho s nim. Nechat jde
do Jerusaléma. kterýž jest v Jůdstvu. a
stavi dům Hospodina Boha israelakého.
Tent jest Bůh ,' kterýž jest v Jerusa
lémě.
4. A všickni ostatni muži po všech
mistech. kdežkoli bydlejs: at mu po

ského:
aby dal "0mprovolfltlutq
máhaji z místa
svého,mimo
stříbrem
vsem WOWM
'
0 istatkem.
ihovady.
to. izlatem.
což do—
rowpsal. řka:
brovolně obětují kchrámu Božímu. kte

2. Toto pravi Cýrus. král ersxý: rýž jestherusaJémě.
Všecko království země dal mi

oSpo—

5. [ povstali předni otců x(pokolcui)

]) t.. panovůni jeho ' Babyloně. Neb _jit dříve byl po osm & dvacet. let. v Persii panoval. u
pak dobyv Babylonu. sdelil paniku—babylonskouvelkoi'iii. po ku.-téz nách-Jorda asyrskn-chal
dejaká. pak mocedonski pod Alexandrem Velikým.

3) !. Bůh pravý.
4) t. li. kteřílby ze zajatých ae nechtěli do vla-u" are umístiti.

nvrítil.

--

") t. tomu. kdo! by ae

l. 6. —-2. 26.
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4. Synů Sefatikšovýcb. tři sta sedm
&lcví—
tové. i každý. jehož ducha vzbudil Bůh. desůte dva.
5. Synů Arey. sedm set sedmdesáti!
aby šli k stavení chrámu Hospodinova..
ět
kterýž byl v Jerusalémě.
6. A všickni. kteříž byli vůkol. pod—
6. Synů Fahath—Moab.z synů Josuo:
porovali je nádobami stříbrnými &zlatý a.Joaba. dva tisíce osm set a dvanácto.
mi. statkemi hovady. s nábytkem, mimo
7. Synů Elamových. tisíc dvě stě pa.
desáte čtyří.
to. což byli dobrovolně obětovali.
7. Král také Cýrus vydal nádoby
8. Synů Zethnových devět set čtyři
chrámu Hospodinova. kteréž byl pobral ceti pět.
9. Synů Zachnjových, sedm set a. šo—
Nabuchodonosor z Jerusalem &dal je
desáte.
do chrámu boha svého.
10.
S ů Báni. šest set čtyřiceti dva
8. Vydal pak je Cýrus král perský
Jůdova & Benjaminova.. ikněží

skrze ruku Mithridáta syna Gmbaraf

ll.

SyynnůBebajových.

šest set tří—

mecítma.
12. Synů Azgadových. tisíc dvě stě
jůdskému."
_
dvamecítma.
9. A tento jest počet jejich: Sálků
13.
Synů Adonikamovýcb. šest set
zlatých třiceti. šálků stříbrných tisíc. šedesáw
šest.
nožů devétmecíunmkoílíků zlatých třiceti,
14. Synů Begvajových, dva tisíce pa
10. koníků druhých stříbrných čtyry desáte šest.
sta. a. deset: nádob jiných tisíc.
15. Synů Adinovýcb. čtyři sta pade
ll. Všech nádob zlatých a stříbrných sáte čtyři.
ět tisíc a čtyry sta: všecko to odnesl
16. Synů Atherových, kteříž byli z
nar. s těmi. kteříž se stěhovali Ezechiáše. devadesáte osm.
ze zajetí babylonského do Jerusaléms.
17. Synů Besajovýcb. tři sta tříme—
cítma.
18.
Synů Jory. sto dvanácte.
Kapitola :.
19. Synů Hasumových. dvě stě tři
Počet lidu vnoujieibo no :. ujetí babylonského .
mecítma.
1. Tito pakjsou synové' té krajiny,"
20. Synů Gebbarovýcb, dovodesůte
ět.
kteříž se brali ze zajetí. v kteréž je byl
zavedl Nabuchodonosor král babylonský p 21. Synů bethlémských. sto tříme
citma.
do Babylonu. &navrátili se do Jerusa
léma &J ůdstva, jedenkaždy' do města
22. Mužů městaNetufy. padesáte šest.
svého.
23. Mužů anathotských. sto osmmo
cítma.
2. Ti 'euž přišli s Zorobabelem, s Jo
24. Synů azmavetských, čtyřicetidvi.
sue. s hebemiášem. Sarajxíšem. Rabe—
laijášem. Mardocha'em, Bclfnnem. Mes
25. Synů kariathjarimských, kefír
fnrcm. Begvajcm.
humem. a. Bnauou. ských, &berotských, sedm set čtyřiceti
a tří.
Počet mužů z lidu israelského:
3. Synů' Farosových. dva tisíce, sto
26. Synů Ráma a Gabaa. šest set jo
sedmdesáte dva..
denmecítma.
a. ten vyčetl je Susabasarovi knížeti

::

5) lwbr. rprávce nod poklndy. — ") Smsabmr jest jmeno pcnké. misto hebr. Zoroblbol.
|) t. lidé. —-") t. jůduké aneb u—eufmtske'. kterážto zemi: po vítězství Nabuchodonnorovu kříži
babylonské. potom perské. jakožto krajina n řekou Buh-otom připojena bylo. Níže 5. 8.
3) L potomků.

*
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27. Mužů Machmss. sto dvamecitma.

21 27—64:

48. synů Rasina.. synů Nehody. synů

28. Mužů z Bethel &Haj, dvě stě tři— Gamma.

mecltms.
29. Synů z Nebo, padesáte dvs.
30. Synů Megbisových. sto psdesáte
šest.
31. Synů Elsms druhého. tisic dvě
stě psdesůte čtyři.
32. Synů Haňmových, tři sta dvaceti.
33. Synů Lodovych. Hsdidovych, s
Onových. sedm set dvaceti pět.
34. Sy nů (města) Jericho, tři sta čty
řiceti pět—

35. Synů Senna, tři tisíce šest set a
třiceti.
36. Kněží: Synů Jadajůšo

ch z do—

mu Josue, devět set sedmdes te tři.
37. Synů Emmerových tisic podesáte
dva.

49. synů Asy. synů Fasey, synů Besee,
50. synů Aseny, synů Munim, synů
Nefusim,
51. synů Bskbulta. synů Hakufy. synů
Hsrbura..
52. synů Beslutha., synů Mahidy.
synů Harsy.
53. synů Berkosa, synů Sisary. synů
Themy,
54. synů Nasimchs. synů Harify.
55. synů služebnlků Salomounovych.
synů
Fstudy.
56.Sotaje.
s ů synů
sl .Sofereta..synů
ů Derkons.
s ů
Geddeleyvn

y 8711

yn

57. synů szatiůšových. synů Hatila.
synů Focheretha.. kteříž byli : Asebsim.
synů Ami.

58. Všech Nathinejských. &synů slu
38. Synů Feshurových tisic dvě stě žebniků Salomounových. tři sta. devs—
desáte dvá.
(3. Král. 9. 20.)
čtyřiceti sedm.
59. A tito “sou, jenž šli z Thelmaly.
39. Synů Hsrimových, tisíc a sedm—

nám

Thclharsy.

erub, & Adon. & Emei-:“

40. Levitů: Synů Josue a Kedmihele ale nemohli ukázati domu otců svých.
ssynů Odoviášových. sedmdesáte čtyři. &semene" svého. jsou-li z lidu israel
41. Zpěváků: Synů Asafových sto & ského:
osmmecitma.
60. synů Dalajášových, synů Tobiá
“42. Synů vrátných: Synů Sellumo šových. synů Nekodovy'ch. šest set pa
desáte
dvě.
vých, synů Aten-ových, synů Telmono
61. A z synů kněžských: synové Ho
vých. synů Akkubových. synů Hatity,
biášovi, synové Akkosovi synové Ber
synů Soba'e: všech sto třiceti devět..
43. Nat. ' e'ských: Synů Sihy, synů zellaje. kterýž pojal z dcer Berzellsje
Galsaditského manželku. a nazván jest
Hssufy, synů thnbbaothn.
44. synů Kerosa. synů Siay, synů jmenem jejích:
62. ti vyhledával! zapsáni rodu svého.
Fadona.
45. s nů Le ban . nů H b , synů ale nenalalim vyvržení 'sOu z kněžství.
Akkuba?
? sy
“8“ ?
63. [řek]jim Athersat a.“ aby nejedli
Hanana.
46. synů Hagaba, synů Semlsje, synů
47. synů Gsddele, synů Gahera. synů
Rasje.

z věcí svatosvstých. doksvsdžby nepo—

vstal kněz učený a'dokonalý."
64. Všecko to množstvi obnášela
čtyřiceti dva tisíce tři sta šedesáte:

59) Jsou to jmeno mest chaldejských. — ") t.. rodu . a tudíž. také sni dedictvi jistého v zemi
obdržeti. Obyčejné poklůdqji se se potomky oněch hradských . které! uvedl Sdmnnunr

do unie“ asyrského.
63) t. mistodrlitel krilonhy'. který! byl Zombsbel. — “) t.. doksndžby nebyl zase zřízen kněz
s Uria . 'I'humiln. kterýiby se o ně poradil . Bohem . maji-li :: kněží jmini býti. čili nic.

PrvnllmthaEsdráJova.

2. 65"_ 8- ll.

65. kromě služebníků jejich a děvek.
jichž bylo sedm tisíctři sta třiceti sedm .
a mezi nimi zpěváků azpěvakyň dvě stě.
66. Koňů jejich bylo sedm set třiceti
Šest. mezků jejich dvě stě čtyřiceti pět.
67. velbloudů jejich čtyři sta třiceti
pět. oslů jejich šest tisíc. sedm set a
dvaceti.
68. A (mnozí) zknížat (čeledí) otcov
ských, když přicházeli k chrámu Ho
spodinovu,' kterýž jest v Jernsalémě.
dobrovolně obětovali k domu Božímu
k vystavení ho na místě jeho.
69. A dali vedlé možnosti své náklad
k dílu: zlata siklů jeden a šedesáté tisíc.
stříbra pět tisíc kop siklů. &.oděvů kněž
ských sto.
70. A tak se osadili kněží. a levítové.
i (někteří) z lidu. izpěvaci. ivrátnf, i
Nathincjští. vměstech svých. i veškeren
Israel v městech svých.

Vzdělaní oltéi'o.

den pořádně vedlé přikázaní. (a) dílo
denní v určitý čas.
5. a potom oběť zápalnou ustavičnou.
i na nov
slavnosti
Hos
dinoměsíce.
. kteriénabvlšecky
ž
věcen
.i
se všíomcogiobrovolněyolaěptxano

blylo

v dar Hospodina.
6. Od prvního dne téhož měsíce se
dmého počali obětovati zápalné oběti
Hospodinu: ačkoli chram Boží ještě ne
byl založen.
7. I dali peníze kamenníkům a ze
dníkům: též »otravy i nápoje, i oleje
Sidonským. a yrským, aby snéšeli dříví
cedrové z Libanu k moři Joppe. jakž
rozkázal jim Cyrus král perský.
8. Léta pak druhého po jejich se na
vrácení k chrámu Božímu do Jerusaléma.
měsíce druhého začali (to dílo) Zoroba
bel syn Salathielův. a Josue s n Jose—
dekův. i jiní bratří jejich kněží a leví
tové. i všichni, kteříž byli přišli ze za
jetí do Jerusaléma. a ustanovili levíoy

Kapitola :.
4. Slavnost stánků.
ohrému.
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6. Založení

]. Ajiž byl nastal měsíc sedmý, jakž
bydlili synové israelšti vměstech svých:
shromáždil se tedy lid jako muž jeden'
do Jerusaléma.
2. I vstal Josue syn Josedekův.' a
bratří jeho kněží a Zombabel syn Sala
thielův. a bratří jeho a vzdělali oltář
Boha israelského, aby obětovali na něm

oběti
zápalné.Ěož
psáno jest v zákoně
Mojžíše
muže
žího.
3. Postavili pak oltář Boží na zakla
dích jeho. ačkoliv je odstrašovali lidé
okolních zemí," a obětovali na něm zá.
palné oběti Hospodinu ráno i večer:
4. & konali slavnost stánků. jakož

ode (lid)
dvacítilšířích.
a výše.
aby přidržo
vali
k u (domu)
Hospodinova.
A postaverkjest
Josuei synové
i synové
je—
ho.9.bratříjeho.
edmihel
jeho
.
i synové J ůdovi', jako muž jeden, aby
přidržovali (k dílu) ty. kteříž dělali při

chrámu Božím: (též) i synové Henada
dovi. i synové jejich. i bratří jejich leví
tové.

10. Kdyžtedy zaklídalizednícichrbm

Hospodinův. stali kněží v rouše svém s
trubami: a levítové s ové Asafovi, s
cymbůly. aby chválili oba podlé naří
zení Davida krale israelského.
11. A zpívali spolu chválíce a oslavu—

jíce Hospodina: že dobrý jest. a že na
věky trvá) milosrdenstvíjeho nad Israe
psáno jest, a obět zápalnou na každý lem. eškeren také lid pokřikoval hla
68) t. k místu. kde se prvé naleul. k sutin/un jeho.
1) t. všickni do jednoho, jednomyslně.
2) t. veliký kněz. vnuk Sarqjéšův.

3) t. na prvním místě jeho. ae jim v tom okolní národové překážky činili. Nite 4. l.
9) :. jinak Odoviáňovi. Výše z. 40.
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a, 12—13.

sem velikým chvállce Hospodina. proto
13. Aniž kdo mohl rozeznati hlasu
že založen jest chrám Hospodinův.
pokřikováni radostného, od hlasu lačl
12. A mnozí : kněží a z levitů. &knl- clho lidu: nebo vesměs lid křičel h asem
žata otců'. & starši, kteříž byli viděli velikým. &hlas ton slyšán byl daleko.
chrám prvnějšl ." když založen byl
chrám tento před očima jejich. plakali
hlasem velikým: &mnozi prokřikujlce s

radostí. pozdvillovalihlasu'".
IZ) !. nejpřednější ze “uších lidu. - ") Nebo před šedesáti lety zbořen byl. — "') ti. „it-ni
znali ještě krásu |. velikost chrámu prvně-jšího. plak-li. ze to mu tvnto nevyrovnal: : ostatní

a ndonli : toho. ie chrám opět te navi.

Prvnlknlhnllsdruovn.

í 4.1-15.

Kapitola 4.
Zostevsno dílo chrómu Božího

]. Uslyševše pak nepřátelé' Jůdovi
a. Benjaminovi. žeby synové zajeti"
stavěli chram Hospodinu Bohu israel
skému:

napsali jeden list 0 Jernsalémě Artaxer—
xovi krali. takový:
9. Reum Bélteem. a Samsaj písaři
jiní růdcovó 'ejich, Dinejští. & Marsa

thachejští . 'lerfalejští. Afarsejští, Er
chuejští . Babylonští . Susanechejští.
Dievšti. a Elamitští.
2. přistoupili k Zorobabelovi. a k kní—
10. i jiní z národů. kteréž převedl
žatům otců, a řekli jim: Nech: stavíme Asenafar' veliký a. slavný: a rozsadil
s vámi, nebo tak jako vy, hledáme (i my) je v městech samařsky'ch. i v jiných
Boha vašeho: hle my obětovali jsme krajinách m řekou v pokoji:
oběti ode dnů Asorhnddana' krále assyr
11. [tento pak jest výpis listu. kterýž
ského. kterýž nás sem uvedl.
poslali k němu] Artaxerxovi králi. slu—
3. [ řekl jim Zorobabel. a. Josue. i žebnici tvoji. muži, kteříž jsou za řekou,
jiná knížata z otců israelských: Nesluší pOdevení vzkazují.
_
vám spolu s námi stavěti dům Bohu
12. Známo buď králi, že Zidé. kteříž
našemu': ale my sami stavěti budeme se navrátili od tebe k mím. přišedše do
Hospodinu Bohu našemu. jakž přikázal Jerusalem. město to odporné 11.nej
nám Cýrus král perský.
horší stavějí, vzdělávajice zdi jeho, a
4. Stalo se tedy. že lid země té pře stěny spojujice.
kážel lidu judskému & vytrhoval je v
13. Protož nyní známo buď králi.
stavení.
bude-li to město vystaveno. a zdi jeho
5. Anobrž i najimali proti nim rádce.. zopraveny. že dani a cla. a ouroků dá
aby rušili úmysl jejich po všecky cln) vati nebudou, a až k králům to. škoda
Cýra krále perského. až do kralnváni přijde.'
Daria krále perského.
14. My pak pamatujíce na sůl. kte—
6. Za kralování pak Aswera'. při za rouž jsme v paláci jedli', a pokládajíce
čátku kmlovani jeho. sepsali žalobu za neslušnou věc dívati se škodám krá
proti obyvatelům jůdským a jerusalém lovským. protož poslali jsme oznámit
to králi.
ským.
7 A za dnů Artaxerxa' psal Beselam.
15. aby hledal v knihách kronik otců
Mithridates a Thabeel. ijiní, kteříž byli svých. a nalezneš psáno v kronikách:
v radě je'ich, k Artaxerxovi králi per a zviš. že město to. jest město odbojné
skému: list pak obžalováni psán byl a škodlivé králům i krajinům. a že se
syrsky. a čten byl řečí syrskou ".
bojové zdvíhaji v něm od starodávna:
8. Reum Belteem '. a Samsaj písař pročež také město to zkaženo bylo.
]) :. Snmaritáné. \'iz 4. Král. 17. 2-1. ——")
?. t. syna Seuacberibova.
8) t. nesluší nám spolu s vámi nav-čti.

t. přeitčhovanl ze zajetí.

5) t. dvořeníny krále perského. které uplatili.
6) !. syna. Cýrovn. jenž se také nunývnl Kumhyu—c.

7) Artaxerxa: (veliký bojovník) rozumí n- snnd Uropm—tes.jen! po smrti Kluubysn u jeho
umrlého bratra Smerdisa (l'neudn-Slnordit) se vydával, a pět mtmíců panoval. — ") vln-sme
chaldejskou. kteráž jest odvetvi rec-i ammejské nu syrské & chaldejské podtečí no dělicí.
8) Bélu—fm no darko: úředník. zpráva-.

Jinak Amr Haddnn. či Snlnmnmunr. jen! poslal rozličné osadníky do Samaří.
0.. tim královské komoře nima to stane.
t. poněvadž. jakožto oui-adníei ode dvora královského chleb máme . placeni jsme.
menít u starých také službu n plot. Salonunn.

Bibli inků.
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16. Znamo činíme králi, že bude-li
to město vystaveno. a zdi jeho zopra—
veny. vladařství za řekou míti nebudeš;
17. (Tedy) odeslal odpověď kral Re—
umovi Bólteemovi, a Samsajovi písaři.

4. 16.—-5.l].

dům. kteříž byli v Jůdstvu a v Jerusa
lémě. ve jmenu Boha israelského.'"

2. Tehdy vstavše Zorobabel syn Sa
lathielův. a osue syn Josedekův. počali
(zase) stavěti chrámu Božího v Jerusa
i ostatním. jenž byli v radě jejich. oby lemě. a byli s nimi proroci Boží poma
vatelům v Samaří. i jiným za řekou, po bajíee jim.
3. Téhož pak času přišel k nim Tha
zdravenl vzkazuje a pokoj.
thanaj. kterýž byl vévodou' za řekou. a
18. Žaloba. kterouž jste k nám po Stharbusanaj. i rádcové jejich: a takto
slali. zjevně čtena jest přede mnou.
řekli jim: Kdo vám dal radu. abyste
19. i rozkázaljsem': a hledali. a na tento dům stavěli. a zdijehoo rav ovali?
lezli. že to město od starodávna povstává.
4. Načežjsme jim odpov" ěli. ozna
proti králům. a zprotivovaní. i války z mivše jmena mužů. původců stavení
toho.
něho pochodí:
5. Oko' pak Boha jejich bylo nad
20. nebo i kralove přemocnl bývali v
Jerusalómě. a panovali nade vši kraji— staršími židovskými,a nemohli" zabrá
nou. kteráž jest za řekou: plat také. i niti jim. [ zdálo se za slušná. aby ta věc
vznesena byla na Daria. a aby dosti uči
clo. i důchody brali.
nili žaloběté."'
21. Protož nyní slyšte vyrčení' Za
braňte mužům těm. aby to město nebylo
6. Tento jest výpis listu. jejž poslal
staveno. dokavadžby snad ode mne (ji Thathanaj vevoda krajiny za řekou. a
Stharbusanaj.
irádcové jeho Arfasachej
nače) poručeno nebylo.
22. Hleďtež. abyste v té věci nedbali ští. kteříž byli za řekou. k Dariovi králi.
7. Řeč. kterouž poslali jemu. takto
nebyli. at pomalu nezroste něco zlého
psána byla.: Dariovi králipokoj všeliký.
proti králům.
8. Známo buď králi, že jsme přišli do
23. Tedy čten jest ten výpis vyrčení
Artaxerxa krale před Reum Bélteem. a jůdské krajiny. k domu Boha velikého.
kterýžto
stavějí kamením netesaným. a
Samsajem písařem. a růdcemi jejich: i
odešli rychle do Jerusalem k Zidům. dříví kladou do stěn: a dilo to pilně se
staví. a roste v rukou jejich.
a zabránili jim (stavěti) mocí a silou.
9. Tedy otlzali jsme se těch starších,
24. A tak přetrženo jest dilo domu
Páně v Jerusalémě. a nedělali až do a takto jsme jim řekli: Kdo vám dal
druhého léta kralovaní Daria. krkle per— jmoc. abyste dům tento stavěli. a zdi
tyto opravovali?
ského.
10. Ano ina jmena jejich ptali jsme
Kapitola 5.
se jich. abychom oznámili tobě: a na
Opet počali stavůti chrta. 5. ! psáno jest o to krůli
Darlwl.
psali jsme jmcna mužů těch. kteříž jsou
přední mezi nimi.
11. Takovou pak odpověď jmím dali.
]. Prorokovali' pak Aggeus proro'k,
a Zachariáš syn" Addo.prorokujíce Zi řkouce: My jsme služebníci Boha nebe
19) t. .s, mms v kronikich.
1) t. toho času; kdy! totiž Artaxerxa zemřel . nikud rozkazy jeho za neplatné vyhlůeny
byly. — ") t. vnuk. — '“) Vzbuzovali a napomínalijich k stavení chánu.
3) t. vladařem krajiny.

5)t.okoBoiibdčloeehranlivč.—“)tam-“)aabynsedpovidali
proti nim značenou .

...—....-.—
_—
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5. 12. —6. 9.

i země. a stavíme (zase) chram, kterýž
byl ustaven před mnohými těmito lety,
jejž byl veliký král iaraelský vzdělal, a
vystavěl.
12. Ale potom když k hněvu popu
dili otcové naši Boha nebeského, vydal
je v ruce Nabuchodonosora krále v Ba
byloně chaldejského, (kterýž) také dům
tento zbořil. a lid jeho přivedl do Ba
bylona.
13. Léta pak prvního Cýra krale ba
b lonského, (Erna král učinil vyrčení,
aby tento dům Boží (zase) staven b 1.
14. Nadto i nádoby chrámu Boží o
zlaté a stříbrné. kteréž byl Nabuchodo
nosor vzal : chrámu. jenž byl v Jerusa
lémě. a jež byl odnesl do chrámu baby
lonského, vzal Cyrus král z chrámu bn
bylonského, a dány jsou (jednomu) jme—
nem Sassabasarovi, jehož i knížetem
ustanovil.
15. A řekl jemu: Nádob tyto vezmi
a jdi. s slož je v chrámě. tery'ž jest v
Jerusalémě, a dům Boží at se zase staví
na místě svém.
16. Tehdy Sassabasar ten přišed po—
ložil základy chrámu Božího v Jem—
salémě, a od toho času až dosavůd staví
se, a ještě není dokonalí.
17. Nyní tedy. jestli se za dobré králi
vidí. necht pohledů v knihovně kralov
ské. kteráž jest. v Babyloně. jestli cy
rus král poručil. aby staven byl dům
Boží v Jerusalémě. a vůli královskou o
té věcí necht pošle nám.

Kapitola 6.
Stavení vhúmu.
.

16. i posvěcení jeho. 19. Slovni
Velikonocí.

]. Tehdy Darius král rozkázal: ihle
dali v skladu knih, kteréž byly složeny
v Babyloně.

2. a nalezeny jsou v Ekbatanech. jenž
jest hrad v medské krajině.“ knihy jedny,
a takto zapsána byla v nich pamět:

Léta ,rvního
Cy'ra byl
krále:
král3. rozkáže
aby staven
dům(gmo
oží.
kterýž jest vJerusalémě. na místě, kdež
by obětovali oběti. aaby oložily zakla
dy, na kterýchžbymohlss ti (zeď) : vý
ší loktů šedesáti, a : šíříloktů šedesáti/'
4. Timi řady 2 kamení netesaného, a
tolikéž řady 1 dříví nového': naklad pak
z domu královského bude dáván.
5. Též i nádoby chrámu Božího zlaté
a stříbrné. kteréž Nabuchodonosor byl
pobral : chrámu jerusalémského, a byl
je přenesl do Bsbylona. at jsou navra
ceny. a doneseny do chrámu jerusslém
ského na místo své. kteréž i složeny jsou
v chrámě Božím.
6. Protož nyní ty Thathanaji vůdce
krajiny. kteráž jest za řekou.Stharbusa
naji, a růdcovó vaši Aí'srsachejští, kteříž
jste za řekou. daleko odstupte od nich,“
7. a nechte, at se dělá chrám Boží
ten od vůdce židovského. a od starších
je'ich. nechat ten dům Boží stavějí na
m stě jeho.
8. Také ode mne přikázáno 'est.. coby
se mělo státi od těch starších židovských,
aby se stavěl dům Boží. totiž aby z po
kladnice královské. to jest, : důchodů,
kteříž se dávají z krajiny :s řekou, bez
meškáni dáván byl náklad mužům těm,
aby dílo nemělo překážky.
9. Jestližeby bylo potřebí.buďto telat,
aneb beránků, i kozelců, ]: oběti žápalné
Bohu nebeskému: obilí, soli. vína. a
oleje. vedlé řádu kněží, kteříž jsou v
Jerusalémě: at se jim dává na každý
den. aby nebylo v něčem naříkůní!

í
2) kdežto láhve perští letní sídlo měli.
3) Udává na tuto šířka . výška stavení ehrůmového totiž svatyně . svatyně svatých.

l)

Mluví se tuto o zdi kteri!

měla dělit předsíň kněžskou od předsíně lidu.

6) t. mphkileju jim více.

.í__*

9) chsld. text: a nic neni jim ujmuto býti.

.-

_

J
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6. Hl.—7. 5.

10. A at obětují oběti Bohu nebeské— Boží v Jerusalémě. jakož psano jest v
mu, a modlí se za život krale. i synů knize Mojžíšově.
'eho'.
19. Slavili
synové israelští : pře
11. (Nad to) ode mne učiněno jest stěhování.“ elikonoc, čtrnáctého dne
rozkazaní: Kdožbykoli změnil přikázaní měsíce rvního.
toto. aby vybořeno bylo z domu jeho
20. ebo se byli očistili kněží a leví
dřevo. a zdviženo bylo. a na něm aby tové jednomyslně všickni čistí byli k
obětování
beránka velikonočního za vše
byl přibit takový. dům pak jeho at jest
obecným učiněn'.
cky syny přestěhování. i za bratry své
12. Bůh pak. kterýž učinil. aby jmeno kněží. i sami za sebe.
21. A jcdli synové israelští, kteříž se
'eho
přeby'valotam.
rozptýliž
kra byli navrátili z přestěhování. i všickni.
lovství,
i id. kterýžby
vztáhlvšecka
ruku svou.
aby odpíral. a zkazil dům Boží ten. kte kteříž se byli oddělili od poškvrnění ná
rýž jest v Jerusalémě. Ja Darius uložil rodů země (a přimísili se) k nim. aby
jsem to ustanovení. kteréž chci. aby pil hledali Hospodina Boha israelského.
ně naplněno b lo.
22. A drželi slavnost přesnic za sedm
13. Protož athenaj vůdce krajiny za dní s veselím, nebo je rozveselil Hospo—
řekou. a Stharbusanaj, i radcové jeho. din. protože obrátil srdce krale assyr—
vedlé toho. jakž rozkázal Darius kral, ského' k nim. aby pomohl jim v díle
tak učinili bez meškaní.
domu Pána Boha israelského.
14. Starší pak židovští stavěli, a da
řilo se jim vedlé proroctví Aggea proro
Kapitola 1.
ka. a Zachariáše syna Addova: istavěli
a dokonali.: rozkázani Boha israelského Bachař-ovose : Babylonu navra'ceni. u. Obdarovini

a : rozkazaní Cýra. a Daria, a Arts-'
xerxa' králů perských:

ho od krále perského.

15. i dokonali ten dům Boží. ke dni '
]. Po těch pak věcech. za kralování
třetímu měsíce Adar.' a ten jest rok še Artaxerxa krale perského. Esdráš syn
Sarajaše.
syna Azariášova. syna Helki
stý kralovaní Daria krále.
16. I slavili synové israelští. kněží a ašova.
2. syna Sellumova, syna Sadokova.
ievítové. i jiní z synů přestěhování. po—
svěcení domu Božího s radostí.
syna Achitobova.
3. syna Amariašova. syna Azariášova,
17. A obětovali při posvěcení toho
domu Božího. telat sto. skopců dvě stě. syna Marajothova,
beránků čtyři sta. a kozlů za hřích za
4. syna Zarahiůšovs. syna Ozi, “Ymi
veškeren Israel dvanacte. vedlé počtu Bokki.
5. syna Abisue, syna Fineesa. syna
pokolení israelských.
na kněze od po
18. A postavili kněží v třídách jejich. Eleazarova. syna
čátku'.
'
a_levíty v pořádcích jejich. při službě
10) Tak sám pohanský hil

u Boh

.

poutal. čeho mnozi nechtějí chipati. ie přímluva věřícíchmnoho platí

1 ]) chald. text: dům jeho at jest hnqiiitem.
.14) t. j. Darius dlouhoruký (Longímanus), kterýi tím obecnýmjmenem králům perským. Artaxer
xa. t. j. silný bojovník. také nasvin byl.
16) jen! případů aa polovic našeho února a března.

19) t. ti. kteří se vritili : pre-unum.
22) Vlastně perského; neb Auyfio byla vlůdě perské podrobena.
6) v habr. textu: kněze velíkůlo.

7. 6.—24.
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6. Tento Fsdráš vyšel : Babylonu a vali Bohu israelskému. jehožto příbytek
on byl písař rychlý“ v zákoně Mojžíšově. jest v Jerasalémě.
16. A všecko stříbro a zlato. kteréž
ktgg'ž
a
muvydal
král, Hošpodin
po é toho.Bůh
jakž Israelovi:
ruka Ho
koli
dostaneš ve vší krajině babylonské.
spodinaBohajeho bylas ním". všecko,
začežkoli žádal.
adobrovolně
ježby lid chtěl
obětovati.
a což
obětovali
k domu
Bo hakněži
své
7. I vyšli (s ním také někteří) z synů ho. kterýž jest v Jerusalémě,
israelských. i z synů kněžských. i z sy
17. svobodně vezmi. a bez meškání
nů levitských. i z zpěváků. iz vratných, nakup za ty peníze telat. skopců, beran—
iz Nathinejsky'ch. do Jerusaléma. léta ků. a obětí suchých. i mokrých obětí
sedmého Artaxerxa krále'.
jejich. &obětuj je na oltáři chrámu Boha
8. A přišli do Jerusaléma měsíce pá vašeho. kterýž jest v Jerusalémě.
tého, 'enž jest rok sedmý toho krále.
18. Též což se koli tobě a bratřím
9. ebo prvního dne měsíce prvního
vyšel z Babylona. a prvního dne měsíce tvým líbiti bude. s ostatkem zlata a stří
bra činiti. vedlé vůle Boha vašeho učiňte.
itého přišel do Jerusaléma, vedlé ruky
ha svého dobré nad ním.'
19. Nádoby také. kteréž se tobě dai
10. Nebo Esdráš řipravíl srdce své. vají k službě domu Boha tvého. dej
aby zpytoval zákon ilospodinův, & aby před obličej Boží v Jerusalémě.
plnil jej. i učil lid ist-selský přikázaním
20. Také i jiné věci. kterýchžhy bylo
& soudům.
potřebí k domu Boha tvého. jakkoli
11. Tento pak jest výpis listu vyrčení. mnoho bude potřebí vynaložiti. dáno
kterýž dal král Artaxerxes Esdrášovi bude z pokladu a komory královské.
knězi. písaři zběhlému v řečech a přiká
21. a ode mne. Já Artaxerxes král
zaních Hospodinových. a ustanoveních ustanovil jsemanařídil všechněm stráž
jeho v Israeli.
'
ným pokladnice obecné. kteříž jsou za
12. Artaxerxes král nad králi Esdra řekou. abyste, čehožb koli žádal od vás
šovi knězi, písaři zákona Boha nebe Esdráš kněz, učitel zakona Boha nebe
ského nejnčenějšímu. pozdravení.
ského, bez prodlení dali.
13. Ode mnejest ustanoveno, komuž
22. až do sta hřiven stříbra, a až do
bykoli se líbilo v království mám z lidu sta měr obilí. a až do sta sudů vína, a
israelského. & : kněží jeho, i : levítů, až do sta tun oleje. soli pak bez míry.
jíti do Jerusalěma, s tebou aby šel.
23. Všecko, což k službě Boha nebe
14. Nebo od krále. a sedmi rádců
ského l“přísluší,
nechť seabydává
k
jeho' poslánjsi. aby dohlédal k Jůdstvu domu
oba nebeského:
snadpilně
neroz—
a.k J erusalému podlé zákona Boha svého. hněval se na království krále a synů
kterýž jest v ruce tvé:
15. a aby donesl stříbro a zlato. kte
réž král a rady jeho dobrovolně oběto

jeho.
24. Také vám oznamujeme 2 strany
všech kněží. a levítů. a zpěváků. a vrat

6) t. zběhlý. — ") t. jak to Hospodin řídil :. ohledu na Nehemiiše.
7) t. léta 3547 po stvoření světa neb 457 před Kristem Pánem. Uplynulo tedy od poslední
události v předešlé kapitole uníněne' 58 let. Mezi kurýmtto časem lidé přestěhovaní jak se
zdi ' horlivosti své značně odnblí; protož šel Esdňi. aby Je cvičil v úkonu Hospodinova.
To jest to druhé přestěhování : Babylon..
9) t. s pomocí Boha svého.
14) t. kteříž králům per-kým vždy přítomni bývali.
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4. Z synů Fsbst-Mosb. Eljoenaj syn
ných. Nsthinejskýeh, : služebnlkův do
mu Boba toho. abyste cla.. a platu. a Zarehův, :. s nim dvě stě mužů.
ouroků neměli moci na ně uklbdsti.
5. Z synů Secbeniňšovýcb, syn Eze
26. Ty pak Esdrůši. podlé moudrosti chiel. s. s nim tři sta mužů.
Boha tvého, kterouž 's: obdařen. usta
6. Z synů Adanovy'cb, Abed syn Jo
nov s oudce & ouřed y. kteřižby sou nstbsnův. a s nim psdesáte mužů.
7. Z synů Alsmových. Isajáš syn Ata—
dili veškeren lid. jenž jest za řekou. to
tiž ty. ltteřlžmjl zákon Boba tvého, též liůůův. &.s nim sedmdesáte mužů.
i neuměló učte svobodně.
8. Z synů Safatiášovýcb. Zebediůš
26. Kdožby pak koli neplnil zákona. syn Michaelův, as ním osmdesáte mužů.
9. Z synů Joabovych, Obediůš syn
Boha tvého. &zákona králova. pilně, at
se vynese soud o něm. buďto k smrti. Jsbielův. & s nim dvě stě & osmnácte
buďto k vypověděni. aneb k odsouzeni mužů.
statku 'eho. aneb ]: žaláři!
10. Z synů Selomitovýcb, syn Jossi
27. ožebnůn (bud') Hospodin Bůh ášův, a. s nim sto &.šedesůte mužů.
11. Z synů Bebajových , Zachariáš
otců našich. kterýž dal to v srdce krá
lovo. aby zvelebil dům Hospodinův. ltte syn Bebsjův. s nim osmmecltma mužů.
rýž jest v Jerusalémě,
12. Z synů Ažgadových. Johanan syn
28. & naklonil ke mně milosrdenství Ekketanův. u s nim sto s. deset mužů.
svého před králem. a. před radami jeho,
13. Z synů Adonikamových posled
&přede všemi mocnými knížaty králov nějšichf jichžto jmena jsou tato: Elife
skými: &já. osilněn jsa rukou Hospo leth. & Jebiel. a Samsjáš. &s nimi še
dina Boba svégzo,kteráž bylanade mnou. desáte mužů.
shromáždil jsem z lsraele knižata. kte—
14. Z synů Begujových. Uthaj s. Za
řižby šli se mnou.

Kapitola 8.
Počet mcujicicb se s Esdrs'lem do země jůdské. lb.
Výprsn jejich. 31. a příchod do Jermlůms.

]. Tato jsou tedy lmlžats čeledi. &ro
dové těch. kteHž vyšli se mnou za kra
lováni Artaxerxa krále : Babylonu.
2. Z synů' Fineesovýcb, Gersom. Z
ů lthnmarových, Daniel. Z synů Da
vidových, Hattus.
3. Z synů Secheniášovýcb. z synů F af
rosovýcli'. Zachariáš: a s nim počteno
jest mužů sto s psdesůte.

\__

chur. &s nimi sedmdesůte mužů.
15. Shromáždil jsem pak 'e u řeky.
kteráž běží lt Ahsvě. & obyli jsme tu
tři dni: a hledal jsem v li u a mezi kně
žimi (některé) z synů Lévi' s. nenalezl

jsem tu (žádného)

16. Protož poslal 'sem Eliezera. a.
Aricle. s. Semejáše. u lnsthsns. s. Ja
riba. a druhého Elnatliana. & Nátbsna..
a. Zachariáše, & Mosollsms knížata: &

Jojsriba. a Elnsthsna (muže) moudró':
17. poslal jsem 'e k Eddovi. jenž jest
rvni v Chasfie m stě. & položil jsem v

usts jejich slova. kterážb mluvili k Ed
dovi. a. bratřím jeho athinejsltým. v

26) Co! následuje mluvi Esdrůi sám.
2)

rozuměj: :. potomků —
3) Tento přídavek rozličujo potomky tohoto Seebeniůie od potomků níže v 5. položeného.

18) t. kteh'l palán

přišli . Esdrúiem; nebo jiní vyili prvé . Zaobnbelem. Výl 2. 13.

15) o některé sprosté levíty. neu
16) t. učené. jim!

nesylrhw.

a. com. & pomocinwm pli nabo Bati."

učení lidu pravému náboženství svěřeno bylo.

8. 18. — 36.
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Cbasiie místě. aby nám přivedli služe— by z mosazi nejlepší a stkvou cí. pěkné

bníky domu Boha našeho,
18. I přivedli nam skrze ruku Boha
našeho dobrou nad níuni' muže velmi
učeného : synů Moholi, syna Levi, syna
Israelova. a Sarabiáše. ! syny jeho. i
bratři jeho osmnácte.
19. a Hasabiůše. a s ním lsajkše z
synů Merari. a bratří jeho a synů jeho
dvaceti:
20. a z Nathinejských. 'ež byl zřídil
David a knížata k službě evítům. dvě
stě a dvaceti Nathinejských: všickni ti
ze jmena vyčtění byli.
21. [ vyhlásil jsem tu půst u řeky
Abavy. abychom se trápili před Pánem
Boltem svým. a vyprosili od něho cestu
římou. sobě i synům svým, ivšemu
jmění našemu. ,
22. Nebo styděl jsem se žádati od
krále pomoci a jízdných. kteřížby bránili
nás před nepřátely na cestě: nebot jsme
řekli králi: Ruka' Boha našeho jest na
de všemi. kteříž hledají ho v dobrotě":
ale panování jeho a síla jeho, i prchli
vost proti všechněm. kteří ho opouštějí.
23. Protož postili jsme se. &prosili
jsme Boha svého za to: i zdařilose nám

jako zlato.
28. Iřekl jsem jim: Vyjste posvěcení
Hospodinu, ! nádoby (tyto jsou posvě
cené. i stříbro a zlato, kteréž do rovolně
obětována jest Hospodinu Bohu otců
našich:
29. (protož nyní) bdětež a ostříhejte
toho, dokavád (zase) neodvážíte toho
před knížaty kněžskými a levitskými. a
vůdci čeledí israelskych v Jerusalémě,
do pokladu domu Hospodinova.
30. I přijali kněží a levítovó tu váhu
stříbra a zlata, i nádob, ab ji donesli
do Jerusaléma, do domu Bo a našeho.
31. I hnuly jsme se od řeky Ahavy
dvanáctého dne měsíce rvního. ab 
chom se brali do Jerus éma: a ru a
Boha našeho byla nad námi, a vysvobo
dila nás z ruky nepřítele. a oukladníka

na cestě'.

32. ] přišlijsme do Jerusalěma, a po
byli jsme tu tři dni.
33. Ctvrtého pak dne odváženo jest
stříbro a zlato. i nádobí v domu Boha
našeho, skrze ruku Maremota syna Uri
aše kněze. s nímž (byl) Eleazar 5 F i

neesův.as těmi(zas) Jozabed syn gsue,

šťastně.
24. l oddělil jsem z knížat kněžských
dvanácte. Sarabiáše. a
iaše. a s

a Noadiáš syn Bennoje. levítové.
34. vše v jistém očtu a vázeazapsa
na jest všecka ta vfha toho času.

nimi bratří jejich' deset.
25. a odvážil jsem jim stříbro a zlato,
a nádoby posvěcené“ k domu Boha na
šeho. kteréž byl obětoval král. a rady
jeho. i knížata jeho, i veškeren lid isra
elský z těch. což se jich našlo:
26. iodvážil jsem do rukou jejich stří
bra hřiven šest set a padesáte. a nádobí

35. Též i ti. kteříž b li přišli z zajeti.
synové přestěhování. o ětovali oběti za
palné Bohu israelskómu, telat dva nacte
ze všecken lid israelsky. skopců deva—

desáte a šest. beránků sedmdesát asedm.

kozlů za hřích dvanácte: vše v obět zk
palnou Hospodinu.
36. I odevzdali rozkazy královy
stříbrného sto hřiven. a zlata sto hřiven : knížatům, kteříž bývali před obličejem
27. a kofliků zlatých dvaceti. kteřiž krále a vévodkmza řekou'. a (ti) vy
vážili (siklů) zlatých tisíc, a dvě nádo zdvihli lid a dům Boží".
IB) t. pod ochranou . s pomocí Boží.

22) t. ochrana — " t. kdo jej cti. a jemu slouži dobrými skutky.
24) :. jiných mezi a levitů _
25) t.. darované, :ulíbeně.
31) t. chránil nů! Bůh od loupežníků & škůdců. kteří obiraji lidi na cestách.
36) t. správcům krajiny za řekou Eufratem ležící. k ní! i země lidovsld nik—žel. — " &. ujali
se lidu . stavení domu Božího, podporujíoe ie.

...—_.
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9. l.— 12.

Kapitola 0.

7. ode dnů otců našich: též i my
sami hřešiíi jsme těžce až do tohoto
dne, a pro nepravosti naše vydáni jsme
hříchů.
my, i králové naši. i kněží naši. v ruku
1. Když pak se to vykonalo, přistou— králů (cizích) zemí. a pod meč, a v za
pili ke mně knížata, řkouee: Neoddělil
v loupež,
zahanbení tváři. ja
se lid ismelský, (ani) kněží a levítové, jetí,
'ož ianyní
(se to&v
děje).
od národu zemí (cizích) &od ohavností'
8. A nyní jako na málo. a na oka
jejich, totiž Chananejskýcb, & l-lethej mžení vyslyšena jest prosba naše u Ho
ských. a Ferezejských. a Jebusejsky'ch, spodina Boha našeho, tak že zanecháni
a Ammonitských . a Moabských , a jsou nám ostatkové, n dán jest nam
Egyptskýcll. a Amorrhejských“:
kolík', na místě svatém jeho,ab_vosví
2 nebo vzali sobě a synům svým til oči naše" Bůh míň. a dal mím ma
(manželky) z dcer jejich. a smísili se, ličko života v službě naší"':
(jsouce) símě svaté, s národy zemí; ruka
9. nebo ač služebníci jsme', však ne
také knížat a představených první byla opustil nás v porobě naší Buh míš. ale
v tom přestoupení'.
naklonil k nám milostí krále perského,
3. Kteroužto věc když jsem uslyšel, aby nám dal život", & povýšil domu
roztrhl jsem plášt svůj a roucho (své), Boha našeho, a vzdělalpustiny'" jeho,
Knížata islornli ne.-sum na na i na kněží. a. &.
dnii ss proto montil. . modlil Bohu a odpuštění

a trhal jsem vlasy s hlavy svéiz brady,'
a seděl jsem truchlc.

a dal nám plot'"'

v Jůdstvu a v Jeru

salémě.
10. A nyní co dime, Bože náš., po
báli slova Boha israelského. pro (ono) těch věcech'? Nebt jsme (zase) opustili
přestoupení těch. jenž byli zzajctí přišli. přikázaní tvá,
:: já jsem seděl smuten až do oběti
11. kteráž jsi vydal skrze služebníky
večerní.
své proroky, řka: Země, do kteréž v '
5. A v čas oběti večerní vstal jsem jdete, abyste jí vládli, jest země nečistg,
od trápení svého, a s roztrženým plá dle nečistoty (modlářská) národů, a jí
štěm a rouchein klekl jsem na kolena
ných zemío(proústohavnosti
jenž ji
k ústum těch,
poškvrněním
svá, a rozprostřev ruce své k Hospodinu naplnili
Bohu svému,
svýmf
12. Protož nyní dcer vašich nedá—
6. řekl jsem; Bože můj, hanbim se a
stydím pozdvihnouti tváři své k tobě: vejte synům jejich, a dceřjejich neberte
nebo nepravosti naše rozmnožili se nad synům vašim, a nehledejte pokojejejich.
hlavu uaši', a hříchové naši vzrostli až &štěstí jejich, až na věky: abyste se
k nebi,
zmocnili, a jedli dobré věci země, a za
4. ] sešli se ke mně všickni, kteříž se

]) !. modlosluiebnosti. — ") t. sAmmonitský-mi, Mosbskými & Egypt:—kými mohli posud židé v
manželství platně vcházeti. Nyni pak pro nebezpečenství svedení k modlosluiebnosti i tato
manzelstvi naprosto zapovčděna jsou.
2) &. napřed si to přestoupcni povolili, jichž potom lid následoval.
3) t. : příčiny náramnélno zármutku.
6) t. celi v nich až nad hlavu pohřízeni jsme.

8) t. k němuž se stan přitahuje, aby perné stůl; t.. j. perné stimi a ph-bývául — "') t. aby
nás obveselik— "") t. maličko oddechnuti od. služby v pombč naší dní mim.
9) t. králů perských — ") propustil nás na svobodu — "') t. pusté zbořcniny -— "") t.
ohradu a bezpečně bydleni. -—
t. po tak mnohých : tak velikých nám učiněných dobrodiních , zdali tě máme z čeho upo
mínati, ovšem obviňovali ale sami sebe.
11) t. od konce až do konce, veskrze modlářstvím jí naplnili.

s, IS.—10. 12.

manganem

089

dice měli syny svě po sobě až na. zaní Hospodina Boha. našeho: & tak
podlé zákona. at se stane.
věky.
4. Vstaň, nebo tobě něležíto naříditis
13. A po všech těch věcech. které
přišly na nás pro skutky naše nejhorší, my budeme stebou' : posilň se suěíňtsk.
5. Vstsl tedy Esdráš. a zavázal ří
&pro_veliké provinění naše. poněvadž
ty Bože náš svobodiljsi nás : nepra sahou přednější kněží a levíty. i veš e—
ren
lid israelský, aby učinili podlé slova
vosti naší. & al jsi nám vysvobození.
toho; i přísěhli.
jakož jest dnes.

6. Vstal pak Eserš (z místa svého)
14. abychom se neobraceli'. a neru
šili přikázali tvých. ani manželstvím se před domem Božím'. a odšel do poko
spo'ovali s národy těmito ohavnými: jíks Johanem syna Eliasibova. s všed
zda 'ž jsi se rozhněval na nás až do ko tam . chleba nejedl. ani vody nepil":
nečného zkaženi . aby nezůstavil nám nebo rmoutil se pro přestonpeni těch.
ostatků k zachování"?
kteříž byli přišli ze zajetí.
15. Hospodine Bože israelský. ty jsi
7. I provolěnojest v Jůdstvu a v Je
s ravedlivý: nebo pozůstali jsme. aby rusalémě k všechněm řestěhovaným.
chom zachováni byli. jako tohoto dne.' aby se shromáždili do erussléms.:
Aj my (teď) ředtebou jsme" s provi
nčním svým . nebo nelze ostáti před dnech
8. kde?
nepřišel
ve třech
po 6 pak
radykoli
knížat
a starších.
to
tebou pro takovou věc.
mu žepobrán bude veškeren statek jeho.
Kapitola 10.
a sám že vyvržen bude z zástupu pře
Pokání lidu s oddělení se od žen z cizích národů.
stěhovaných'.
18. Jmm těch. kteří je byli pojali.
9. A protož sešli se všickni muži jůd
]. Když se takmodlil &vzýval(Boha) ští a benjaminští do Jerusalěms ve třech
Esdráš. pláče s leže před chrámem Bo dnech. dvacátého dne měsíce. jenž “est
žím. sešel se k němu z lidu israelského
měsíc devátý: i seděl veškeren lidi na
velmi veliký zástup mužů i žen. i děti, ulici domu Božího,“třesouce se pro hřích.
&plakal lid láčem velikým.
i pro děšt".
2. I prom uvil Secheniáš syn Jehie
10. I vstal Esdráš kněz, a řekl k nim:
lův
synů
Elamových.
&řeklBohu
k Esdrá—
šovi:: ll
yt jsme
zhřešili proti
své Vy jste zhřešili. pojavše sobě ženy ci
zozemky.
tak že jste (tím) rozmnožili
mu. pojavše sobě ženy cizozemky z ně.
rodů zemi: a nyní. jest-li pokání“ v provinění lidu israelského.
11. Protož nyní vymejte se Hospo
Israeli nad tím.
3. učiníme smlouvu s Hospodinem dinu Bohu otců svých. a čiňte vůli jeho.
Bohem naším, že mpudime všecky ty &oddělte se od národů země. i od žen
ženy. i ty, kteří se z nich znodili. podlé cizozemek.
vůle Páně, &těch , kteří se bojí přiká
12. [ odpovědělo všecko množství. &.
14) t. více k dému — ") t. když jsme opět zhřešili. s nc.-dovolených manželství se dopustili?
Nikoli. nýbrž zachování jsme posud! Viz v. 15.
15) t. až do tohoto dne. — ") t. pro to nedovoleně manželství — “') t. jako dítky před tvář
tvou se stsvíme. vyznávajíce provinění své s na. tvé milostivě ruce se kladouee.
2) h'ebr. text: jestli posud naděje jest hracíi t j. k Bohu a jeho milosrdenství. budeli chtit
zdrsve' rsdy posíechnouti.
4) t. chceme tě podporovsti . pomáhsti tobě opravdově.
6) t. : síně obecné před svatyní. — ") t. postí! se. ničeho! nc.-jedlsni nepil.
8) t. ze chromňždění s obce těch. již se opět do vlasti přistěhovtli.
9) t. ns. místě. kde! síň býti mělo. však ještě zdí obehnáno nebylo. — ") Mčlíc devůtý. polo

vice našeho listopadu : prosince, jest v Natině

mu čelil.

dsa zimy s deště.
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10, 13- 44.

řekli hlasem velikým: Podle slova tvého Semej. a Kela'áš. jenž jest Kalita. Fa
knám. staň se tak.“
tajáš. Jůda. a liezer:
13. Ale však že lidu mnoho jest. a
24. az 2 ěváků. Elissib: a : vrátných.
prěkaanemůžeme vně státi, k tomutaké Sellum. a 'Felem, a Uri.
není to práce jednoho dne ani dvou
25. A zlidu israelského. z synů F Amso—
[nebo jsme náramně zhřešilivtéto věci]:' vy'ch. Reme'ěš. a Jeziáš, &Melchiaš. &
Miamin,
a lžíiezer. aMelchiáš. aBanea:
14. necht jsou ustanovena knížata ze
všeho shromáždění: a kdožbykoli v mé
26. a : synů Elamových. Mathaniůš.
Zachariáš, a Jehiel. a Abdi. a Jerimoth.
stech
našich
byli, kteřižurojali
wzemky.
at přijdou
v ožený ženy
čas, acis a Elia:
nimi starší jednoho každého města. &
27. a z synů Zethny, Eljoenaj. Elia—
soudcové 'eho. ažby odvrátil se hněv sib, Mathaniáš. &Jerimuth, a Záhad. a
Aziza:
Boha našeho od nás pro ten hřích.'
15. Protož Jonathan syn Azahelův. a
28. a z synů Bebajovy'ch. Johanan.
Jaasia syn Thekueův. postaveni byli nad Hananiáš. Zabhaj, Athalaj:
tím. a Mesollam a Sebethaj levítové po
29. a z synů Bániových. Mosollam. a
máhali in::
Melluch, a Adajáš. Jasub. a Sál. a Ra
moth:
16. 'lledy učinili tak synové přestěho
vání. I šli Esdrůš kněz. a muži předni
30. a zsynů Fahath-Moabových. Edna,
čeledí po domich otců svých. všickni ti & Chalal. Bana'ůš. &Maasiáš. Matha
nnuj, a Manasse:
ze jmena. & zasedli prvního dne měsíce niáš, Beseleel.
desátého. aby to vyhledali.
31. a z synů Heremových. Eliezer,
17. A dokonali to při všech mužích, Josue. Melchiůš. Semejáš. Simeon.
32. Benjamin, Maloch. Samariáš:
kteříž byli pojali ženy cizozemky, až do
prvního dne měsíce prvního.
33. a z synů Hasomových. Mathanaj.
18. A nalezeni jsou z synů kněžských. Mathatha. Zsbsd. E|ifeleth.Jermai. Ma
kteří byli pojali ženy cizozemky (tito): nasse. Semej:
34. z synů Bániových. Maaddi. Am—
Z synů Josue syna Josedekova a : bra—
tří jeho. Maasiaš. a Eliezer. a Jarib. a ram. a Uel.
Godoliáš.
. Baneáš, a Bsdajáš. a Chelian.
. Vaniáš. Marimuth. a Elissib.
19. I dali (na to) ruce své. že za udí
. Mathaniaš. Mathsnaj. a Jasi.
ženy své (cizozwmky), a že obětovat! bu—
. a Bími. a Bennu'. Semej,
dou (jedenkaždý) skopoe z stáda za vi
nu svou.
. &Salmiaš. &Nůt
. a Adsjúš.
. a Mechnedebajl, Sisaj. Sara),
20. A : synů Emmerových. Hanani.
41.
Ezrel,
a.
Selemjuau.Semeriáš,
&Zebediáš:
42. Sellum. Amariaš. Josef:
21. a z synů Harimo ch, Maasiůš.
43. : synů Nebových.Jehiel, Maths
a Elia. a Semejíiš. a Jehie a Oziáš:
thiluš, Zabad. Zabina, Jeddu. a JOel, &
22. a z synů Feshurových Eljoenaj. Banajůš.
Maasiaš. lsmael. Nathanael, Jozabed. a.
44. Všickni tito byli pojali ženy ci—
Elasa
zozemky. a byl meli nimi ženy. jenž
23. A : synů levitských. Jombed, a byly děti zplodily.
12) Poněvadž jek di sv. Augustin. jsou ty ženy proti zipovědi Boli pojimali. ovšem že! jsou je
hodně : rockem Boliho i propustili.
18) t. mnoho jest nh. kteří! jsme zhřešili v té příčině.
14) t. zrušením . rozvedením všech těch til-dovolených manželství.

l. 1—6.

Druhů kniha EMO“

69!

Druhá kniha Esdrášova,
jež. jest

N e-lurnliz'ošova.
Knihu tato jest poknčovini předešlé knihy Endriiovy, . proto ee obyčejně nadpinnje i mývi
druhů Eadriiovn, několi ani nejedná o Esdrúšovi. aniž od něho lepoinn jen.. Právem by se
měla kniha tn mývalí Nehemiůšovou, poněvadž skutečné i obsahem i aepoúm'mNehomíůiovn jent
Bylť to muž, duchem i "dceru. a zvláště láskou k Bohu a svému národu nad jiné výtečný. —
pnvý Nebemiáš. t. j. potěšilo! lidu svého. \'ypílujfť v ní Nehemiói ové vlastni skutky ku pro
lpčchu nové ooady lidonkó. po ijeti babylonském v Jůdstvu a v Jeruzalémě lutečnč vykonané:
totál vzdělinl město Jeruzaléma. . . jakými to oevolemi šlo. naprevení oe lidu a obnovení Boli

pocty. Kniha jeho obahuje v sobě ča u 31 let. totiž od roku 20. puovňuí bile pouhého
Artuem
Longimm až do panování krále Daria Notha. před Kristem 454—423.

Kapitola

1.

Nehemiiiam 0 tri-paniŽldů kam .. nevrátilia..

M'

'““ " ' "“"“ “ B“““ '"
\

3. [ řeklimi: Ostatkové ti. jenž po—
zůstali

ze zajetí tam v té krajině.“ jsou

u velikémnátiskn.a vpohaněnl:nadto
ibzeď
Jerusaléiziská
a
rány jeho
len rozbořenajest..
sou ohněm“

Bv? Šehemiáše, syna

4. Kteražvtyopslovzlždyž
jsem uslyšel.

"" se měsíce Kasleva. '
létu. dvacátého ". že

& postil jsem se, &.modlil před tváři
Boha. nebeského.

“

“80% ' “813 sedneplakal„em.kwm zamnohé dny:

Šízažyl na brade Su-

5: ] řekl jsem: Prosim. Hospodina
Bože nebes silný, veliký a hrozný. jenž
2“ A přišel Hamm ostřlháš nmluvy, a (činiš) milosrdenství
k„f : jeden z bratři mýchsněkterýml
těm, kteřlž miluji tě. a uchovávají při
\._ja. mužinůdstvn: ivzeptaljsem se kažení tvých
“ ;r na Zidy. kteříž byli pozůstalí a
6. necht jsou uši tvé pozorné. &oči
zbyli ze zajeti, a na Jerusalem.
tvé otevřené, aby slyšel modlitbu služe
1) („ měsíce 9. jenž : části podá na náš listopad — ") t. halovůní Artaxerxa Longimana,
jenž kraloval valna 41 let. -— “') V zimním sídelním moštč zelné pcnlné.

s) t.. jůdskě. _ *) 'l'o všecko bylo od cun Ntbuchodonmn za zkažené. web po učinlném
obnovení :. dnů Zombchele. potom ve válkách Perhnů | Emukýmí, aneb ineuávilti Samn
ritinů opet zbořeno. opáleno : 'puitčno.

DruhaknihaEndMova.

1. 7. _ 2. 10.

bníka svého. kterouž já modlím se před smutná. poněvadž nevidím, že by byl
tebou nyní dnem i nocí, za syny israel— nemocen? Nenít to nadarmo. ale něco,

ská
tvé:
a vgnávám
hříchy
synůslužebníky
israelskych.
jimiž
'ešili proti
to
bě: já i dům otce mého hřešili 'sme,
7. marnosti svedení jsme byli, a ne
ostříhalijsme přikámní tvého. a ustano
vení. a soudů. kteráž jsi přikázal Moj

nevím co těžkého jest na srdci tvém. I
bál jsem se velice, a n
č,
3. a řekl jsem králi: Králi buď živ na
věky! Kterak nemá býti smutný obli
čej můj. když město to, kdež 'est hrob
otce mého zpuštěno jest a br y jeho

žíšovi služebníku svému.
vypáleny 'son ohněm?
__
4. [ ře mi o ět král: Cebo žádáš?
8. Pamatuj na slovo. kterés přikázal

Mojžíšovi
svému.
přestoupíte,služebníku
já rozptýlím
vásřka:
meziKdyž
11

rody:
9. jestliže (pak) se zas obrátíte ke
mně. a oštříbati budete přikázání mých.
a plniti je: byste pak zavedeni byli na
kraj nebe.' i odtud sbromáždlm vás, a
přivedu zase na místo, kteráž jsem vy
volil, ab tam přcbývalo jmeno mé.
10. \řšak oni 'sou služebníci tvoji. a
lid tvůj: kteréž jsi vykoupil mocí svou
velikou. a rukou svou přesilnou.
11. Prosím Hos dine. necht jest na
kloněno ucho tvé modlitbě služebníka
tvého. ak modlitbě služebnikůtvých, kte
říž žádají báti se jmena tvého: &zpravuj
služebníka svého dnes. a dej jemu mi
lost před mužem tímto'; já zajisté byl
jsem číšníkem královským.

Kapitola :.
Navrh-ni se Nehenňátq s Babylon. do Jůdstvn. 17.
[ napomenutí Zidů [ stsvsni mem

I modlil jsem se

hu nebeskémuf

5. a řekl jsem králi: Zdá-lit se za do—

bré králi. a jestliže se libí služebník tvůj
před tváří tvouf (žádám), aby mne po
slal do Jůdstva. do města. kdežjesthrob
otce mého. abych je vystavěl.
6. [ řekl mi král. i královna. kteráž
seděla podlé něho: Dlouho-li budeš na
cestě, a kdy se zas nevrátíš? I libilo se
to králi. a propustil mne: hnedjakžjsem
mu udal čas.“
7. A řekljsem králi: Vidí-li se za do
bré králi . at mi dá listy 1:vévodám kra
jiny za řekou. aby mne provedli. ažbych
přišel do Jůdstva;
8. též i list k Asafovi, strážnému lesu
královského. by mi dal dřivi, abych mohl
přikrytí brány věže domu (Božiho).' a
zdiměsta." i dům, do kteréhožvejdu.'"
I dal mi to král vedlé ruky Boha mého

dobrése mnou.""

9. [ přišel jsem k vévodám
'iny za
řekou, & odal jsem jim listy ' ovské.
Poslal p král se mnou knížata vojska
a jezdce.
10. 1 uslyševše to Sanaballat Horen

]. Stalo se pak měsíce Nísam' léta
. dvacátého Artaxerxa krále: když bylo
víno před ním, že nav víno. podal jsem
ho králi: a byl jsem jako neduživý před ský, a Tobiáš služebník Ammonitský:
zarmoutili se velice. že přišel člověk.
tváři jeho.
2. [ řekl mi král: Proč jest tvář tvá kterýž hledi dobrého synů israelských.
9)
11)
])
4)
5)
6)
8)

aneb. jak my říkáme. na kraj světa. -—
t. před králem perským Artuerxem. přijmím Dlouhoruký (Longinaanus)
t. padajícího na polovici našeho března a na polovici dubna.
t. vzývnl jsem v duchu Boha o pomoc a vnuknutí, co bych odpověditi měl.
t. chceš-li mi jakou milost prokázati.
totiž 12 let, a! by se zas navrátil.
t. dříví na trámy a krov mnitřniho stavení domu Božího — ") t. k branám zdi městských

_ -') c. v kterém! jů bydliti mam _ “") ; jak to dobrý Bůh. jenž byl se mnou, han.

2, 11—8. 5.

DruhálmihaEsdi-ěěova.

11. I přišel jsem do Jerusaléma.. a
pobyl jsem tam tři dni.
12. a vstal jsem v noci já. s kolikosi
mužů se mnou, a. neoznámil jsem žá
dnému, co mi dal Bůh v srdce. abych
činil v Jerusalémě, anižjsem měl ho
vada s sebou, kromě hovadina. na němž
jsem jel.
13. A vy'el jsem branou (při) oudoli'
' v noci. pře studnicl drakovou. &k brá
ně hnojně," a ohledovaljsem zdi Jeru
salémské, kteréž byly pobořeny, a bran
jeho vypálených ohněm.
14. A odtudjsem jel k bráně studni
čné, k vodovodu kralovskému.' a ne
bylo mista hovada. na němž jsem jel.

kudyby řešlo."
15. lítal jsem se zhůru podlé poto
ka“ v noci. a ohledoval jsem zdi, odkudž
vraceje se. přijel jsem k bráně oudoll,
&navrátil jsem se."
16. Zprávcově pak (města) nic nevě
děli, kam jsem odjel. aneb cojsem činil:
nebot jsem ani idům, sni kněžím. ani
přednějším. ani správcům, ani jiným.
kteříž dělali dilo'. až do té chvile nic
(o tom) neoznámil.
17. l řekl jsem jim: Vy máte souže—
nl, v kterémžto jsme; že Jerusalém jest
zpuštěný. a brány jeho jsou ohněm zka—
ženy: pojďtež. a stavějmezdi jerusalém
ské, abychom nebyli více v pohaněnl.
18. A oznámil jsem jim. že ruka Boha
mého dobrá.“ jest se mnou. ano i slova
krále. kteráž ke mně mluvil, i řekljsem:

Vstaňme. a stavějme. I poailněny jsou
ruce jejich lt dobrému.
19. Kd ' to uslyšel Sansballat Ho
ronský. a obiáš služebnlk Ammanitský,
a Gosem Arabský'. posmlvsli se nám.
a pohrdali námi. pravice: Což to dělá.
te . Zdali vy chcete králi se sprotiviti?
20. Jimžto odpovldsje. řekl jsem:
Bůh nebeský, tent nám pomáhá a my
služebníci jeho jsme: vstaňme, s stavěj—
me: vy pak nemáte žádného dilu. ani
práva, ani památky v Jerusalěmě.'

Kapitola :.
Jmeno . pořidok stavitelů zdi a bran [otoman-kých.

1. Tedy povstal Eliasib kněz ne' '
ši. a bratři jeho kněžl. a. stavěli ginu
bravnouz' ti posvětili ji. s zavěsili vrata
jeji. a až k věži sto loket posvětili ji. až
k věži Hananeel.
2. A podlé něho stavěli muži“ Jeri
cha: a podlé něho" stavěl Zachur. sy'n

Amri.

3. Bránu pak rybnou' stavěli synové
Asnsa: ti přikryli ji. a vstavili vrata jeji,
s zámky i závorami. A podlé nich sta.
věl Marimuth syn Uriáše, syna Akku
sova..

4. A odlé něho stavěl Mosollam. syn
Barachiiěe, syna Mesezebelovs: a po
dlé těch stavěl Sádok syn Baanův:
5. a.podlé nich stavěli Thekuitšti: ale

13) t. oudolí, kdež byl potok Cedron. — ") t. okne nil z města hnůj . smetí . jiné nečistoty
k potoku Cedron vynášeli.
14) lic-br.: k rybníku královskému. jeji dal Emhiůš udělali. ('). Par. 33. 3. 30). — ") to
tíž pro samé zříceniny.
15) t. oudolim Cedron — ") t. na do města..
16) t. potom zeď a. chrám stsvěli.
18) t. pomoc Boží.
19) t. nejvyšší správce v Arabii.

20) Jakoby těm lsti podáitým řekl: Vám Samaritaně do naší stavby nic není, ježto co cizinci
lidného práva |: Jeruzalému nemáte.
]) t. bránu nejblíže dirámu. kudy se obětní honda do chrámu vodila.
2) t. obyvatelé města — “) t.. z druhé strany, —
3) t. zts' otnuy. kudy od moře ryby ptivůželi.
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3. 6—26.

ti. kteří b li z nich predn'ě'ší. nepodklo— zahrady královské. až k stupňům. kteříž
vedou dolů z města Davidova.
nili ší'í svyý'chk dílu PinaJsvéhof
6. ránu pak starou stavěli: Jojada
16. Za ním stavěl Nehemiůš syn
syn Faseův. a Mosollam syn Besodiův. Azbokův. kníže nad olovicí kraje Beth
n příkryli ji a vstavžli vrata její. s zam sur. až proti hrobu avidovu, a až k 

ky, i úvorami:

bníku, kterýž velikým dílem vzdělan
7. a podle nich. stavěli Meltiiš Ga— jest: a až k domusilných"

17. Za ním stavěli levítové, Rehum
baonitsky', a Jadon Meronatský. (táž)
muži : Gabaonu a Masfy. místo vévody. syn Beni: za ním stavěl Hesebiňš kníže
jenž byl v krajině za řekou.'
nad polovicí kraje Cejl v kraji svém.
8. A podle něho stavěl Eziel syn Ara
18. Za ním stavěli Šratří jejich, Ba
jášův zlatník: a podle něho stavěl Ana—
niáš s n ap'atekňšův: a nechali (zdi)
Jeru éma až do zdi ulice širší.“
9. A podlé něho stavěl Rafa'ůš syn
Hurův. kníže kraje jerusalémsk ho.“
10. A podlé něho stavěl Jedajáš syn
Haromasův roti domu svému: a podlé
něho stavěl attus syn Haseboniašův.

vaj. s_vnEnadadův, kníže nad (druhou)
polovici Cejly.
19. a podlé něho stavěl Aser syn Jo
suo. kníže Masfy,míru druhou' proti mi
stu. kudy se vstupuje k nejpevnějšímu

uhlu."

20. Za ním na hoře stavěl Baruch syn
Zachajův druhou. od uhlu až ke dveřům

ll. Polovici (druhou) ulice stavěl domu Eliasibu. kněze nejvyššího.
21. Za ním stavěl Menmuth, syn Uri
Melchiáš. s n Heremův. a Hasub syn
áše, syna Hakkusova. míru druhou. ode
Fahath-Moa ův, i věži pecí.
12. A podle něho stavěl Sellum. syn dveří domu Eliasibova. až pokud sahal
Alohesův. kníže polovice ulice jel-usa dům Eliasibův.
22. A za ním stavěli kněží, muži z ro
lémskó.' on i dcery jeho.
13. A bránu (při) oudolí stavěl Hanun. vin jordánských.
23. Za ním stavěl Benjamin a Hasub,
a obyvatelé Zanoe: onit jsou jí vysta
věli. a vstavili vrata její. s zámky, i zá (každý) proti domu svému: a za ním
vorami. a zdi na tisíc loket až k bráně stavěl Azariáš syn Maasiáše. syna Ans
niůšova. proti domu svému.
hnojné.
24. Za ním stavěl Bennuj syn Hena—
14. A bránu hnojnou stavěl Melchiaš
syn Recbabův. kníže ulice Bethacha— dadův míru druhou. od domu Azariášova
ram: on jest ji ustavěl. a vstavil vrata až do záhybu. a až k uhlu.
její. s zámky, i závorami.
25. Falel syn Oziův (stavěl) proti zů
15. A bránu studnice stavěl Sellum hybu a věží vysoké. kteráž vyniká z do
syn Choíhozův. kníže vsi Masfy: on ji
v stavěl. a přikryl. i vstavil vrata jeji. s
mky, i závorami. i zdi rybníka Siloe u

mu králova. to jest v síni žaláře : za ním
Fadajáš syn Fárosův.
26. Nathinejští pak. (jenž) bydlili v

5) t. nepomsbsli opravovati : stsvčti Jerusaléma k věčné hsnč ne'.
7) t. Eofrstem. Vystavili totiž číst to zdi nn ůtnty vlňdsře, kterouž onen buď : vzláštui úcty
8)
9)
12)
18)
18)
19)

k Jemvalěmu neb chteje se Esdriiovi sudů—(Stí.dal ryston-čti“
t. tak jak byla. snad že nebylo třeba ji opravovati.
L představený jedné části města Jerusalems. totiž tě která k pokolení Jůda uáležcla.
t. kníže nad částkou města k pokolení Benjaminem náležející.
t.. do druhé čistky Jerusaléms.
Viz 4. Král. 20. 20. — ") t. vojínů, kde snad někdy—klihu“ stráž bývala.
t. druhý odmeřený dil — ") byla to nejaká věž neb bašta na nejvyšším místě mests. Du

vidora udělána.
_.; ___—__

3. Ti.—4.11.

Druhakniha—EW

Ofel. (stavěli) až naproti brůně vodní
k východu. a proti věži, kteráž tu vy
nikala.
27. Za ním stavěli 'l'hekuitšti míru
druhou naproti. od věže (tu) vynikající.
až ke zdi chrámové.
28. Vzhůru pak od brány koňské sta—
věli kněží. jedenkaždý naproti domu
svému.
29. Za nimi stavěl b'ádok syn Eme—
rův naproti domu svému. A za ním sta
věl Samajíiš syn Secheniášův. strážný
brány východní.“
30. Za ním stavěl Hananiáš syn Se
lemiášův, & Hanun syn Selefův šestý.
miru druhou: za ním stavěl Mosollam
syn Barachiášův. proti pokladnici své.“
Za ním stavěl Melchiáš syn zlatníkův,
až k domu Nathinejsk 'ch, a vetché věci
prodávajících proti hraně soudně. a až
do večeřadla uhlového."
31. A mezi večeřadlem uhlovým a
branou bravnou stavěli zlatníci a kupci.

Kapitola 4.
Nepřátelé spojitie se chteli jim překážeti ' stavení;
9. Nehcmiúsova opotrnost.

]. [ stalo se, když uslyšel Sanabal—
lat. že stavíme zeď. rozhněval se velmi:
a rozpáliv se náramně posmíval se i
dům.
2. a řekl před bratřími svými, a před
množstvím samařským: Co to dělají ti

bídnl Židé? Zdali jich (při tom) nechají
národové? Což (také) obětovati budou.
a dodělají to v jednom dniř' Také bu
dou moci udělati : hromad rumu (celé).
kamen . kteřížs leni jsou?"
3. aké i To iáš Ammanitský stoje
podlé něho řekl: Nechť stavějí: však
přijde-li liška. přeskočí zeď jejich ka
mennou.
4. Slyš, ó Bože náš. že jsme v pohr
zeni: obratiž to pohané-nina hlavu jejich.
&.dej je v potupu v zemi zajetí.

5. Nepřikrývej nepravosti jejich, a
hřích jejich před tváří tvou at není chla
zen, proto že se posmívali (nám) sta—
vějiclm.'

6. A tak stavěli jsme tu zeď. a spojili
jsme všecku až do polovice: a vzbudilo
se srdce lidu“ k dílu (tomu).
7. Stalo se pak, když uslyšel Sana—
ballat. :: Tobiáš, & Arabští, a Ammanit—
ští. a Azotšti, žeby radělány byly díry
zdi jerusalémskě. a že se počaly mezery
zavirati. rozhněvali se velmi.

8. A sebrali se všickni spolu. aby ta
hli, & bojovali proti Jerusalému. &aby

dělali zálohy..
9. My pak modlili jsme se Bohu své—
mu. a postavili jsme strážné na zdi proti
nim ve dne i v noci.

10. Řekli pak Jůdští: Zemdlena jest
sila nosičů. a rumu příliš mnoho jest.. a
mi nebudeme moci (dále) stavěti zdi.
11. [ řekli nepřátelé naši: Nech! ne—

— ..— --.—

29) t. při chánu.
80) t. proti pokojiku svému v chrámě. — ") t. na uhlu zdi postaveného.
2) t. ' brzkém čase. Jakoby chtěl říci: Jest to dlouholetá price. ku které! ti mdlí Židé nestačí.
aniž se toho dočkají. aby mohli opět v cbr-ímé obětovati. — ") Kámen ]: stavení vtipu.-ný
rouypůvů se ohněm v prach. Chce říci: Odkud vezmou dosti kamene k stavení? Budou-li!
si ho moci udčlati : onoho ohněm zkaženého a ' prac-h obrizeného kamení ae zdí atalých?
5 * t. ne pro nas ku pomstě naši to udiň. ale pro slávu svou. kterouž ti nešlechetní potlačují.
nim kteří : rozkazu tvého stavíme utrhndme. Neni: to pmklinůní aneb líní nepřátelům po
chodíci ze msty. abl-ž více stenáni rk'ičeného srdce, volajícího ): Bohu, jeho! tuto zleh
čeno. vidi.

.

6) i.. na mé! chuť.
__———

8) t. odkudby stavdjícich nenadůle přepadli a dílo jejich zkazili.

4. 12—15.

zvedl. ani spatří. až vpadneme mezi ně. & k přednějšlm, & zprávcům, &k ostatni
pobijeme je. &zastavíme to dilo. _
části lidu: Nebojte se
Na
Hoega
IL jich.
A ,'A.
,
, a. o.
12. Stalo se ak. když přišli Zidé, dinavelikéhoahjujte za bratry své, m syny své. a dcery
kteříž bydleli ve
nich. & pravili
na desetkrůt' ze všechmist. z nichž byli své. za manželky své. a domy své.

15. [ stalo se. když uslyšeli nepřátelé
13. postavil 'sem na místě za. zdí vů— naši. že jest nám to oznámeno. tožt Bůh
kol lid v pořád u s meči jejich. &s ko rozptýlil radu jejich. I navi-Milijsme se
všickni ke zdem , jedenkaždý ]: dilu
pími. a. lučišti.

14. A ablédnuv to. vstane řekl jsem

12) mobdykrůt pnvíli. eo nepřítele obmýili.

svému.

607
16. [ stalo se od toho dne. že polo
vice mlédenců dělali své dílo. &polovice
hotovi byli k boji: a kopí. i povozy, i lu
čiště. i psncíře,—&knížata (byla) za nimi

ve všem domu Jůdovu,
17. ti, kteříž dělali na zdi. & nosili
břemena, &nakládali :jednou rukou (ka
ždý) dělal. &v druhé držel meč:
18. nebo jedenknždý : těch. kteříž
stavěli. měl meč připísaný na bedrich.
A tak stavěli &troubili na troubu vedlé
mne.“

Kapitola !.
Křik v lidu pro hled. 8. Nohemiu nod-l um lichvn;

15. niž slin při svém onřodntisku Ml.

]. ] stal se pokřik veliký lidu i žen

jejichrproti
bratřímpravili:
jich Zidům.'
2. ob někteří
Synů našich,

&dcer našich jest příliš mnoho: beřm0
za cenu jich obilí,' &jezme &živi buďme.
3. Jiní opět raViIi: Pole své.. i vini
ce, s domy sve zastavme, abychom si
obili zjednati mohli v hladu tomto.
4. A jiní (ještě) pravili: Vypůjčme
peněz
na platy královské. a dejme pole
19. Nebo jsem řekl k přednějším. &
k zpráv-cům. i k ostatni časti lidu: Dilo své i vinice;'
5. a nyní. jako těla, bratří našich, tak
veliké &rozsáhlé 'est. a.my orůznu jsme
těla naše jsou: u.jako synové 'ejich. tak
na zdi daleko jeden od dru ého:
robujeme
20. (protož) na kterémkoli místě sly i synové naši.' A hle. my
šelibyste zvuk trouby. tu sběhněte se k syny své. idcery své v službu. a. (né-
které) z dcer našich jsou již služebnice.
nám: Bůh náš bude bojovati za nás.
21. A my sami dělejme dílo: a polo sniž máme jich čím vyplatiti. &pole na
vice nás at drží kopí. od východu den še &vinice naše drží jiní.
6. [ rozhněval jsem se velmi. když
nice, až jdou hvězdy.“
22. Te dáž také řekl jsem lidu: Je— jsem slyšel křik jejich &slova taková:
7. i myslil jsem (na to) v srdci svém:
denkaždý se služebníkem svým zůstm'i
(přes noc) u prostřed Jerussléma. at je abych domlouval přednějším & zprév—
máme k vystřídání v noci (k stráži) & cům . řka jim: Lichvu-li jedenkaždý
ve dne k dílu.
chcete bráti od bratří svých? 1 svolal
23. Já ak a bratři moj i. i služebníci jsem proti nim shromáždění veliké,
8. a řekl jsem jim: My, jakož víte.
mo'i. i strážní. kteříž byli za mnou. ne
svl li jsme oděvu svého :' každý to vyplatili jsme bratry své Zidy. kteříž
byli prodáni pohanům. podlé možnosti
liko svlékl se. když se měl omyti."

naši: což vy tedy prodávsti máte (zase)
brat své. abychom je (o t) vypláceli?
I
i. aniž nalezli. co y odpověděli.
9. [ řekl jsem k nim: Není to dobře.
co děláte: proč nechodíte v básni Boha
'
18) t. kdy! toho bylo potřebí.

vaz v. zu.

21) t. od svítání .: do loumnku.

23) t. pořád ve dne v noci bez odpočinutí byli jsme na nohich — ") t. kdy! pro očištěni chtěl
se mýti.
]) t. chudých proti bobičům. ježto u příčinou ustavičně—hoobecného wnnéstnhní ohudíopouitě—
jíee livnůstky své. museli se v dluhy uviteti : své jmění s dítky, aby wni meli nad zivi

býti. sutovoníi.

?.) t. prodejnu: je za obilí, abychom život obhéJili. V největší nouzi mh!
deti.-toliko však m šest let. (2 Moji. 21. 7. 2. s.)

otec dítky své pro

4) Při této půjčce bohatší proti zákonu úroky hrali. co! odpor vzbudilo.

5) !. jsme viickni sobě rovni. i děti naše dětem jejich.
onino tvrdí no nás : toliko : oumkň půjčují nám,?
mu.—&..íi—

_

June! jeden lid Boží. proc tedy jsou

5. [O.—6. 6.

našeho. aby nás nehaněli pohané nepřá
telé naši?
10. ] ji také. i bratří moji. i služeb
níci moji. půjčili jsme mnohým ně: i
obilí.“neupomínejme vůbectoho.(nýbrž)
dluh od ustme, kterýž nim dlužnijsou.
11. avratmo jim (ještě) dnes pole
jejich. i vinice jejich. i zahrady olivové
jejich, i domy jejich: ano i ten stý dil
peněz. obilí. vína. a oleje. kterýž od nich
vybíráte. de'te za ně!
12. I ře i: Navrátíme. aniž čehož od
nich vyhledávati budeme: a tak učiní
me. jakž ty pravíš. Tedy svolav kněží,
zavázal jsem je přísahou, aby učinili tak.
jakž jsem řekl.
13. K tomu
ásl jsem ňadra své.“
a řekl jsem: T
vytřes Bůh každého
muže, kdožby nesplnil slova tohoto. z
domu jeho. i z prací jeho: tak buď vy
třesen.&prázdenf' [ řeklovšeckomnož
ství: Amen. A chválili Boha. I učinil
lid tak. 'akož bylo povědino.
14. d toho pak dne. v kterémž mi
přikázal kral. abych byl vévodou v zemi
jůdské. od léta dvacátého až do léta tři
cátého druhého Artaxerxa krále. za dva
nácte let, ani ji ani bratří moji travy.
které vévodím řináležela.nejedli jsme.

: národů.jenž vůkolnůsjsomjidali u stolu
mého.
18. Pročež strojívalo se mi na
každý den vůl jeden. skopců šest výbor
ných. krom ptactva. a v desíti dnech ví
na rozličné. i jiné mnohé věcidával jsem :
nadto
více i potraylyknížecí
nebo velmi
ochu ý byl lid.nežádal jsem :
19. Pomniž na mne Bože můj !: (mé
mu) dobrému. podlé všeho. což jsem
učinil lidu tomuto.

Kapitola 6.
Nepřátelé židovští Nobomiášovi atrojili ouklody.

]. I stalo se. když uslyšel Sanaballat.
a Tobiáš, a Gossem Arabský. i jiní ne
přátelé naši. žebych 'á vystavěl zeď. a.
že nezůstalo v ní ž
é mezery [ačkoli
Laem
až do toho času nevstavil vrat do
113.111.

2. poslali Sanaballat. a Gossem ke
mně. řkouce: Při'd'. a udélejme spolu
smlouvu v (nektere) vsi na rovinách Ono.
Oni pak obmýšleli mé zlé.
3. Protož poslal 'sem k nim posly.
řka: Dílo veliké děl m. a nemohu odc
15. Ježto vůdpcovéprvnější, kteříž byli 'íti: aby se snad nemeškalo dílo. kdež
přede mnou, obtěžovali lid. berouce od hych odejde sešel k vám.
nich. na chlebě. &víně, a penězích. na
4. I posýlali ke mně na týž způsob
každý den čtyřiceti lotů: nadto i služe
bníci jejich sužovali lid. Jů. pak nečinil čtyřikrát: a odpověděl jsem jako prvé.
5. Potom (ještě) poslal ke mně Sa
jsem tak pro bázeň Boží:
16. alebrž také při opravování zdí naballat na týž způsob prvnější po páté
stavěl jsem, a pole jsem nekoupil,' ano služebníka svého, s listem psaným tímto
i všickni služebníci moji byli tu shromáž způsobem:
6. Mezi národy p_mslýchése. a Gos
děni [: dílu.
_
—
17. Kdežto Zidé a zpravcové. ůl dru sem praví, že ty a lidé myslíte se zpro
hého stamužů. ati kteří přicháže i k nám tiviti, a že proto stavíš zeď. a chceš se
10) dolož: mohli bychom také jich utiskovati. kdybychom | nimi podlé příkladu vašeho tak ne
miloativě : přísně nnhlidati měli. ale netlhinili jsme toho; protož neupominejme gtd.
11) t.. j. ourok. dnů krůonkou. napilno za ně. Aneb dle hebr.: on:-oky. které od nich za půj
čené peníze a t.. d. brivéte. navratu jim. — U starých u platilo měsíčně 1 ze oto.
13) t. roucho na hadi-ech neb nůrucí. -— ") t. viobo požehnání Božího.
IB) t. & johožto zdělivini dam bylo třeba.

6.7.—7.3.
vyzdvihnonti nad nimi za krále: pro
kteroužto příčinu
7. také žes iproroky postavil. kteříž
by hlásali o tobě v Jerusalémě, řkouce:
Jestit král v Jůdstvn. Usíyňít král slova
tato: protož nyní přijď. abychom se
spolu poradili.
8. I poslal jsem k nim. řka: Nestalo
se ničehož podlé slov těch. kteráž ty
pravíš: ale slum sobě to vymýšlíš. “mi
9. Všickni ti zajisté strašili nas. my
slíce. že přestanou ruce naše od díla. a
že necháme tak. Pro kteroužto příčinu
tím více jsem posilnil rukou svých!

jich takových :též i na Noadiáše proroka.
| jiné ro
. kteříž střežili mne.
15. dod
jest zeď ětmeeítmého
dne měsíce Elul . v padesáti & dvou
dnech.
16. I stalo se. když to uslyšeli všickni
nepřátelé naši. balí se všickni národové.
kteříž byli vůkol nás. a ulekli se sami v
sobě. a viděli, že od Boha způsobem
bylo dílo to.
17. Také v těch dnech. mnozí listové
od přednějšíeh Zidů
ýláni bývali k
mm.
;Ic'obiášovi,tolikež
od Tobiáše docházeli

18. Nebo mnozí byli v Jůdstvn. jenž
to měli

řisahn s nim. proto že byl ze—
syna Dalajášova syna Metabeelova taj— těm Sec niáše, syna Arey. a Johann
ně. Kterýžto řekl: Jednejme s sebou v syn “eho pojal byl dceru Mosellama sy
chiášova:
domu Božím prostředchrámu." a za na
19. k tomu i chválili ho přede mnou,
vřeme dvéře chrámové: nebo přijdou,
aby zabili tebe, a to v noci přijdou, aby a řečimé oznamovalijemu: aTobiůš po
tě usmrtili.
sýlal listy. aby mne usti-učil.

10. A všeljsem' dodomuSemajášef'

11. [ řekl jsem: Zdali kdo podobný
mně by utíkati měl? A kdo jest 'ako

jsem
já . lJeštoby
živ byl?"
evejdut. vejde do chrdmu.
12. [ srozuměl jsem, že Bůh neposlal
ho. ale jakoby rorokoval. mluvil tak ke
mně, a že ho obiáš a Sanaballat byli
ze mzdy najali:
13. nebo byl nad peníze. abych pře
strašen jsa učinil to. a zhřešil'; a aby
měli něco zlého. čímžby mi utrhali.
14. Z meniž Bože na mne pro To
biáše a naballata', podlé skutků je

Kapitola ".
Opntieni mesta stáži. 5. FM lidu. kterýž se ne
vrůtil | Babylon.. 70. Shhh nn chróm.

1. Když pak byla dostavena. zeď. a
vstaviljsem vrata.(do bran). a sčetl jsem
vratné. i zpěváky. i levity:
2. přiklnal jsem Hananovi bratru svě
mu. a Hananiášovi knížeti domu (Bo—
žího) : strany Jerusaléma [on zajisté 'a
kožmužpravdomluvný a bohabojný zdňl
se nad jiné býti].
3. a řekl jsem jim: Neeht nebývají
otvírány brány jerusalémské. až když

9) bobr.: však (myslil sem) ty (; Bože, pesiíň rukou mých.
10) t. později jsa vyzván. — ") Semsjíš byl z třídy kněžské prorok falešný, upmdaný Snubní
latovi : Sunaritinským; jehož mol Nehemiáš : počátku za spravedlivého a pravého proroka.
— “') t.. v Sratyni. kami jen kněžím dovoleno bylo vejiti.

t. bqiovnik a kníže jako jsem ji. mělbfutikati?
Neztahovnlotby se to k slůvěBoli. ' něhož
jů cele doufam. mi ku pochvale me před lidem, kterému! jsem na ten čas představen. abych
se koutkoval. — “) !. nejsa : rodu kněžského s přintoupilby k Svatyni uni-its' by musil
podlé zákona.
t. vqida do Svatyně. ješte jsem nebyl rodu & oui-adu kněžského.
dle habr: zpomeů na Tobiáše a t. d.
Srovnůvú se s polovici našeho srpna a sůl-i. _

88'
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slunce hřeje. A když tu ještě stáli“ za

16. synů Bebaje. šestsetosmmecltmn.:
17. synů Azgadovych, dva tisice tři
sta dvamecitma:
18. synů Adonikamovy'ch. šest set
šedesůte sedm:
4. Město pak bylo široké velmi a ve— ' 19. synů Bogvajových. dva tisice še
liké. a lidu málo v něm, a domově ne desáte sedm:
20. synů Adinovy'ch, šest set pade
byli 'eště) staveni.'
5. otož al Bůh v srdce mě. že jsem sůte pět:
21. synů Aten-ových. syna Hezeciů
shromáždil přednější. a zprávce. a obe
cný lid. abych je sčetl:' inalezl jsem \ šova. devadesáte osm.
22. Synů Hasemových, tři sta osm—
knihu (o) počtu těch. kteříž byli nejprvé
přišli," a nalezeno jest v ni napsáno mecitma:
(takto):
23. synů Besaje. tři sta čtyřmecitma:
24. synů Harefových. sto &dvanůcte:
6. Tito (jsou) synové té krajiny, kte
25. synů z Gabaon. devadesáte pět:
řiž šli : zajeti a přestěhováni. jakž 'e byl
26. synů bethlémských a netufat—
řestěhoval Nabuchodonosor král aby—
onský, a navrátili se do Jerusaléma, a skýcli. sto osmdesůte osm:
27. mužů ansthotslrých, sto osmmc—
do Jůdstva. jedenkaždý do města svého.
7. Kteřiž řišli s Zombabelcm: Jo citma:
sue. Nehemi '. Azariaš. Roamiáš. Ns—
28. mužů bethazmotsky'ch, čtyřiceti

vřlnyjsou brány, a uhrazeny: i posta
vil jsem také strážné : obyvatelů jeru
salémských. každého v stráži jeho. a
každého naproti domu jeho.“

_———_.-_.—

hamani. Mardocheus. Belsam. Mesfs— dvě.:
rath. Begoaj. Nahum. Bosna. Počet mu
29. mužů karjathjarimských, kefír
žů lidu izraelského:
slrých. & berotských. sedm set čtyřiceti

8. Synů Fůrosových. dva tisíce sto
sedmdesáti: dvá:
9. synů Safatiůšových, tři sta sedm
desáte dvá:
10. synů Arey,šest set padesátc dvá':
11. synů Fahath- Moabových, synů
Josue. a Joabových, dva tisíce osm set
a osmnácte:
.
12. Synů Elamových. tisic dvě stě
padesůte čtyři:
13. synů Zethuy. osm set čtyřicetipět:
14. synů Zachsje. sedm set ašcdesůt:
15. synů Bannujc. šest set čtyřiceti
osm:

a tři:

_

30. mužů z Rámy a Geby, šest set
a jcdenmecitma:
31. mužů Machmas. sto dvamecitma:
32. mužů z Bethel a Haj. sto tříme—

citma:

33. mužů z Nebo druhého. padesáte
dvá:
34. mužů Elama druhého. tisic dvě stě
padesátc čtyři.
35. Synů Haremových, tři sta dva
ccti:
36. synů Jericho. tři sta čtyřiceti pět:

3) t. než byli u večer strážní odt'ahli — ") t. každého na vyláumém miste proti jeho domu
nl zdi město.
4) t. ti. které! Nsbuchodonosor zbořil. Co! jich jěště stálo. v těch bydlili.
5) t. dle pokolení jejich, aby tudiž jiní pro naplnění mests uvedeni byli. — “) t. : Zorobabe
lem se přestěhovali. (l. Esdr. ?.. ::.)
10) t. Což jich doilo do židovské země. Sie jinak ' Babyloně zapsáno jich 775 (l. Esdr. 2. 2.).
Podobné jest. to jiní se buď zpičili. a no místě zůstali. buď z cesty se vrůtili. aneb i na
cestě a také potom. kdy! již na místo přišli, zhyuuli. Zn tou příčinou v tom zaznamenáni
počtu potom nejednou méněno. nůkde také. pokud! jich v židovské zemi přibylo, to přidáno
(niž v ll. etc.). Týt rozum jest o jiných. jich! to kde počet nejednostejný klade.
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37. synů Lodových. Hadidovy'ch. &
58. synů Jahaly, synů Darkona, synů
Jeddelovych,
Onovýcb. sedm set jedenmecítma:
59.
synů Safatiášových, synů llatila.
38. synů Sense. tři tisíce devět set a.
třiceti.
synů Fochereths. kterýž byl pošel z Ss
39. Kněží: Synů ldajůšovy'eh z domu baim. s na Ammonova.
Josue. devět set sedmdesůte tří.
60. čech Nathinejských, &synů slu—
40. Synů Emmerových. tisíc padesáti: žebníků Sslomounových. tři sta devs
desáte dvá.
dvá.
61. Tito ak jsou. kteříž vyšli z Thel
41. Synů Fashurových, tisic dvě stě
mely. a : helharsy. Cherub. Adon, a.
čtyřiceti sedm.
42. Syuů Aremových. tisíc a. sedm— Emmer: ale nemohli prokázati domu'
náete. Levítové:
otců svých. &semene“ svého, žeby byli
43. S nů Josue a Kedmihele z synů z lidu israelského.
44.
vie. sedmdesite čtyři. Zpě—
62. Synů Dslajášovych. synů Tobi—
vůci:
ášových. synů Nekodových. šest set čty
45. Synů Asafovy'ch.sto čtyřiceti osm. řiceti dvá.
46. Vrátní: Synů Sellumových. synů
63. A z kněží, synové Habiůšovi. sy
Aterových . synů Telmonovy'ch. synů nové Akkosovi, synové Berzella'e. kte—
Akkubových, synů Hatity. synů Sobaje. rýž pojal sobě z dcer Berzeliaje
lead
všech sto třiceti osm.
ského manželku: &nazván jest jmenem

47. Nathinejštl : Synů Soha. synů Hs. jejích.
sufs.. synů 'l'ebbaothových.
64. Tito vyhledávají zapsáni svého v
48. synů Kerosovych. synů Sia , synů počtu. ale nenalezli (nic): a protož vy
vržení
'sou z kněžství!
Fadona. synů Lebany, synů agsby,
synů Selmaje,
65. řekl jim Athersatha.. aby nejedli
49. synů Hansna.. synů Geddele. sy z věcí svetosvsty'ch. dokudžby nepovstal

nů 50.
Geben.
s nů R aa'e. s nů 1iasina, s nů
Nekody, )"

]

!

Y

51. synů Gezema. synů Asy. synů

kněz učený &umělý.

66. Všecko (toho) množství pospolu
bylo, čtyřiceti a dva tisíce. tři sta še
desáte.

Falsey.

67. kromě služebníků &děvek jejich.
52. synů Besaje, synů Munim, synů
jichž bylo sedm tisíc tři sta. třiceti sedm.
Neňissim.
A mezi nimi bylo zpěváků & zpěvkyů
53. synů Bakbuka. synů Hakufy, sy dvě stě čtyřiceti pět.
nů Harhura,
68. Koní jejich. b 10sedm set třiceti
54. synů Beslotha, synů Mahidy. šest: mezkůjejich, vě stě čtyřiceti pět:
synů Hai-sy,
69. velbloudů jejich. čtyři sta třiceti
55. synů Berkosa. Synů Sisary. synů pět: oslů. šest tisíc sedm set a dvaceti.
emy.
[Až potud se vypravuje. co jest v
56. synů Nasiových, synů Hatifových.
té knize psáno: a odtud Nehemi
ášova
historie dále klade se].
57. synů služebníků Salomounových.
s nů Sothaje. Synů Soferetha. synů
70. Někteří pak z knížat čeledi dali
k dílu.' Athersatha" dal clo pokladu
aridy,

61) I. rodu — ") t. pokolení.
64) Poněvadž nemohli prokizstí písemné. že z rodu kněhkébo jsou.
70) t. místodržící. Nehemiíiš ——") t. ku path—him k opravování s ozdobení chrámu.

___—ú—n...
...-___
-„__

70,

'DruhůkníhaEedraiova.

tisíc dnchem zlata. šálů

esáte. su

kní kněžských pět set &třiceti.
71. A knížata čeledí dali do pokladu
k dílu, dveceh' tisíc drechem zlata, a
stříbra dva tisíce a dvě stě kop siklů.
72. A což jest del ostatní lid. bylo
zlata dvacet tisíc drachem. &stříbra dva
tisíce kop siklů. a sukní kněžských še
desžte sedm.
'
73. I bydíili kněží. a levítové, e vrž
tní. &zpěváci. a ostatní obecni lid. i Na.
thinejští. i veškeren Israel v městech
svých.
w:

Kapitola s.
ma.

četl liduu'kon Bati. 16. Drželin.m.:

1. [ nastal měsíc sedmý: synové pak
israelští byli v městech svých. I shro
máždil se veškeren lid 'ednomyslně do
ulice, kteráž jest před branou vodní: a

7. 71 — B, 11.

Semejáš. a Anižš, a Uriáš. a Helkiáš. &

Maasiáš.
na prsvicMeho:
na levici.
Fadsjáš. Misael.
a elchižš.& &Hamm,
e Hasbadana.. Zachariáš. e Mosollnm.
5. ] otevřel Esdráš knihu přede vším
lidem: nebo výše stál nežli vsecken lid:
a když ji otevřel.povstal veškeren lid.'
6. ] dobrořečil Esdráš Hospodina
Bohu velikému: i odpověděl všecken
lid. Amen. Amen: pozdvihujíce rukou
svých: & skloňujíce se, poklonu učinili
Bohu tváří k zemi.

7. Josue pak, aBáni, &Serebižš. Ja
min. Akkub, Septha'. Odiňš. Maasiáš.
Kelita., Azariáš. Jo
d, Henan. Fala—
jáš. levítové. napomínali lidu. aby mlčeli
& poslouchali zůkona.:' lid pak stál na
místě svém.
8. l čtli v knize zákona Božího sroz—

umitedlně,' & patrně k vyrozumění:"
řekli Esdržšovi učiteli, aby přinesl kni— &rozumělif“ kd ž se čtlo.
9. Řekl
Ne emiáš(tentjestAther—
hu zákona Mojžíšova.. kterýž byl vydal
satha) & sdráš kněz a učitel. &levíto
Hospodin Israelovi;
.
2. Tedy přinesl Esdrůš kněz zákon vé, kteříž vykládali (zákon) všemu lidu:
Den (tento) posvěcený jest Hospodinu
před
shromáždění
mužů
i žen,den
i všech,
teřížtomohli
roauměti.
v první
mě Bohu našemu.' nekvěltež, & neplačte.
síce sedmého.
(4. Moji. 29, l.)
Nebo plakal veškeren lid, když slyšeli
3. I četl v něm zjevně na ulici, kte slova zákona."
10. I řekl jim: Jděte, a jeste tučná
ráž byla před branou vodní. od jitra až
do poledne. u přítomnosti mužů i žen i věci. &.píte víno sladké.“ s sdílejte se s
moudrých“ &uši všeho lidu obráceny těmi. kteříž sobě ničehož nepřipravili:
nebo den tento svatý jest Pánu. protož
byly 1: knize.
4. Stil pak Esdrílš učitel na. stupni nermutte se._nýbrž radost Hospodinova
dřevěném. kterýž b 1 udělal. aby odtud jest síla naše.
ll. Levitové pak upokojili všecken
mluvil: s stáli podl něho, Mathatiáš. a
3)
5)
7)
8)

t. kteří tomu porozuměti mohli.
t. : uotivosti k slovu Božímu. jako po dnes lid při čtení evangelium stůvh.
hebr.: vyučovali lid úkonu vykladajice e vysvětlujíce mu zákon Páně.
t. aby lid tomu rozuměl. Židé totiž v sqjeh' bebylomkém : větší části zapomenulimatehký
jazyk svůj (hebrejský) a přiuáli se řeči syrské. podia-čí to aramejského jazyka v mnohém od
hebrejského se různíeímu. Bylo tedy třeba tlumetů, aby lid zákonu v hebrejském juykuse
peanému vyrozumčl. co! levitové tuto činili. — ") t. čtli zřetelně. vyklůdqjice smysl a vy
lvětlujiee to co! čtli. _— *) c. shromážděný lid.
9) t. připadal na ten den nový rok občanský; tudy neslušelo truchliti. — ") t. poněvadž si
vědom byl . litoval. že ho byl phstupovel.
10) t. mkohým pokrmem a nápojem se obdentvujte. — ") t. milujeme-li se v Pánu. posilníužs
a do“ nim zmutilosti a statečnosti. abychom mu tím horlivě-jisloužili.
_

Fs.
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lid. řkouce: Mlčte, nebo den svatý jest,
&.nermutte se.

12. Tedy odšel veškeren lid. aby 'edl
&pil, &aby
ýlal čistky (nemají m).
a učinil vese velike: proto že srozuměli
slovům. kterými je byl učil.
13. A druhého dne sešla se knížata
čeledí ze všeho lidu. kněží. alevítové, k
Esdrášovi učiteli, aby vykládaljím (dale)
slova zákona.

za sedm dní, a-v den osmý shromáždění
podle obyčeje.

Kapitola 0.
Polini lidn isnalshaho. 4. Připomintoi jim dobloďini
Božích.

38. Umluva s Bohem.

]. V den pak čtyrmecítmý mědce
toho. sešli se synové israelští postíoe se
a v žíně zobláčení jsouce, s posypavše

se prstí.'
2. Ioddělílo se símě synů israelských

14. Hospodin
[ našli napsáno
v zákoně.aby
že při-
kz'ual
skrze Mojžíše.
y— od všech cízozemců: &.stojíce vyznávali
dlilí synové israelští v stáncích. na sla hříchy své, i nepravosti otců svých.

vnost. měsíce sedmého:
15. a aby dali ohlásití a rovolati po
všech městech svých. i v gerusalěmě.
řkouce: Vyjděte na hory. a přineste ra

3. A povstali' aby stali: a (levítové)
čtlí v knize zakona Hospodina Boha
svého, čtyřikráteza den. s.čtyřikráte vy—
znávali a klaněli se Hospodinu Bohu
svému.
tolestí olivových. a ratolestí dříví nej—
v stoupilí na stupeň levitský,
pěknějšího, ratolestí myrtových. a ra
tolestí palmových. a ratolestí dříví hu— Josue. a B ni. a Kedmihel. Sabaniaš.
Bonni,
Sarebíáš,
Bání. a Chnnsni: a
stého. aby udělání byli stánkové. jakož
volali hlasem velikým k Hospodinu Bohu
psano jest.
16. [ vyšel lid. a přinesli (ratolesti.)
I nedělali sobě stánků jedenkaždý na
střeše své, a v síněch svých. i v síněch
domu Božího. i na ulici brany vodní. i
na. ulici brány Eli-aim.

17. A tak nedělali stánků všecko shm
máždění těch. kteříž se byli navrátili z
zajetí, :. bydlili v stáncích: nebo neb li
učinili tak synové ísraelští ode dnů o
sue syna Nun, až do toho dne.“ I byla
radost velmí veliká.

18. Cetl pak (Esdráš) v knize zakona
Božího na každý den. od prvního dne
až do dne posledního. a učinili slavnost

svemu.

—

5. I řekli levítové Josue. a Kedmíhel.

Bonni, Hasebníáš. Serebiáš, Odajáš.
Sebnisš, Fstbsbiáš: Vstaňte. dobrořeč
te Hospodínu Bohu svému od věků až
na věky: & at (všichni) dobrořečí sla
vnému jmenu tvému vyššímu nad vše—
like dobrořečení a chvalu.

Hospodine,
sám teni jediný,
tys6.ugšlljsi
' ' nebe
i nebesa nebes,'
všecko
vojsko jejich: zemi. i všecko, cožjest na
ní: (všecka) moře. i cožkoli jest v nich:
a obživuješ také všecko. a vojsko nebe
ské tobě se klaní.
7. Ty sám Hospodine Bože jsi ten,

17) t. neodbývalí tak slavně svitků pod zelenou. jako teotokrit. Nebo nemívali na slavnost
stánků sbromíždění každého dne. nýbrž toliko dne prvního . mého;
ale tuto velikým ku
pobožnosti se roshorlením a radostí .ws k tomu každého dne.
]) Vie to na znamení kajicnosti v den dlouhý.
3) t. ze země. ke které.: vyznávající.- viny své, na zvíře byli padli.
slova Božího povstali.
4) t.. po přečtení úkona.

Nyní pak

ku poslouchání

6) t. to nsjvyi'si. třetí nebe. Staří rossznšvali trojí nebo: nebo oblakové. či tu modrou oblohu;
výš nad ní nebe hvězdnatá. a nejvýš nebo radostí a baleného přebývání andělů a svatých
s Bohem.
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kte ' jsi
volil Abrams. s vyvedls ho
z O 6
dejských.' & dal jsi mu
jmeno Abraham.
8. A nalezl jsi srdce jeho věrné před
sebou: a učinil jsi s ním smlouvu, že dítě
jemu zemi Chananejských. Hethejsky'ch.

s. 8-24.

počínali. s zatvrdivše šije své neposlou
chali přikázal tvých.
17. A nechtěli poslouchsti. aniž se
rozpomenuli na divné činy tvé, kteréž
jsi byl působil při nich. A zatvrdivše šíje
své. dali hlavu.“ ab se navrátili k po—

robení svému. jako skrze svin-.“ Ty ak
busejských. s Gergesejských, že dáš ji Bože milostivý, dobrotivý &milosr ný.
dlouho
shovívajici &mnohého smilování
semcni jeho: & naplnil jsi slova sva.
neopustil jsi jich.
nebo spravedlivý jsi ty.
18. ani tehdáž. když sobě udělali tele
9. I p0patřil jsi na trápení otců na
slité. &řekli: Tentot jest Bůh tvůj. kte
šich v Egyptě: & křik jejich vyslyšel
rýž vyvedl tebe s Egypta: &dopustili se
jsi při moři Rudém.
rouhání velikého.
&Amorrhejskych. &Ferezejských. &Je

10. A ukázal jsi znamení. &zázraky na
F araonovi, i na všech služebnicích jeho.
a na všem lidu země 'eho: nebos věděl.
že jsou pýchu provodili nad nimi: a učí
nil jsi sobě jmeno. jako i v tento den.'
11. (Nad to) i moře rozdělil jsi před
nimi, & přešli prostředkem moře 0
suše: ty pak, kteříž je honili, uvrhl jsi
do hlubiny. jako kámen do vody veliké.
12. A v sloupu oblakověm byl jsijim
vůdcem ve dne. v sloupu pak ohnivém
v noci, aby ukazovala se jim cesta kte—
rouž by 'íti měli.
13. s horu také Sinaj sstoupil jsi.
&mluvil jsi s nimi s nebe, a vydal jsi
jim soudy přímé. a zákony pravě. usta—
novení, s přikázsní dobrá:
14. též i sobotu zasvěcenou svou
mámu jsi jim učinil. &přikázsnl, a usta—
noveni. i zákon vydals jim skrze Moj—
žíše služebníka svého.
15. Chléb také s nebe dal jsi jim v
hladu 'ejich, a vodu : skály vyvedl 'si
jim, kd ž jsou žíznili. &řekl jsi jim. aby
šli &vl [ zemí. nad kterouž jsi zdvihl
ruku svou,' abys jim ji dal.
16. Oni pak i otcové naši pyšně sobě

19. Ty však pro svá mnohá milosr—

denství neopustiljsi jich na poušti: sloup
oblakový neodcházel od nich přes den.
veda je po cestě, ani sloup ohnivý přes
noc. ukazuje jim cestu. po níž by měli
ltl.

] 20. ] ducha svého dobrého dal 'sí
jim. kterýžby je učil. manny své také
neodjal jsi od úst jejich. a vodu dal jsi
jim v žízní (jejich).
21. Čtyřiceti let. krmil jsi je na pou—
šti. &v ničemž nedostatku neměli: oděv
jejich nezvetešel. &nohy jejich nejsou

otřlny.'
22. Potom dal jsi jim království. &
národy. &rozdělil jsi jim losy: a obdr
želi zemi Sehonovura zemi krále Hese—
bon. i zemi Oga krále Bássn.
23. A rozmnožil jsi syny jejich jako
hvězdy nebeské. &uvedl jsi je do země.
0 kteréž jsi byl řekl otcům jejich, aby
(do ní) vešli &jl vládli.
24. [ přišli synové jejich. a dědičně
obdrželi zemi tu, &snížil jsi před nimi
obyvatele země chansnejské. & dals je
v ruku jejich. i krále jejich. i národy té

7) t.. : ohsldejského mesta Ur. jen! se vyklůdi na česko: světlo neb oheň.
10) t. způsobil jsi, to poznali tebe co Bohu všemocného. jak!. se to podnes vidi.

15) t. kterou! jsi. zdvihne ruku svou. ptisihl dáti jim.
") t.. ustavovnli sobě vůdce. — ") t. jako se urputílosti.
21) z posekání mo
neměli nikdy nedostatku v odevu. uk aby etl-hnul choditi musili. mi '
obuvi. tak eby strach byl. žeby se jim na té poušti. jinou písečně. nohy odhnětly.

9, 25—88.
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země. aby s nimi nakládali. jakby se jim
líbilo.
25. A tak vzali města hrazena, a.zemi
tučnou, a ujali domy plné všeho dobré
ho; cisterny od jiných vykopané. vinice,
a zahrady olivové. a stromoví ovoce ne
soucí mnohé: i jedli. &nasyceni jsouce
ztučněli, a oplývali rozkošemi v dobrotě
tvé ho'né.
26. le (potom) popudili tebe khněvu.
:: odstoupili od tebe. zákon tvůj zavrhše

31. Ale pro slitování svá. mnoha ne—

dal jsi jím dokonce zahynouti, aniž jsi
jich opustil: proto že Bůh milosrdný, a
dobroti ' jsi ty.
32. yní tedy. () Bože náš veliký.
silný, a hrozný, kterýž ostříháš smlou
vy ».milosrdenství. neodvracuj od tváři
své všeliké těžkosti, kteráž přišla na
nás, na krále naše, knížata naše. kněží
naše. proroky naše, i na otce naše. &na
veškeren lid tvů'. ode dnů krale assyr—
ského.'
až do to oto dne.
za hřbet svůj: &proroky tvé pobili, kte—
říž jim osvědčovsli. aby se navrátili k
33. Ty pak jsi spravedlivý ve všech
tobě: i dopouštěli se rouhání velikého. těch věcech, kteréž přišly na nás: nebo
27. A dal jsi je v ruku nepřátel je— jsi spravedlivě to učinil, ale my jsme
jich, kteří je sužovali. A když v čas sou bezbožně činili.
34. Králově naši, knížata naše, kněží
žení svého volali k tobě. tys je s nebe
vyslýchal, & podlé mnohých slitování naši. i otcové naši. neplnili zákona tvé—
svých dával jsi jim vysvoboditele, kte— ho, aniž šetřili přikaznní tvých. & svě
řížby je vysvobozovali : ruky nepřátel dectví tvých. jimiž jsi se jim osvědčoval.
35. Nebo oni v kralovstvích svých, a
jejích.
28. A když odpočinuli,' navrátili se, při dobrodiní tvém hojném, kteréž jsi
aby zase znovu činili zlé před obličejem jim prokazoval. a v zemi rozsáhlé a úro
dné, kterous 'im dal . nesloužili tobě.
tvým: aejich.
_(_protož)
přátel
a vípouštšls.
dll lml.je Av ruku
když ne
se aniž se odvrin'li od snažností svých
opět o růtiíi a volali k tobě: tys je s zlých.
36. A' my sami podnes poddaní jsme.
nebe vyslýchal, a vysvobozovalsje podlé
i země. terouž jsi dal otcům našim, aby
slitování svých po mnohé časy.
29. I napomínals jich. aby se navrá jedli chléb její. a což dobrého jest na
ní. i my sami jsme v ní sluhove.
tili k zákonu
Ale oni
pyšné sobě
počínali.
sne tvépiu.
os ouchali
řikázanít
ch,
37. A ona ourody své vydává v hoj
a.proti soudůpmtvým hřgšili. v nixžto
nosti králům, kteréž jsi postavil nad
činil-liby 'e člověk, bylby živ, &dali ra námi pro hříchy naše, a (oni) panují nad
meno od azejícíf a šíji svou zatvrzo
tílly
nad hovady
našimi
vali, a neposlouchali.
v' e našimi.
své. a v isoužení
velikém
jsme.podlé
30. A však shovíval jsi jim po mnohá
38. Tedy nad těmi všemi věcmi my
léta. &osvědčoval jsi jim duchem svým činíme smlouvu,“ a zapisujeme. &zape
skrze proroky své : a když neposlouchali, četují ji knížata naše. levítové naši, i
dal jsi je v ruku národům zemi (cizích) kněžínaší."
28) t. pokoj, oddechnutí měli od nepřátel.
29) 't. nechteli se poddatí vůli tvá. ramene svého tak říbáe odtahujíee od břemene přikšuoí
svých.

82) t.toho,ktuýjekizslodvestidozsjetí.t.$slmanasssn
88) t. tím což jsme v svrchu položené řečí sobů k zahanbení . k Boha oslavoviaí připomenou
: vynesli. pohnutí a vedení jsouce, přiříume a „venujeme se k vel-nosti Bohu. -— ") t.
tuto smlouvu my písemně činíme s. knížata. kněží a lev-kové naši jí utvrzují bud' početní
svými, neb podpisy, že též i oni při tom státi chtějí.
Bibli ('e-kl.
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10. l. _- as.

zemí k zákonu Božímu, manželky jejich,
Jm

Kapitola

10.

těch. kteřížunlonvus Bohemobnovenou
u-

pečcďll. 29. K čem se v té mlouvo zavázali.

synovéjejich. &dce jejich,
29.

vělclmi.

kte

Ž mohli

rozuměti

slibujíce za bratří své. přednější jejich,

]. Kteříž pak pečetili. b li tito: Ne i ti. kteří přistupovali. aby slibovali & ři—
hemiéš Athersatha. syn achelajův, a sahali. že budou choditi v zákoně o
eciéš.
_
žím. kterýž vydán jest skrze Mojžíše
služebníka Božího . a že budou plniti &
2. Smjéš. Azariéě.Jeremiáš.
3. Feshur. Amariáš. Melchiéš,
ostříhati všech přikázaní Hospodina
4. Hattus, Sebeniéě. Meluch.
Boha našeho, i soudů jeho. iustanovení
'eho,
5. Harem. Merimuth, Obdiáš.
6. Daniel. Genthon. Baruch,
] 30. a že nebudeme dávati dcer svých
7. Mosollam. Abiaíě.Miamin,
lidu (cizi) země, ani dcer jejich bráti
8. Maaziéš. Belgaj. Semejáš: ti byli synům svým.
kněží.'
31. Aniž od cizozemců. kteřížby při
9. Levitové pak: Josue syn Azaniá nášeli prodejné věci. i jakékoli potmvy,
v
den
sobotní na prodej. nebudeme jich
šův, Bennuj . z synů Henadadových,
přijímsti v sobotu. a v (jiný) den své
Kedmihel.
teční. A zanecháme léta sedmého. i
10. a Falajáš.
bratří jejich. Sebeniéš.
Odajáš,  upomínání všelikého dluhu!
Kelita,
.
32. A uložíme sobě právo. abychom
ll. Micha..Rohob. Hssebiéš,
dávali třetí dil siklu na každý rok k
12. Zschur. Serebiéě. Ssbsniéš.
službě domu Boha našeho,
13. Odajáš. Béni. Beninu.
33. na chleby předložení, & na oběť
14. Přednízlidu. Féros, F shath-Moab, ustavičnou. &na zápalnou oběť ustavič
Elam. Zethu. Báni.
nou k sobotém. k nov-měsícům. k slav
15. Bonni,
ad, Bebaj,
nostem. i na věci posvátné. i (na oběti)
za hřích: aby se modlitba dále. za Isra—
. Adoniéš, egosj. Adin.
. Ater. Hezechiéě. Azur,
ele. & ke všeliké potřebě domu Boha
našeho.
'
. Odajéš, Hasum. Besaj.
. Hai-ef, Anathoth. Nebaj,
34.1 metali jsme los o obětováni
. Megfiéš. Mosollam. Hazir.
dříví. mezi kněžími. &lyevlty, a lidem.
. Mesizabel. Sédok. Jeddus.
aby ho dodávali do domu Boha našeho
. Feltiéš. Hanau. Ananiéš.
po domích otců našich. časy (vyměřený—
. Osee. Bananiéš. Hasub,
mi), rok po roku :' aby hořelo na oltáři
. Alohes, Falce. Sobek.,
Hospodina Boha našeho. jakož psáno
. Rehum. Hasebna, Maasiáš.
jest v zákoně Mojžíšově.
. Echajáš. Hanau. Anan.
35. Též' abychom přinášeli prvotiny
27. Mclluch, Haran. Beana:
země své, i prvotiny všelikého ovoce
28. i ostatní z lidu. kněží. levitové. každého stromu. rok po roku. do domu
vrátní. &zpěváci. Nathinejšti. i všickni. Hospodinova.
kteříž se oddělili od národů (jiných)
| 36. l prvotiny synů svých. i hovad
8) t, čeledi kněžské. '. nichž vždy jeden za všecky pečetil.
81) t. necháme odpočinouti roli léta. sedmého. s nebudeme upominsti, s dobývati dluhů.
34) t.. losem jme Lichnov-ili.které čeleď u čeledi má dodáveti dříví k oltáři zápalu. . v jakém
pol-ádku je kněží s lev-íte' přijímati mejl.
35) &. ustanovili jsme mezi sebou.

ID, 37. — 11,16.
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4. A tak v Jerusslémě bydlili' (ně
svých, 'skož psáno jest v zákoně. i prvo
tiny vo ů svých, i ovcí svých. že přimí
kteří) z synů
i z synů
Ben
šeti budeme do domu Boha.svého. kně jaminovýc
: z Jůdovšcb,
synů ůdových.
Athajůš,
žím, kteříž přisluhují v d'omu Boha ns— syn Ananas.. syna. Zacharíůšovn, s na

šeho:

37. iobětí
prvotiny
svých.
&mo
krých
svýcpokrmů
, i ovoee
všelikého
stromu, také vína sebrání i oleje že při
nášeti budeme kněžím do pokladnice
Boha svého. a desátky země naší leví
tům. Levítové sami vybírati budou ty
desátky po všech městech díla našeho.'
38. Budet pak kněz syn ronův s
levíty v desátcích levitských,' & leví—
tově obětovati budou desát ' díl desátku
svého do domu Boha naše 0. do pokla—
dnice do domu pokladu.
39. Nebo do pokladnice donášeti bu—
dou synové israelští . a synové Lěvi.

prvotinš
obilí,
vína, i oleje:
bu
dou
ná oby
posvátné.
i kněží.ai tam
zpěváci.

Amariášova.synaMadison,-syna ňs
lsleelovs: : synů Fáresových.
5. Massíáš syn Báruchs. syn Chol
bozi. syn Hazie. syn Adeje, syn Jojo—

ryba, syn Zachariáše. s Sílonského:
6. všech těch synů F aresových, kteříž
bydlili v Jerusalémě. (bylo) čtyři sta
šedesáti: osm mužů udatnýcb.
7. Tito pak jsou synové Benjamine
vi: Sellum syn Mosollams.,

s

oedn.,

Fadaje, syn Koleje, syn arše. syn

thele. syn lsaje.
8. a. po něm Gebbaj. Sellsj. (všech)
devět set Osmmecítma.
9. &.Joel syn Zechri byl jím předsta—
ven. & Jůdas syn Senny (byl) nad mě—

stem druhý (po něm).
ivrátní, i služebníci, : neopustíme domu
10. A z kněží. ldsjáš syn Jojaribův,
Boha svého.
(a) Jachin.
ll. Sarajáš syn Helkiáše. syn Mo
sollamn,syn Sádoka. syn Merajoths, syn
Kapitola Ii.
Achitoba kníže domu Božího,
Rozdělení obydlí lidu ' Jerusalem-ně.i ne jiných
místech.

12. a bratři jejich přisluhující v chrlí.
mč: (všech) osm set dvamecítms.. A
]. [ přebývala knížete. lidu v Jeru Adajáš syn Jerohamův, syn Feleliův,
snlémě: jiný puk lid metali losy, aby syn Amsi, syn Zachariášův, syn Feshu—
vzali desátého člověka k bydlení v Je rův. syn Melchiášův,
russlémě městě svatém, ale devět dílů
13. & bratří jeho knížata. otců: dvě
stě čt řiceti dvá. A Amsssaj syn Ancel,
v (jinych)
městech.
2. dobrořečil lid všem mužům, kte syn Ahssi. syn Mosollamoth,syn Emmer.
14. a bratři jeho udatní velmi: sto
říž se dobrovolně podali k bydlení v Je
rusalémě.
osmmecítma., jimž představen byl Zab
3. Tato tedy jsou knížata krajiny.' diel syn udatných.
kteříž se osadili v Jerusalěmě. a v mě
15. A z levítů Semejúš syn Hasuba,
stech jůdsky'ch. Bydlil pak jedenksždý syn Azarikama. syn Hasabiův, syn Boni,
v vládařství svém, po městech svých,
16. &Sabathaj &Jozabed: ti byli nade
Israel, kněží. levítové. Nathincjšti. &sy vším dílem, kteréž b lo vně při domu
nové služebníků Salomounových.
Božím, z knížat levitských.

37) t. po všech městech. kdclkoli vůkol roli máme : de.-láme.

38) t. kněz bude míti : těch desátků desátý dil. .liui překlidqií: Bude při tom kněz, kdy!
levítove' ty desátky vyberou.
3) t. Jůds, která! již perskému království poddňns byla.
4) t. losem přinuceni.

89'
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17. A Msthaniáš syn Míchy, syn Ze-

11. 17.— 12.13

31. Synově pak Benjaminovi , (by

bede'e. syn Asafa.. přední ]: chválení & dlili) od Geha. v Mechmas. a Haj. &Bé—

vymávání na modlitbě. aBekbekiáš dru- thel, i v vesnicíchjeho:
by z bratří jeho, &Abds syn Samuy. syn
32. v Anathoth. Nob. Anania.
Gslalův. syn ldithunův:
33. v Asor. Ráma, Gethsim.
18. všech lovítů v městě svatém dvě
34. v Hsdid. Seboim. a v Neballst, s
stě osmdesáte & čtyři.
19. A vrátní. Akkub. Telmon, &brs
tři jejich. kteříž ostříhali dveří: sto se

dmdesát a dvá.
20. ostatek pak lidu israelského. kně
ží a.levítů h dlil ve všech městech jůd
ských. jede
'dý v vládní-stvísvém.
21. A Nathinejští. kteříž bydlili v
Ofel, &Sisha, a Gssí's : Náthine'skych.
22. A přednosta levitský v crusa

Lod.
35. a v Ono a v oudolí řemeslníků.
36. A (někteří) : levítů (měli) díly v
pokolení Jůdově &Benjaminově.

Kapitola 18.
Jmens kněží : levitů. kteří se Zorohsbelem se navrá
tili. 30. Posvěcení zdi městských.

l. Tito pak jsou kněží &levítově. kte
říž přišli s Zombahelem synem Sala
lěměhliylAni
syn syn
Báni,Míchy.
syn Hasabiáše.
athcniáše.
Z synů thielovým &s Josue: Sárajáš. Jeremiáš.
Asafo 'ch . (byli) zpěváci při službě Esdráš.
domu ožího.
2. Amariáš. Melluch, Hattus.
3. Sebeniáš. Rheum. Merimuth.
23. Nebo omčení královské.“ o nich
4.
Addo. Genthon. Abiáš.
bylo, &pol-úsek mezi zpěváky na každý
den.
5. Miamin. Madiáš. Belge,
24. A Fathahiáš syn Mesezebelův. z
6. Semejáš. &Jojarib, ldajáš. Scllum.
synů Záry syna Jůdova k ruce krále, Amok, Helkiáš.
podlé všelikého slova lidu.“
7. Idajáš. Tit byli přednější z kněží,
25. a v domích po všech krajinách a z bratří jejich zs dnů Josue.'
8. Levítově ak. Jesus.. Bennuj. Ked
jejich. Z synů Jůdo ch bydlili v Kar
jatharbe. &v vesnicíc 'eho: a v Dibon. mihel. Ssrebi ' . Jůda. Methaniáš, ti
h li nad ě s brstřími svými.
&vesnicích jeho: a v
seel a vesni

cích jeho,
26. a v Jesue. &v MohdaavBeth

( l). )a Begekviyáš. s Hanni. &bratří je

jich. jedenksždý v ouřadě svém.'
faleth.
10. Josue pak zplodil Joakima. a Jo
27. s v Hasersual. a v Bel-sahá, iv akim zplodil Eliasiba, &Elissib zplodil
vesnicích jeho.
Jojadu.
28. a v Sicelechu. &v Mochona, a v
11. &Jojada zplodil Jonathana, a Jo—
vesnicích jeho,
nathan zplodil Jeddoa.
12. Za dnů ak Joakims b li kněží a
29. &vRemmon,svSmnaavJe
rimuth.
knížata čeledí( ěžsk 'ch): z
ajášovy
30. v Zenon. v Odollsm. &.ve vsech (čeledi). Marsjáš: z eremiášovy._ Hef
jejich, v Lschis a. krajinách jeho. a v naniáš'
13. z Esdrášovy. Mosollam: z Ama
Azeka. &v vesnicích jeho. A (tak) zů
stávali od Bersabě až k oudolí Ennom. riášovy. Johnnan:
23)
24)
7)
9)

i.. na. Dnvidn. Viz nile 12. 24.
Místo královské drlíeí v hldún jednání k lidu.
t. nejvyššího kněze toho čem.
byli totil strálni.

12, 14—40.

14. :: Milichovy Jonathan:
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z Sobeni— vaků z rovin okolo Jerusaléma, i ze vsi

ašovy, Josef:
15. : Haramovy, Edna.: z Mariajo
thovy, Holki:
16. Moso
z Adlgašovy,
novy,
am: Zachariáš: : Getho—

nethufatsk ch,
29. a z omu-Galgal' &: krajin Geha
i Azmaveth: nebo vesnice vystavěli sobě
zpěváci okolo Jerusaléma.

30. I očistivše se kněží a levicové, oči

stili' také lid, i brány, i zeď.
17. : Abiůšoviy,Zechry:
: Miaminovy
31. Zatím rozkázal jsem vstoupiti kní
a Moadiňňovy,
elti:
18. z Bolgovy. Sammua: z Semaja žatům jůdským na zeď, a postavil jsem
dva houfy veliké chvalíclch (Boha). ]
šovy, Jonathan:
19. z Jojaribovy, Mathanaj: z Joda šli (jedni z nich) na pravo po zdi k brá—
ně hnojné.
jašovy, Azzi:
20. z Sellajovy. Kelaj: z Amokovy,

Hober:

32. A za nimi šel Osajáš, a polovice

knížat jůdských,
33. a Azariáš, Esdráš, a Mosollam,
21. z Helkiňšwy, Hasebiaš: : Idajá—
Jůdas, a Benjamin, a Semejaš, a Jere
šovy, Nathanael.
miáš
22. Levítové (pak) za dnů Eliasiba,
a Jojad , a Johanana,' a Jeddoy, přední
34. Potom z synů kněžských s trn
z čele ' zapsáni jsou, i kněží za kralo
bami, Zachariáš
syn Jonathanův,
vání Daria" perského.
Semejášův.
syn Mathaniášův,
syn pylu
'
23. Předníz čeledi synův Lévi n sáni chajášův, a syn Zechurův, syn Asafův,
35. a bratříjeho Semejáš, a Ameel,
jsou v knize denníka, až do dnů ona
Malalaj, Galalaj, Maa', Nathanael, a Jů
thana syna Eliaaibova.
tro'i hndebnými
24. A přední : levítů byli llasebiáš, das, a Hanani, s
Serebiáš, a Josue syn Kedmihelův: a Davida muže Božího: a lisdráš učitel“
bratři jejich po třídách svých. aby chva (šel) před nimi k bráně studnice.
36. A proti nim vstupovali po stup
lili & oslavovali (Boha) podlé nařízení
Davida muže Božího , . a aby stráž ních města Davidova.' kudy vyniká zeď
drželi 'ednoste'ně o ořadku.
na dům Davidův, a až k bráně vodni k
25. lilatbuúžš, apBellibokiaš,Obediáš, východu.
Mosollam, 'l'elmon, Akkub, byli strážní
37. Houf pak druhý díky vzdávajících
hran, a síně před branami.
bral se naproti (oněm), a já za ním. a
26. Ti b h za dnů Joakima. syna Jo
lidu po zdi a po věži pecí. až
sue, syna osedekova, a za dnů Nehe polovice
e zdi nejširší,
miáše vůdce, a Esdraše kněze aučitele.
38. a po bráně Efraim, a po bráně
27. K
svěcování pak zdi jerusa staré. a po bráně rybné, a věži Hana
lěmské, sůOedávali levity ze všech míst. neel, a věží Emath, a až k bráně bravné:
jejich, aby je přivedlido Jerusaléma, a i zastavili se v bráně stráže,
39. Potom zastavili se obidva hou
vykonali posvěcení, a veselí s díků či
něním, a zpěvy, &.s cymbaly. žaltář-i. a fové chválících v domu Božím, i já. a
loutnami.
polovice ouřednlků se mnou.
40. A kněží. Eliachim, Maasiůš. Mi
28. ] shromážděni jsou synové Zpě—
22) Jinak Jonathana. Viz H. 23. — ") t.. Daria Nath-.. který! se uvázal ve vládu l. 423. p. Kr.
29) t. : Beth—Gugul města.
30) t. posvětili.

35) :. zákon.
36) t. hory Sion, podlé které se zeď tíhla.
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smin. Micheáš. Eljoenaj. Zachariáš.
Hananiěš. s trubami.
41. A Maasiíš. a Semejaíš, a Eleazar.
a Azzi. a Johannu, a Melchiěš. a Elam,
a Ezer. A zpěváci zvučně zpívali s Je
mjěšem ředstaveným(svým):
42. a o tovali v ten den oběti veliké,
&veselili se: nebo Bůh obveselil je ve
selím velikým: ano i ženy jejich i děti
veselil se. tak že slyšáno jest to veselí
J
éma opodál.
43. Zřídili také v ten den muže nad
pokladnieemi pokladu k mokrým obě
tem. &k prvotinám. a k desátkům, aby
(to) skrze ně vnášeli knížata města k
slušnému díků činění ( ro) kněží &le
víty: nebo veselil se Jů
z kněží &le
vítů přístojících.
44. I ostříhali služby Boha svého.i
služeb očišťování, a zpěváci, i vrátní
(konali svůj ouřad) podlé nařízení Da
vida. s Salomouns s na jeho.
46. Nebo za dnů sudových &Asa
fových od starodávna byli ustanoveni
představení nad
věky. kteříž písněmi
chválili a vyznáv i Boha.
46. A veškeren Israel. za dnů Zoro
babele. i za dnů Nehemiáše. dávali díly

12.4l. —13,l0.

i napsáno. že nemají vjíti Ammonitští.
s Moabští do shromáždění Božího až na
v

:

2. proto že nev šli roti
ům isra
elským s chlebeni a sodouíygle najali
proti
nim Bálsma,
abytojim
zlořečil,
ač
oli obrátil
Bůh náš
zlořečení
v po
žehnůní.
3. Stalo se
k. když slyšeli zákon,
že oddělili všec y cizozemce od lsraele.
4. Ale před tím' byl Elissib kněz.
kterýž byl představen nad pokladnící
domu Boha našeho. a nejbližší (příbu—

zný) Tobiášůvf"
5. Udělal tedy jemu pokladnici veli
kou,“kdež prvé skládali" dary. kadidlo.
i nádoby. i desátky z obilí. vína. a oleje.
díly levítů, azpěváků, a vrátných, i prvo
tiny kněžské.
6. Ale když se to vše dělo. nebyl jsem
v Jerusalémě; nebo léta třicátého dru
hého Artaxerxa krále babylonského. pří
šel jsem k králíf a přikonci dnů" pro

siljsemhala:“

7. a přišeljsem (opět) do Jerusaléma.
a srozuměl 'sem tomu zlému. co byl uči
nil Eliasib obiášovi. udělav mu poklad
v síních domu Božího.
zpěvákům &.vratným na každý den. &
8. I zdálo mi se to velmi zlé. Protož
posvěeovali levítů. a levítové posvěeovsli
vyházel jsem nádobí domu Tobiášova
synů ronových.'
ven z té pokladnice:
Kapltola ls.
9. a rozkázal jsem očistiti tu pokla—
dnici: a vnesl jsem tam zase nádoby
Oddělení cizozemců od lidu Božího. 15. Soboty. 30.
a služeb Božích v cháme obnovení.
domu Božího. obět i kadidlo.

]. V ten den“ čtenojest v knize Moj
žíšově an lid slyšel: i nalezeno jest v ní

10. Potom dověděv se. že dílové levl—
tům nebyli dávání: a že (proto) rozbě—

46) :. lid odvidél levítům. _cojim náleželo a zasvěeeno bylo (k. p. desítky), : levitově zas od
vůděli kněžím. synům Aronovým. jimž náležel & zasvěcen byl desátý díl desátků. Výš 10. 48.
1) t. čas. když Nehemiňš po druhé ze zprůvee tidoutva postaven byl.
4) t. dříve než byl Nehemiáš přišel. — ") t. spříznil se s Tobiášem Ammanitským. ouhlsvuíru
to nepřítelem Zidů.
5) Postoupil a připravil Tobiiiovi Ammunitskému. (výš 2. ID.) zohledu příbuzenství. sklad aneb
komoru velikou v chrámě. k obývání o k zásobám. — _*) t. než Tobiáš se tam přestěhoval.
6) i. zpět. t. j. v r. 432. p. Kr. — ") t. po přeběhnutí několika let neb po nějakém čase;
pravdě podobne v prvních letech Daria Notho. — '") dolet: abych mohl opět jíti do Jeru—

edém..

13. ll—26.

hli se jedenkaždý do krajiny své. leví
tové. i zpěváci. a ti. kteříž posluhovsli:
ll. protož vedl jsem při proti zprév
cům, :. řekl jsem: Proč jsme o ustili
dům Boží? I shromáždil 'sem je, a po

staviljsem je (zas) na
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stech jejich."

12. A veškeren Jůda přinášeli de
sitky obilí, vína. a oleje, do skladů.
13. A ustanovili jsme nad těmi skla
dy Selemiáše kněze, a Sádoka učitele,
a Fadajáěe : levítů. &.s nimi Hanana
syna Zachurova. syna Mathnniášova:
nebo věrní shledini byli. a jim svěření
jsou dílové bratří jejich.
14. Pomniž na mne Bože můj proto,
&nevyhlazuj dobrodiní m ch.' kteráž
jsem prokázal k domu Bo &svého, a k
posvátným obyčejům jeho.
15. V těch dnech viděl jsem v Jůd
stvu ani tlačí (víno) presem v sobotu.
nosí (snopy) v hromady, a nakládají na
osly víno. &hrozny. a.fíky. i všeliké bře

meno. a vnáše'í do Jerusaléma. v den
sobotní. Idornlouval jsem. ab v den,
kterýž sluší prodávati, prodávali.
16. I Tyršti bydlící v něm! přinášeli
:- by. i (všelijaké) věci proda'ne: a pro
džvslito v sobotu synům ůdským v
Jerusalémě.
17. Protož domlouval jsem ředněj
ším Jůdským. &řekljsem jim: .lhké jest
to věc zlá, kterouž vy činíte. &poškvr
ňujete dne sobotního?
18. Zdali téhož nečinili jsou otcové
naši. pročež Bůh náš přivedl na nás vše
liké toto zlé. i na. toto město? A vy při

dáváte hněvivosti na lsraele mšice so—
botu.
19. Stslo se pak. když měli odpoči

nouti' brány jerusalémské v den sobo
tní. řekl jsem, aby zavřeli brány, a při
kázal jsem. aby jich neotvírali až po so
botě: iz služebnlků svých(některé)
stavil jsem u bran. aby žádný nevn ' ]

břemene v den sobotní.
20. I zůstali kupci. a prodavači vše—
' ých věcí prodejných vně před Jeru
salémem jednou !
.
21. I osvědčil jsem jim, a řekl 'sem

jim: Proč zůstáváte naproti zdi?
či
níte-li to více. vztáhnu ruku na vás. A
takž od té chvíle nepřicházeli v sobotu.

22. Řekl jsem také levltům. aby se
očistili, &přišli k ostříhání bran. &svě

cení dne sobotního:' také i proto pomni
na mne Bože můj. a odpust mi podlé
množství slitování svých.
__23. Též i v těch dnech viděl jsem

Zidy, ani pojíma'í sobě ženy Azotské.
Amrnonitskě, a oabské.
24. A synové jejich mluvili odpolu
azotsk ,' a neuměli mluviti (správně)
židovsky. ale mluvili podlé jazyku ka
ždého toho lidu.
25. I domlouval jsem jim. a zlořečil.'
A některé z nich hil jsem, &oblysil je."
&zavázal jsem je přísahou skrze Boha,
aby nedávali dcer svých synům jejich.
ani brali dcer jejich synům svým, ani
sobě sami. řka:

_

26. Zdaliž tím nezhřešil Salomoun
král israelský? Ježto ve mnohých míro
dech nebylo krále podobného jemu. kte—

11) t. levity. — ") t. dosadil jsem je na předešlé úřady.
14) t. což jsem koliv k obnovení služby trc' podnikl, nedej by zničeno bylo. ale vždy tomu prů—
chod dávej & je zastávej.
16) (. v Jeruzalémě.
19) t. na svatvcčer sobotni [pod večer pred sobotou].
21) t. přes noc před městem.

22 t. aby ostříhajice bran nedali poškvrňovsti soboty koupi a prodejem.
24) t. dítky těch matt-k cizozemskýeli mluvili : části uotsky po matce. a části židovsky po otci,
obé míchajícc n matouce na ujmn sprivnosti jazyka.
25) t. vyobcovsl. : obce vyhostil. -— ") Tělesný trest byl u Židů právě : vyobcováním spojen.
Oblyseni bylo potupou, znamenající, že smíšeným manželstvím takovým v potupu se uvrhli.

_

_ __ý,.'—_
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13, 27—31.

29. Budiž pamětliv Pane Bože můj.'
rý b [ milý Bohu svému. tak že je' usta
novil Bůh králem nade vším [sl-gelem: proti těm. kteříž poškvrňujl kněžství. &
však i toho k hříchu přivedly ženy oi právo kněžské i levitské.
30. Protož vyčistil jsem je ode všech
zozemkž.
27. dnliž i m neposlušni jsouce, cizozemců, &ustanovil jsem třídy kněží
do uštěti se bu emo všelikého toho & levltů, & jednoho každého k službě
ve eho zlého. abychom řestupovali jeho :
proti Bohu svému. pojlmaj ce ženy ci—
31. i k obětováni dřlvl' časy ulože
nými. též i k Prvotinám: Pomniž na
zozemkl?
28. eden pak z a ů' J ojad syna mne Bože můj k (mému) dobrému.
Eliasiba kněze ne'vyššřhlo, byl zetySann Amen.
ballata Horonake o, kteréhož jsem za—

hnal od sebe."

28) t. vnukův. Byl to Mansona. bratr Jojady. kane nejvyššího. — ") L jakožto nehodnéhoaby
pi'ialuhoul v chrámě. jelikož nechtěl propust-ití manželky poh-nahé.
29) t. napr—v ty to nám. 6 Bože.
31) t. k nošení dříví k obětem.

!. 1—7.

Kniha Tomášova.

7“

Kniha Tobiášova.
V knize této předkládají le ijímnvé & naučné události z života obou Tobiáiů. otce '. syn.. Obi.
od krále asyrského Salmanassar-. (4. Král. 17. o.) zajeti, ., do Ninive odvedeni byvie. uprostřed
pohanů úkonu Mojb'šovu i vlasti věrni zůstali. : tak svým quinnům i cizincům ušlechtilý příklad
pevné víry a stálé poboznmti zůstat-ili. Zvláště plk Tobiáš otec. u mnohých protivcnstvich. kte
ri! jej pothln. byl vzorem dobročinnosti, trpělivosti n. odevzdání se do vůle Boží. Projeho ctnosti
udělil mu Bůh té milosti. že pnvon cestu spasení poznal. & z vnuknutí Boňho zkázu meet.. Ni
nive. nnvrůcení se Židů do jich vlasti, obrácení pohuů na vim. . přlštl slůvu nového Jerusalem.
předpověděl. Tobiáš. syn jeho. jest pěkným příklndem synouké posluinocti . i mnohých jiných
ctností. dětem . mlhdeli příslušejících. Dle obecného důvodnáho mínění katolických vyklůdnčů
pism.. obo. Tobiáiovó knihu tu sami sepsnli .: k vypravování o smrti mladšího Tobiiie. (hp. 14.
4—11) kterilto pak poslední část bezpochyby od nčjnkého příbuzného po smrti tého! pl'i
pojenn jest.

““P'Íoln

1-

3. tak že všecko. což míti mohl.na

Bhuttovádobříod Tona. čineni. 9. Oicnůnijeho.

"' “'““-13fragmgrgm'?

každý den uděloval brat-řím. kteříž SPOIU,

"“““ 24'. s ním v za'etí byli. z jeho pokolení.
4. A ač oli byl nejmladší ze všech v

pokolení Neftah'mově. však proto nic
dětinského nečinil v skutku!
5. Přes to když všichni chodili k te

\

!'

\ obiáš z pokolení &mě-

hitům zlatým, kteréž byl udělal Jel-obo—

'

am král ismelský. on sám toliko varoval

Neftallmova' [kte-

jest v svrchní
kra- se 6.
tovaryšatvl
těch (takoý'ch
" ' ,réž
jiné galilejské
nadNaas—
&Chodívalvšech
do Jerusaléma
0 c , d
son, za, cestou, kteráž mu Páně. &.tu “měl se Pánu Bohu
vede na. zápa'd, na levé israelskému, všecky prvotiny své i de

strnně majlc město Sefet.]
2. když byl jat za dnů Salmanassara
krále assyrského. však v tom zajeti ce-

sátky své věrně'obětuř,
7. tak že třetlho ro. u v nově nn v_iru
obráceným : přichoznm daval vseliky

sty pravdy neopustil.

desátek!

1) mm to v pokolení Neftnli nazývá .. dle phkltdu řeckého Thisbe.
,
_
_
4) Dle řeckého textu byl Tobiáš sirotek. Jsa jeětě mlnd uvizal ne v zpravu statku svych,
zmulile oi při tun podlagje.
7) Viz 5. Moji. ". 28. 29. Nově nn víru obrhoení : pohanů u prostřed Židů bydlících. neumi
jsou ůdndho vlastního lnqjetku. tudy museli dobročinnou“ oatntních vydrzomm byti, Jelikož
tako jim bylo jine' vy'tivy nalezti.
_

unum

90
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8. Ty a těm podobné věci vedlé zá—

kona Božího jsa pecholík mladý zacho
vával.
9. Když pak přišel k věkumužskému,

LS.—2.5.

20. lačné krmil. a nahým oděv dával.

Www

i zabitým s pilností pohřeb

21. Potom když se nevrátil král Sen
pojal sobě manželku Annu ; pokolení nacherib. utíkaje z Jůdstva před ranou,
svého. a zplodil z ni syna, a nazval jej kterOuž vůkol něho byl učinil Bůh pro
jmenem svým.
rouhání jeho. a když rozhněvav se pobil
10. kteréhožto od dětinství učil báti mnohé z synů israelských. pochovávnl
se Boha. a. zdržovati se od všelikého Tobiáš těla jejích.
hříchu.
22. Ale když to oznámeno bylo králi,
11. Když tedy jet jsa přišel :; man rozkázal ho zabiti, & pobral veškeren
želkou svou. a a synem, do města Ninive statek jeho.
se vším pokolením svým,
23. Tobiáš pak s synem svým & s
12. [an všickni požívali pokrmů po manželkou utíkaje, nahý“ skryl se, neb
hanských'] sám on toliko ostříhal duše mnOží milevali ho.
své, a nikdy nepoškvrnil se v pokrmích
24. Pak po čtyřicíti a pěti dnech za
jejích.
bili krále synové jeho. (4. Král. 19. 37;
13. A že pamatoval na Pána : ce 2. PM. 32. 21.)
25. l navrátil se Tobiáš do domu
lého srdce svého, dal mu Bůh milost
svého. a veškeren statek jeho navrácen
před obličejem Salmanassara krále,
14. kterýž dal jemu svobodu. aby šel jest jemu.
kamžbykoli chtěl. maje vůli činiti. což
Kapitolu :.
bykoli chtěl.
Tobiás hodovel s lidmi bohabojnými. s neehnv jídle
15. Chodil tedy ke všem. kteříž byli mrtvi-ho poehovel. IO. Odepl, s. byl posmive'n od
přátel i manželky své.
v zajeti. a dával jim napomenutí spa
sitedlná.
]. Potom pak, když byl den sváteční
16. Když pak přišel do Ráges města Páně ,' & oběd dobrý připraven byl v
médského, maje u sebe z toho, čímžpo domu Tobiášově.
ctěn byl od krále, deset hřiven stříbra;'
2. řekl synu svému : Jdi. a přived'nč
17. a vida mezi mnohými z rodu své které z pokolení našeho, bohabojné, at
ho Gabele. kterýž byl : okoleuí jeho. hodují s námi.
an jest chudý. dal mu pod zápisem do
3. A když odšel. navrátiv se oznámil
tčenou váhu stříbra.'
jemu. že jeden z synů israelských za
18. Po mnohém pak času. když umřel škrcený leží na ulici. A on hned vysko
Salmanassar král, a kraloval Sennacbe čiv ze zástolí svého. nechav oběda ne
rib s n jeho místo něho,jenž syny isra jede nic přišel k tělu:
4. a vzav je. vnesl do domu svého
elsk v ošklivosti měl před tvaří svou:
19. chodil Tobiáš na každý den po tajně, aby kdyžby slunce zapadlo. opa
všem příbuzenství svém. a těšil je a udě— trně pochoval je.
5. A když ukryl tělo, jedl chléb svůj
lovnl jednomukaždému, pokudž mohl. z
statku svého:
: žalostí &s třesením.

t. pokrmů, jichž oo nečistých polivsti bylo úkonem zapovčdino. 3 Moji. 11.
což obnáší v naších penezioh skoro 20.000 zlatých.
t.. ma mu ty peníze však bez úroků. Dle řeckého textu dal mu je schovali.
Ne východě pokládá se to u velikou potupu. snobrž se neštěstí nepochevánn býti.
poehovůviní umrlýoh považuje se u zvláštní skutek lásky.
28) t. všeho statku zbaven, pomocí dobrých lidi skryl se.
12)
16)
17)
20)

1) dle řeckého slsvnost Letnični.

Protož

2, 6- _—3' 3.
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17. Ale Tobiáš domlouval jim . řka:
6. rozpomínaje se na onu řeč.kterouž
mluvil Pán skrze Amosa proroka: Sla— Nemluvtež tak.
vnosti vaše obrátí se v naříkání a kví
18. nebo synové svatých jsme', a
lení.
(2. Amos 8. m.)
očekáváme onoho života, kterýž Bůh
7. A když zapadlo slunce. šel a po dá těm. ješte víry své nikdy nemění
choval je.
při něm.
19. Anna ak manželka jeho na kaž—
8. ] kárali ho všickni bližníjeho, řkou
dý
den chodBa tkat látna„ acorukama
ce: Již ro takovou věc přikazáno bylo,
svýma
]: výživě mohra vydělati. přiná—
abys byl)zabit. a ledvas ušel smrti. a Opět
šela domů.
ochováváš mrtvé?
20.1 přihodilo se. že kozelce : koz
9. Ale Tobiáš více se boje Boha. než
krále. uchvacoval těla zabitých. a ukrý dostavši přinesla domů.
21. Kteréhožto hlas uslyšev muž její.
val je v domě svém. a o půl noci po—
an bečel,řekl: Hleďtež, at není kradený
chovával je.
10. Přihodilo se pak, že jednoho dne navrattež jej pánům jeho. nebot nesluší
ustav od pochovávání, přišed domů vrhl nám ani jísti, ani dotýkati se ničehož
kradeného'.
sebou podle stěny.“ a usnul.
11. a z hnízda vlaštovčího. když on
22. K tomu manželka jeho odpově—
spal. vpadlo teplé lejno na oči jeho. a děla rozhněvavšise: Zjevnetjest naděje
oslepl.“
tvá zmařena. a almužny tvé nyní se
12. Ale toto pokušení proto nan do— ukázaly'.
ustil Bůh, aby potomkům dán byl pří
23. A těmi i jinými takovými slovy
klad3tr ělivostijeho.jako
| svatéhoJoba.
obo onevadzod dětinství
sveho domlouvala jemu.

vždycky se oba bál. a přikázaní jeho
Kapltola 8.
ostříhal, nemnnoutil se proti Bohu, že
naň rána slepot přišla.
Tobiášova l Sáry dcery Roguelovy modlitba. 24.
Vyslyiení
jich od Boha
14. ale nepošnutedlný v bázni Boží
trval. díky vzdávaje Bohu po všecky
l. Tedy Tobiáš vzdechl. a počal se
dny života svého.
modliti s pláčem.
15. Rebojako blahoslavenému J obovi
2. řka: Spravedlivýjsi Pane. avšickni
posmívali se králové“ , tak příbuzní a
známí tohoto posmívali se životu jeho. soudové tvo“i spravedlivi jsou. a všecky
cesty
tvé osrdenství, a pravda i soud.“
říkajíce:
16. Kde jest naděje tvá.,pro kterou
3. A nyní Pane rozpomeň se na mne.
jsi almužny dával a mrtvé pochovával'.' a nemsti nade mnou (pro) hříchy má.
10) t. být příliš umdlen. neočistíl se. aby mohl do domu vejiti. zůstal tedy venku přec noc.
11) Příhodilo se mu to prvé než byl usnul. Dle textu řeckého mel oči otevřené. Že pak lej
nem teplým bělmo na očích mu způsobeno. nestalo se bez dopuštění Božího, jakž se v nár
sledujieím verši i hned vysvětluje.
15) t. oni tři přátelé jeho. již byli arabští pastýi'šti emírové. či lmižata neb králíci. Job. 2, ll.
16) Co z toho mii. žes náhožný byl?
18) t. potomci svatých otců. Abraham.. laika a Jakoba.
21 ) Nenyslil Tobiáš. žeby byla manželka to kotle ukradla. ale žeby to kotle snad bylo kradené.

jež byla za malou mzdu svou koupila; nevčda. odkudby tolik peněz na kozelce vzala?

22) Manželka podezřením. jakoby byl. neco kradeoého koupila. popuzená. vyčítala v hněvu man
želi svému marnost jeho pobožnosti. jako svrchu v. 16. jeho příbuzní.
2) t. cokoliv na lidi dopouštíš pochodí : milosrdenství. jest pravdivé totiž v skutku jejich spa
sení ohmýšlející a spravedlivé dle zásluh jejich.

90'
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3. 4—25.

aniž zpominej na proviněni má.. aneb váš se. milosrdenství učiniš. &.v čas sou
rodičů mých.
ženl hříchy odpouštlš těm. kteřlž vzý—
4. Nebo neposlouchalijsme přikámi vajl tebe.
tvých, protož vydáni jsme v roztrhání.
14. K tobě Pane tvář svou obracuji.
a v ujetí. i na smrt, i v ořekadlo. a v k tobě oči svých pozdvihuji.
pohaněul všechněm náro ům, mezi kte
15. Prosim Pane. aby ze svizele
rýmižto rozptýlil jsi nás.
haněnl tohoto vysvobodil mne. anebo;
5. A nyní Pane velicí jsou soudové' země v prostil mne.
tvoji. neb jsme nečinili vedlé přikázanl
16. y vlš Pane. žet jsem muže ni—
kdy nepožádala, ale čistou duši svou
tvzch,
te
ou. & nechodili jsme upřimě před jsem zachovala od všeliké zlé žádostí.
6. Protož nyni Pane podlé vůle své
17. Nikdy jsem se s hrajlclminesmě
učiň se mnou. & rozkaž. v pokoji vziti šovalaz' aniž jsem měla spolku s těmi.
ducha mého: nebo užitečněji jest mi kteříž v lehkosti chodi.
umřiti. nežli živu b 'ti.
18. Muže pak s bázni tvou, a ne z
7. Téhož dne také přihodilo se. že i chlípnosti své povolila jsem jíti.
Sára dcera Raguelova v Ráges' městě
19. Aneb já jsem byla.1105ng jich.
médském, také ona slyšela pohaněni od aneb snad oni mne nebyli hodni: že jsi
snad muži jinému zachoval moc.
jedné děvky otce svého:
20. Nebo neni v moci člověka rada
8. nebo vdána byla za sedm mužů.
ad'abel jmenem Asmodeus zabil je, hned tvá“
jak vešli k ni.'
21. Ale totot má za věcjistou každý,
9. A protož když děvku pro vinu jeji kdož tebe cti. že život jeho. bude-li v
trestala, odpověděla ji řkouc: At vice zkušení. korunován bude: bude-li v
neuzřime z tebe syna neb dcery na zemi. souženi. vysvobozen bude: a pakli bude
v trestáni. k milosrdenství tvému bude
vražednice mužů svých.
10. Zdaliž i mne chceš zabiti. jakož moci pí-ijiti.
jsi zabila již sedm mužů? Ktéřeči šla do
22. Ty zajisté nekochaš se v zahynutl
bouři činlš utišenl: a
svrchního pokojika domu svého: a tři našem: nebo
dní. a tři noci ne'edla a ne ila:
po pláči a kvileni radost vléváš.
23. Budiž jmeno tvé. Bože israelský.
11. ale na m litbě trvajic, s pláčem
prosila Boha. aby od toho pohaněnl' požehnáno na věky.
24. V ten čas vyslyšána jest modlitba
vysvobodil 'i.
12. [ sta o se dne třetího. když doko oboudvou před obličejem slávy nejvyš
šlho Boha:
mívala modlitbu. dobrořečic Pana.
25 a poslán jest anděl Páně svatý
13. řekla: Požehnané jest jmeno tvé.
Bože otců našich: kterýž když rozhně Rafael.' aby uzdravil obadva, jichžto je—

5) řecký text: Jak velicí jsou soudové tvaúi. tak s nami učili pro hříchy naše.
7) jinak Ekhatana. které! sloulo také Riga ale rozdílné bylo od onoho. kde Gabelus bydlel.
8) t. hned první noci manželské. Asmodeus vykládá se na česko: Zhouhee. — Dopustil
Bůh. le muži tito ihned jak k Sáře vešli zhynuli. jelikož zhovadilou smilnou mysli do man

želského stavu vstoupili. ana Sin jsouc zbožného srdce a wdne' mysli jinému hoanjiimu
manželi zachována jest. Tak Bůh prostředkem zlého ducha vykonal soud. který sic jinak
chlipuiky zastihuje. (Viz l. Moji. 36. 6—ll).
_
ll) tot-ii aby nebyla za vražedníci manželů svých jmina a neplodnou nezůstala.
17) Nepřítovarysila jsem se k těm. jiho po veselicb. tancích a jiných lil-ich běhají.

20) '. Mý

clovek nemů: vyzpytovati soudy tvé.

25) Rafael znameni na česko moc Boli uldravujici.

4. 1—23.
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dním časem modlitby před obličejem
12. Doufání veliké bude almužnu před
Páně dály se.
nejvyšším Bohem všechněm, kteříž ji
dávají.
13. Vystříhej se pilně synu mů' všeli
Kapllolu 4.
kého smilstva, & kromě manžel
své
Nspomeouti od Tobiáše synu učiněné.
nikdy se nedopouštěj poznati hříc u.
]. Protož když Tobiáš nadál se. že
14. Py'še nikdy nedopouštěj. aby pa
jest modlitba jeho vyslyšána. aby mohl novala v tvé mysli. aneb v tvém slovu:
umříti, povolal k sobě Tobiáše syna nebtě v ní počátek vzalo všeliké zahy-—
nutí.'
svého,
15. Kdožhykoli tobě něco dělal. hned
2. a řekl jemu: Slyš synu můj slova
úst mých. a je v srdci svém jako základ zaplat mzdu jemu. a mzda dělníka tvého
založ.
at nikoli nezůstává u tebe.
16. Ceho nechceš. aby od 'iného dálo
3. Když vezme Bůh duši mou, o
chovej tělo má: a v poctivosti míti bu se tobě. hled abyty nikdyjinemunečinil.
17. Chléb svůj s lačnými &chudými
deš matku svou po všecky dny životu
jejího:
jez. a : oděvu svého nahé přikrývej.
4. nebo pomněti máš. jaká &jak ve
18. Chléb svůj i víno své při pohřbu
liká nebezpečenstvi trpěla pro tebe v ži— spravedlivého ustanov.' a nejez ho ani
votě svém.
nepi s hříšniky."
.
5. A když i ona doplní čas života své
19. Rady vždycky u moudrého hledej.
20. Všelikého času dobrořeč Bohu. :.
ho. pochovej ji podlé mne.
6. Po všecky pak dny života svého v pros od něho. aby cesty tvé zpravoval.
paměti měj Boha: a varuj se. aby nikdy &všecky rady tvé ať v něm zůstávají.“
21. Oznamuji také tobě synu můj. že
nesvolil břichu. a aby neopouštěl přiká—
zani Pána Boha našeho.
jsem dal deset hřiven stříbra. kd ž jsi
7. Z statku svého dávej almužnu, & ještě byl maličký. Gabeloví. v ' es
neodvracuj tváří své od žádného chudé městě médském. &jeho zápis mám u
ho: nebo tak bude. že ani od tebe ne sebe:
bude odvrůcena tvář Páně.
22. a rotož
te' se. kterskb k
8. Kterak budeš moci, tak buď milo němu přilšcl, :: vpárod něho ředpoyvě—
děnou váhu stříbra,. a navi-á ' jemu zá
srdný.
9. Budeš-li míti mnoho, dávej mno pis jeho.
ho: jestliže málo míti budeš. také i z
23. Neboj se synu můj; chudý síce
toho mála rád udělovati hleď.
život vedeme. ale mnoho dobrého míti
10. Odplatu zajisté dobrou skládáš budeme. jestliže se báti budem Boha. a
sobě ke dni potřeby.'
jestliže odstoupíme od všelikého hříchu.
11. Nebo almužna od všelikého hříchu a budeme-li dobře činiti.
i od smrti vysvobozuje. aniž dopouští
duši vjíti do temností.'
10) t. j. ke dni smrti. kdež človek nejvíce milosrdenství Božího potřebí má. i také z.: milosrdné
osloveni milosrdni. Mot. 5. 7.
skutky milosrdenství dojdu hojnou odplatu vezme.
t. do to.-innosti(mlepenosti) rozumu a. srdce. kteréžto u nekqjícího již zde počíná a. v pekle
věčné trvá.
14) Andělé totiž i první lidé břichem pýchy milost Boží ztratili . padli.
18) &. důvej. Stol-í strojili při pohřbu body. a nakrmovnli při tom zvláště chudých. na duši
zemřelého. — “) t. : pohany.
20) a! všecka předsevzetí tvá dle jeho vůle se dějí s se daří.

ll)
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5. l—24.

11. [ všel, ». pozdravil ho. řka: Ra
dost budiž tobě vždyck .
12. I řokl Tobiáš: aká: mi jest ra
dost. ješto v temnostech sedim. &světla
1. Tedy odpověděl Tobiáš otci svě— nebeského nevidim?
13. Jemužto řekl mládenec: Pevně
mu. a řekl: Otče. všecko. což jsi mi při—
kázal. učinim.
mysli buď, tudiž budeš uzdraven od
2. Ale kterakbych měl těch peněz po Boha.

Kapitolu &.

Tobiáh mladého | Rafaelem u_dělem do Riga
otce vypravem.

od

hledávati. nevim. On mne nezná. a já
jeho (také) neznám: které znameni dám
jemu? Ale ani cesty. kudy se tam chodi,
nikdy jsem nepoznal.
3. Tehdy otec jeho odpověděl jemu,
a.řekl: Zápis zajisté jeho u sebe mám:
kterýžto když jemu ukážeš. i hned na

vráti.'

4. Ale jdiž nyni. &pohledej sobě ně
jakého věrného mužc, kterýžby s tebou
šel ze mzdy svě: aby. dokudž jsem ještě
živ, vzal 'e.
5. Tehdy vyšed Tobiáš nalezl mlá—
dence stkvouciho. an stoji opásaný, a
jako hotov jiti (na cestu).
6. A nevěde. žeby anděl Boží byl, po
zdravil ho. a řekl: Odkud tebe máme
dobrý mládenče?
7. A On odpověděl: Ze synů israel
ských. Vece jemu Tobiáš: Jsi-li pově
dom cesty, kteráž vede do krajiny méd
ské?
8. Jemuž on odpověděl: Jsem: a. o
těch všech cestách často jsem ch '
a býval jsem u Gabele bratra našeho:
kterýž bydli v Ráges městě mědskěm,
kteréž leží na hoře ekbatanské.
9. J emuž Tobiáš řekl: Počkej mne
tuto maličko. prosim. až to povim otci
svemu.

10. l všed Tobiáš pověděl všecko
to otci svému.
mužto podiviv se otec
prosil. aby (ten mládenec) všel k němu.
3)
17)
18)
19)

__

14. Řekl tedy jemu Tobiáš: Budeš-li
moci dovesti syna mého !: Gabelovi do
Ráges města médského? A když se vrá
tíš. dám tobě mzdu tvou.
15. [ řekljemu anděl: Já! ho povedu.
i zase přívodu k tobě.
16. Jemužto Tobiáš odpověděl: Pro
sim tebe. pověz mi. z které jsi ty rodi
ny, aneb z kterého pokolení?
17. Jemuž Rafael anděl řekl: Rodu-li
hledáš poslu čili toliko samého posla..
kterýžby šel s synem tvými"
18. Ale abych snad starosti tobě ne
učinil. já jsem Azariáš Ananiáše veli
kého syn.“
19. A Tobiáš odpověděl: Z velikého
jsi ty rodu.“ Ale prosim. nehněvej se.
že jsem chtěl zvěděti o rodu tvém.
20. [ řekl jemu anděl: Ját ve zdravi
povedu syna tvého, &ve zdravi ho tobě
zase přivedu.
21. A Tobiáš odpověděv řekl: Jdětež
šťastně. a Bůh budiž na cestě vaši. a
anděl jeho provodiž vás.
22. Tehdy připravivše všecko. což
měli vziti (s sebou) na cestu. rozžehnal
se Tobiáš s otcem svým. i s matkou
svou. a šli obá spolu.
23. A když šli. eočala. matka jeho
lakati.
a řikati: Hůl starosti naši vzal
jsi. a poslal jsi od nás.
24. 0 by nikdy nebylo peněz těch.
pro kteréž jsi ho poslal.

.. to uiibro. které jim: u něho složil.
t. oo záleží na rodu človeka, ješte Jeu posle najmouti chceš.
'. vedlé maid-ni postavy & tvářnosti . ne ' skutku byl to Mariáš.
Žehy syn mmenitého rodu službu průvodce přijal. nebylo nic divného ; nebo za dob ijeti
také bohaté rodiny uchudly.
23) t. podporu.

5, 25. — 6, 4.

25. Dostit 'est. nám bylo na naši chu
době. a za bo
ví jsme to počítali. že
jsme vidali syna svého.
.
26. [ řekl ji Tobiáš: Neplačlž. ve
zdraví dojde tam syn náš, a ve zdraví

navrat! se k nám. a oči tvé (opět) qu
e .
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Kapitola 0.
Polaponí . vylucbúm ryby od Tobiáše. ". Bombu

vini o pojetí a malbu
ml

Sán.
Vl. 16. tři o Intim

]. Tedy šel Tobiáš a pes za nim bě
žel; i zůstal prvnim noclehem u řeky
Tigris.
2. [ vyšel. aby sobě umyl nohy. a hle
ryba převelika' připlynula. a chtěla ho

J 127. Věřím! zajisté, že anděl Boží do
brý provodi ho, a dobře zpravl všecko.
o.
což se při něm děje. tak že s radosti p
3. Kteréžto ulekna se Tobiáš zkřikl
navrátí se k nám.
28. K tak0vé řeči přestala matka pla— hlasem velikým. řka: Pane. dává se do
mne.
kati, a umlkla.
'
\

4. [ řekl jemu anděl: Popadni jiza
ploutve. a táhni ji k sobě. To když uči

\
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nil. vytáhl ji na sucho. a počala se tře
petatí řed nohama jeho.
5. ehdy řekl jemu anděl: Vykuchej
tu rybu. a srdce její. žluč. a játra scho
ve' sobě: nebo ty věci jsou potřebné a.
k ékařství užitečné.
6. To když učinil. upekl maso její. a
vzali s sebou na cestu: ostatek nasolili.
cožby jim stačilo. dokudžby nepřišli do
Riges města médského.
7. Tehd otázal se Tobiáš anděla. a
řekl jemu: Trosím tebe Azariéši bratře.
aby mi pověděl. k jakému lékařství hodí
se tyto věci z ryby. kterés mi rozkázal
schovati?
8. A odpovídaje anděl. řekl jemu:
Částečku srdce jejího jestliže vložíš na
uhlí, dým ten vyžene všeliké pokolení
ďábelské, buďto od muže. buďto od že
ny. tak že více nepřistoupí k nim.“
9. A žlučhodí se k pomazání očí.na kte
rýchby bylo bělmo, &uzdraven budou.
10. [ řekl jemu Tobiáš: K e chceš,
abychom zůstali?
11. A odpovídaje anděl. řekl: Jestit
zde muž jmenem Raguel. příbuzný : po
kolení tvého, a ten má dceru jmenem
Sáru. nemát žádného jiného ani syna
ani dcery krom jí.
12. Na té má připadnouti všecken sta
tek jeho, a ty musíš ji sobě vzíti za man

želku!

'

6. 5—22.

14. Tehdy odpověděl Tobiáš, &řekl:
Slyším. že byla vdána za sedm mužů. a
(všichni) zemřeli: nýbrž i to slyšel jsem.
že ďábelství zabilo je.
15. Protož bojím se. aby snad i mně
téhož se nepřihodilo: &jsa jedinký ro
dičů svých. uvedlbych s žalostí starost
jejich do hrobu.
16. Tedy anděl Rafael řekljemu : Slyš
mne. a povím tobě. kteří jsou ti, ješte
nad nimi ďábelství má moc.
17. Ti zajisté. kteříž v manželství tak
vcházejí. že Boha od sebe. i ze své my
sli vypuzují. a své chlípnosti tak hovějí,
jako kůň a mezek. v nichžto není roz
umu: nad takovými ďábelství má.moc.“
18. Ale ty když pojmeš ji. vejda k
ní do pokojíka. za tři dni zdrž se od ní.
a nic jiného nebudeš délati, jediné s níse
modlíti.
19. A v tu noc,' když zapálena bu
dou játra rybí, zahnáno bude ďábelství.

20. Druhé pak noci připuštěn budeš
k spojení svatych patriarchů..
21. Třetí pak noci požehnání dojdeš.
aby synové zdraví rodilí se :: vhs.
22. A když pomine třetí noc, vezmeš

pannu s bázní Boží, láskou k dltkám
více nežli chlípností veden jsa. aby v
semeni Abrahamově požehnání v synech
došel.

13. Protož. prosiž za ní otce jejího,
a dát ji tobě za manželku.
8) Anda tuto mluví toliko o působení prostředku. jehož by Tobiii užívati mel. Ten prostředek
ale neměl té přirozené uzdruuiíoí moci v sobě. aby byl též jiným nemocným prospěl. nýbrž
měl býti Tohiůšovi toliko “vnitřním znamením tane' působící moci Boží ]: zpomožení nevěstě
Sál! a & uzdravení slepého otce. Podobně i Kristus Pán ehtqie slepého uzdravití, slinu s
hlitem snlísil. což také bylo jen „vnitřní znnmenl působeni Božího.
Proto. že jiného příbuzného krom tebe není. Vedle' zákona musela dcera. byla—lídědička
otcovského jmění. za příbuzného se provdati; : sioe nejblížší příbuzný měl na ní. a ona na
nebo první právo. 4. Mojž. 27. l. —- Ruth 3. 8.
Jak tvrdí sv. Augustin. nemůž zlý duch více působití. než jak Bůh dopustí. Nod těmi.
kdož Bohu s celým srdcem oddáni : s ním sjednocení jsou. nemá žádné moci. Ty plk.
kteříž při manželství toliko nasycení tělesných žádostí vyhledšvqjí, opouští Bůh. jehož oni
dříve ho opustili, pak nad nimi má moc ďábel, jemuž se podobají a holdují.
is) t. první.
20) t. modlitbou svou od Boha obdržíš. že ouessten budeš týchž dobrých vecí s milostí. jimiž
Bůh sv. otce ob daroval.

7,1
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13. Tehdy řekl Raguel: Ne h bu'i.
že Bůh modlitby a slzy mópogřišuatlil
před
obličej svůj.
manželka Búry dcery jeho.
14. i věřím,že proto způsobil to. aby
]. Tehdy přišli k Raguelovi. &přijal ste vy přišli ke mně, by tato při
jena byla k příbuznosti své vedlé žiť:
je Raguel :: radostí.
2. A pohleděv na Tobiáše Reguel. na Mojžíšova: protož nyni nepochybuj,
řekl Anně manželce své: Jak podobný že ji tobě dům.
15. A ujav pravou ruku dcery své.
jest mládenec tento sostřencimému.
3. A když to pověděl. řekl: Odkud dalji v pravou ruku Tobiášovi. řka: Bůh
jste mládenci bratři naši? A oni odpo Abrahamův. a Bůh lsákův. a Bůh Ja—
věděli: Z pokolení Nehallmova jsme, : kobův, budiž : vámi. a on sám spojiž
vás, a naplniž požehnanl své nad vami.
zajeti Ninivetského.
4. [ řekl jim
uel: Znáte-li Tobi
16. A vzavše papir, sepsali zapis man—
áše bratra mého? teHžto řekli: Známe. želstvi.
17. A potom bodovali, dobrořečlce
5. A když mnoho dobrého vypravo
val o něm, řekl anděl k Raguelovn; To Bohu.
biáš. na kteréhož se ptáš. jestit otec
18. [ povolav k sobě Raguel Anny
tohoto.
manželky své. přikázal ji, aby připravila
6. Tedy skočil Raguel, a s pláčem jinou komoru.
19. [ uvedla tam Sáru dceru svou. a
pollbil ho, a pláče na šlji jeho.
7. řekl: Požehnání budiž tobě. synu plakala.
20. A řekla ji: Dobré mysli bud' dce—
můj. nebo dobrého a výborného muže

Kapitola 1.

Shledhi u Tobmovo . Regnelem. 10. a pojetí a

ro má: Pan nebeský'dejž tobě radost
syn jsi.
B. Anna také manželka jeho. iSára mlsto zármutku. kterýž jsi trpěla.
dcera jejich, plakaly.
9. A když porozmlouvali. rozkázal
Kapitola 8.
el zabiti skopce. a připraviti hody.
A dyž napomlnal jich . aby sedli za Tobi“ jura pdliv ducha alebo zapudil. !. Po tři noci
. Sdrou u modul. lb.
ol, aale: Tobiiňo při
stůl k 'idlu,
ednvi. rradbu přiotrojil. dav mo polovicinet.lo nebo.
10. obiaš řekl: Zdet ja dnes nebudu
1. Když pak povečeřeli. uvedli mlá
jisti ani plti. leč rve prosbu mou splnlš,
dence k nl.
a slibíš mi děti
dceru svou.
2. [ rozpomenuv se Tobiáš na řeč
ll. Kteroužto řeč uslyšev Raguel
ulekl se. věda. co se bylo přihodilopněm andělovu, vyňal : pytličku sveho částku
sedmi mužům, kteřlž vešli k ni: a počal jater. a vložil 'i na uhll živé.
3. Tehdy iafael anděl ujal ďábel
se obávati . aby snad i tomuto téhož se
atvi. ta.
a přivázal je na poušti hořejšiho
nepřihodilo:
&
když
pochyboval.
a
ne
dával mu žadné o povědi.
4. Tehdy napomenul pannu Tobiáš.
12. řekl jemu anděl: Neboj se dáti ji
jemu. nebo tomuto bojlclmu se Boha a řekl ji: Siro. vstaň. & modleme ae
má dána býti za manželku dcera tvá: a Bohu dnee.i zejtra. a pozejtřku: nebo
protož jiný nemohl jl míti.
tyto tři noci s Bohem se spojujem: a

3) Toto jest obrazně řečeno a :nuuemi. tolik: le andel Páně moci Boží (Kbelatvi tomuto vielíkou
moe odňal. aby nemohlo vice Sáře škoditi. Ostatně pak poušť hořejšího Egypta. dle trr'dčni
sv. Jeronýma. cela průzdoů a plná hadů a jedovatých zvířat dobře se tuto lidi co bydliště
toho. kterýžto sim spoustnuv. jed všeho zlého ' sobě chovů.

Biblimil.
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10. Sára také řekla: Smiluj se nad
když bude po třetí noci. v našem bude—
me manželství.
námi Pane. smiluj se nad námi. a (dejž)
at
se
sstaráme obádvó. ve zdraví.
5. Nebo synové svatých jsme, a ne
11. I stalo se když koury zpívají. roz—
můžeme se tak spojiti. jako pohané. je
kázal Raguel zavolati služebnlků sv 'cb.
šte neznají Boha.
6. Tedy vstavše spolu. modlili-.seobá a šli s nim spolu. aby vykopali hro .
12. Nebo řekl: Snad se též přihodilo
dvá. snažně. aby zdravi dáno bylo jim.
7. I řekl Tobiáš: Pane Bože otců na— 'emu, jako i oněm jiným sedmi mužům.
teř'lž
vešli k ní.
šich . dobrořečtež tobě nebesa i země.
13. A když vykopali hrob. nsvrátiv
i mo ře. i studnice. i řeky, i všecka stvo—
se Raguel k manželce své. řekl ji:
řeni tvá, kteráž v nich jsou.
14. Pošli jednu z děvek svých. at po
8. Ty jsi učinil Adama z hlíny země.
bledi, umřel-li jest. at pochovám ho
a dal jsi mu pomocníci Evu.
9. A nyní Pane ty víš. že ne pro prvé, nežli den bude.
15. A ona. poslala jednu z dávek
smilstvl pojlmám sestru svou za man
želku. nýbrž jediná z lásky k potom svých. Kterážto všedši do komory. na
stvu, v němžby bylo požehnáno jmeno lezla je živé a zdravé. ani spolu spi.
16. A navrátivší se. pověděla dobrou
tvé na věky věků.

__q
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vrátil jemu zápis jeho. a vzal od něho

guel &Anna. manželka. jeho.
17. a řekli: Dobrořečlme tobě Pane

peníze.
u mou.a prosil ho. aby přišel na svad
Bože israelský. že se nepřihodilo tak.
4. Nebo víš sám, že počítá. otec můj
dny: a jestliže prodlévati budu o jeden
jakož jsme se domnívali.
18. Učinil jsi zajisté s námi milosr den déle. rmoutiti se bude duše jeho.
5. A teď v pravdě vidíš. kterak přisa
denství své. &zahnal jsi od nás nepři
hou zavázal mne Raguel. jehož závazkem
tele. kterýž se nám protivil.
19. I smiloval jsi se nade dvěma je pohrdnouti nemohu.
6. Tedy Rahel pojav čtyry : služe
dnorozenýmaf Dejž jim Pane, at pil—
něji dobrořečl tobe: & at obětují tobe bniků Raguelových, a.dva velbloudy, šel
obět chvály tvé za. své zdraví. aby po— do Ráges města Médských: &nalez Ga
znali všickni národové. že jsi ty sám bele. navrátil jemu zápis jeho, a vzal od
Bůh nade vší zemi.
něho všecky peníze.
20. A hned rozkázal
el služe
7—A oznámil jemu n Tobiášovi synu
hnlkům svým zametati hrob. kterýž byli Tobiášovu, všecko. co se dálo: a přivedl
ho s sebou na svadbu.
vyk0pali. prvé nežliby byl den.
21. Manželce pak své řekl. aby při
8. ATobiáše
když všelandosedi
domu
za Rsřuelova.
sto em : a
strojila hody. &připravila všecko, coby nalezl
bylo ku pokrmu potřebí na cestu.
vstav chle. olíbili se ves lek: i pla
22. Dvě také krávy tučně, & čtyry kal Gšhel, & obrořečil Bo u.
skopce rozkázal zabiti. a přistrojiti hody
9. a řekl: Požehnejž tě Bůh israel
všechněm sousedům svým. i všechněm ský. nebot jsi syn v bomého muže &
přátelům.
spravedlivého. &boha jného. a almu—
23. A zavázal přísahou Raguel Tobi žny dávajícího:
tiše, aby pobil u něho za dva týhodny.'
10. a at jest řečeno požehnání nad
24. A ze všeho, čímž vládl Raguel. manželkou tvou. &nad rodiči vašemi:
dal polovici Tobiášovi. & učinil zápis.
11. a at vidíte syny své. a s y synů
aby druhá polovice, pozůstalá po smrti
svých. až do třetího a čtvrté o poko
jejich. dostala se v moc Tobiášovi.
lení: & budiž símě vaše požehnan'é od
Boha israelskeho, kterýž kraluje na vě—
Kapitola 0.
ky věků.
Tobiáš poslal Rafael- upomina Gsbole. 8. Gebel při
šel ns svndbu, . novým manželům dobrú-učil.

12. A když všichni řekli. Amen.

ři

stoupili k hodování: ale is bázní
]. Tehdy Tobiáš povolal k sobě an— svadební hody drželi.
děla.. kteréhož mněl býti člověkem, a
řekl jemu: Azariáši bratře. prosím. aby

oži

poslechl řeči mě.
2. Bych sebe samého dal tobě za slu
'žebníka, nebude dosti za tvé Opatrovžnl.
3. Však rosim tebe. abys pojmu. s

sebou hovaga a služebníky. šel k Ga
belovi do Ráges města médského. a.na

Kapitola 10.

Zůrmntek Tobias l manželky jeho. příčinou prodle
vňni syna jejich. IO. Propnltčni Tobidšs mladého od

Regula.

]. Když pak prodléval Tobiáš

ro
svadbu.' staral se otec jeho Tobi š.

19) 0.. nad Tobiášem . Sárou. kteří byli jediné dítky rodičů svých.
23) t. pokud svatební veselí trvalo.
1) t. nnvrůtiti se domů.
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řka: Proč asi meěkě syn můj. aneb proč
ho tam zdržují?
2. Snad jest Gabel umřel, a neni ža
dněho. ještoby jemu vydal ty níže?
3. I počal se rmoutiti ve ' on. i
Anna manželka jeho s nim: a počali
obidva plakati: proto že v den určitý
nenavrátí! se syn jejich k nim.'
4. Plakala tedy matka jeho pláčem
neukojitedlným, a říkala: Běda. běda
mně, synu můj. i proč jsme pustili na
cestu tebe. světlo očí našich. hůl staro
sti naší. potěšení života našeho. naděje
potomků našich?
5. Všecko v tobě samém majíce: ne—

měli jsme tebe pustiti od sebe.
6. Jížto říkal Tobiáš: Mlč. a nermut

'

10.2._ 11.7.

11. řka: Anděl Páně svatý budiž na
cestě vaší. a dovediž vas ve zdraví. aby—

ste nalezli všecky věci v dobrém způ
sobu při rodičích vašich. a aby viděly oči
mě syny vaše prvé než umru.
12. A ujavše rodičové dceru svou. po—

líbili ji, a propustili aby šla:
13. Napomína'íce ji. aby ctila testi
svě,' aby milov a muže svého. &čelád
ku aby z ravovala. dům aby opatrovala.
a sama a y se bez ouhony zachovala.

Kapitolss u.
Novu'eeni so Tobíuovo do Ninive. 13. Uzdravení otce
jeho. 18. Hodověni.

1. A když se zase navracovali. přišli

jedenáctého dne do Charon. jenž jest
se. zdrávt
syn náš:
věra '.jest na půl cesty proti Ninive.
muž
ten, sjest
kterýmž
jsmedosti
ho pos
7. Ona pak žádným způsobem nemo—
hla se u okojiti. ale na každ' den vy—
bíha'íc hlbděla vůkol. a obcházela
ces h všech. kterýmiž nadále se. že
tudy půjde. aby zdaleka uzřelaho. kdy
by se to státi mohlo, že by se zase vra—

coval.'

8. Raguel
k pravil k zeti svému:
Pobud' zde, a já pošlu posla ]: Tobiášovi
otci tvému, (oznámit mu) žejsi zdráv.
9. Jemužto odpovědělTobiáš: J a vím.
že otec můj a matka má nyní počítají
dny. a trápí se u vnitř duše.
10. A kd ž mnohými řečmi prosil
Raguel Tob' še. a on jemu nikterak ne
chtěl svoliti. dal jemu Sáru, i polovici
všeho statku svého, služebníků. děvek.

2. [ řekl anděl: Bratře Tobiáši. víš.
jako o ustil otce svého.
3. rotož zdá-lit se. pojďme napřed.
a poznenáhlu at za námi jde čeladka s
manželkou tvou. i s dobytkem.
4. A když se to libilo. aby šli. řekl
Rafael kTobiášovi: Vezmi s sebou žluč
rybí: nebot bude potřebná. [ vzal To
biáš tu žluč1 a šli.

5. Anna pak sedala na každý den u
cesty, na vrchu hory. 3 kteréž mohla
patřiti daleko.
6. A kd ž z téhož mista vyhledala..
již-liby čely. uzřela je z daleka, a hned
poznala. že syn její jde: a běžíc (domů)
pověděla muži svému. řkouc: Hle, syn
tvůj jde.
7. [ řekl Rafael k Tobiášovi: Jakž
hovad, velbloudů, a krav. i peněz mno— brzo vejdeš do domu svého. hned
klon se Pánu Bohu svému, a podělí?
holšeazdravého
iveselěho pustil (jej) od vav mu. přístup k otci svému. a polib ho.
'e !
3) Ukazovali tim přirozenou lasku k synu svému, a pečlivost o něj . jak! to obyčejně dobří
rodičové dělají; kélby i synové a dcery toho pamětlivi jsouce. podobnou linkou . pečlivostí
rodičům svým se odsluhovali!
.
| v Zde se jasně poznává nesmírná lista
srdce materskébo k dítěti svému: viak :“ nad mta
větši jest láska Boli otcovsků k vyvoleným svy'm. Neb takto di Bůh u In. 49. 15: Zdali!
se může zapomenou“ žena nad nemluvnůtkem svým. aby se neslitovala nad synem života
svého? A byť se ona zapomenut. jí se nezapomenu nad tebou!

;-

13) t. tchána . tchyni.

11, 8. — 12. 8.
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8. A hned pomaž oči eho touto žlučí
rybí. kterouž neseš s sebou; nebo věz.
že hned otevrou se oči jeho. a uzřít svě
tlo nebeské otec tvůj. a vida tebe rado
vati se bude.
9. Tehdy předběhl je pes, kterýž s
nimi byl na cestě: a jakoby s poselstvím
přišel. ocasem vrtě radoval se.
10. I povstav otec jeho slepý, dal se
do běhu urážeje se v nohy: a dav slu—
žebníku ruku. vyšel v cestu synu svému.
11. A přijav jej políbil ho s manžel
kou svou. a počali obé radostí plakati.
12. A když se poklonili Bohu, a díky
vzdali. sedli spolu.
13. Tehdy vzav Tobiáš žluč rybí, po
mazal očí otce svého.
14. A ponechal toho 'ako téměř za
půl hodiny: i počalo bě o s očí jeho
jíti, jako mézdra vaječní.'
15. Kterouž ujav Tobiáš strhl s očí
jeho. a hned zase zraku nabyl.
16. [ oslavovali Boha., on i manželka
jeho, i všickni. kteříž znali ho.
17. [ řeleobiáš: Dobrořečímtě Pa
ne Bože israelský. neb tys mne potre
stal. a tys mne uzdravil: a hle teď vi
dim Tobiáše syna svého.
18. Po sedmi pak dnech přišlai Sára
žena syna jeho, i všecka čeleď ve zdrs
vi. i dobytek. i velbloudové. i enize
mnohé po ženě: též i ty penize. teréž
byl vzal od Gabele:

21. A za sedm dní hodujíce. všickni
s radostí velikou veselili se.

Kapitoluu.
Resmlouvn'ni Tobias. shrtiho

osni Melovi.

s synem svým 0

ln—

6. Rafaelovajím se otevření.mm;-byl.

1. Po té povolal ]: sobě Tobiáš syna
svého. a řekl jemu: Co můžeme děti
muži tomuto svatému. kterýžšel s tebou?
2. Odpovídsje Tobiáš. řekl otci své—
mu: Otče. kterou mzdu dáme jemu?
aneb co hodné muž býti za jeho dobro
diní?
3. Mne vedl i zase přivedl ve zdraví.
peníze od Gabele on vzal, manželku on
mi obstaral. a d'ébelství od ní on zapu
dil. a radost rodičům jejím učinil. mne
samého od
žření ryby vysvobodil.
tobě také, aby; viděl světlo nebeské.
způsobil. a všemi dob
i věcmi skrze
něho naplnění jsme.
co jemu za to
hodného budeme moci dáti?
4. Protož rosím tě otče můj. aby po
žádal ho, zdaliby snad chtěl vzíti sobě
polovici všech věcí. kteréž přineseny
jsou?
5. Tedy povolavše ho. otec a syn.

vzali
na stranu:
a počali
prositivěcí.
aby
ráčil jej
za vděk
přijíti po
ovicí všech
kteréž jsou přinesli.

6. Tehdy řekljim tajně:' Dobrořečte
Bohu nebeskému, a přede všemi živými
vyznévejte ho. nebt jest učinil s vémi
19. i vypravoval rodičům svým všec— milosrdenství své.
ka dobrodiní Boží, kteréž učinil s ním
7. Tajné zajisté věci královské dobré
skrze toho člověka, kterýž ho vedl.
jest ukrývati: ale skutky Boží zjevovati
20. I přišli Achior a Nsbath sestřenci a. vyznávati poctivé jest.'
Tobiášovi, radujice se. k Tobiášovi. a
8. Modlitba. s postem. a almužnou
spolu veselíee se s nim ze všech dobrých lepší jest. nežli poklady zlata schova
vati':
věcí. kteréž Bůh učinil při něm.
14) t. žlučí tou mudra »: oči se slnupla.
6) řecký text: Zavolsv obou tajně. řekl jim.
7) Co v tajné rade královské uzavřeno jest. uhrývati dobré jest, jelikož vyzrsděnim toho vy!-l
zeni téhož mohlo by překazí-no býti. Jirsák ale jest to : radami a skutky Božími. Zjevení

jich zajisté nebrání alehrž mocne napomáhá tomu. ze moudrost a linka Bosí tím více a ju
něji od tvorů pozníins bývá.
8) Půst n almužnu nazývají sv. Otcové dvě křídla. jimiž se modlitba k nebi vmhií.
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12. 9. — 13. 10.

9. nebo almužna od smrti vysvobo tváři za tři hodiny. dobrořečili Bohu. a.
zuje, a ona! 'est. ješto čistí hrichy. & vstavše vypravovali všecky divně skut—
činí. že nal
e milosrdenství. a život ky jeho.
věčný.
10. Ale ti. kdož činí hřích. a nepra—
vost. nepřátelé jsou duše své.

Kapitolu Il.

Proroctví jeho o budoucí na“
11. Protož zjevu'i vám pravdu. a ne Píseň Tohiaiova ll. Jerusalůma.
skryji před vámi
eho tajemství:
l Otevřev pak Tobiáš starší ústa svá.
12. Když jsi se modlíval :; pláčem, a
pochovával mrtvé. a nechávala oběda dobrořečil Panu, &.řekl: Veliký jsi Pane
svého. a mrtvé
val 'si řes den v na věky, & po všecky věky království

domě svém. &v noci ochov val je, já!

tvé:

jsem obětovávalmo itby tvé Pánu!

2. nebo ty šviháš. a uzdravuješ: uvá
díš do hrobu. & zase vyvádíš: a. nenlt.
kdoby uteci mohl řed rukou tvou.
3. Vyznavejte Pina. synové israelští.
a před obličejem národů chvalte ho:

13. A že 'si byl řljemný Bohu, pro
to potřebí bylo. aby pokušení zkusilo
tebe.
14. A nyní poslal mne Pan, abych
tebe uzdravil, & Sáru manželku syna.
tvého od ďábelství vysvobodil.
16. Já zajisté jsem Rafael anděl, je—
den : sedmi. kteříž stojíme před Pánem.
16. A když to uslyšeli. zkormoutili
se, a třesouce se
' na tvář svou.
17. ! řekl jim anděl: Pokoj vám, ne
bojtež se.
18. Nebo když jsem b 1 s vámi. :.
vůle Boží byl jsem: jemu ted ) dobro
řečte, s 'emu zpívejte (píseň c vály).
19. dálo se, že jsem s vámi jedl. a
pil: ale já pokrmu neviditedlného. a.ná
poje. kterýž od lidí uemůž vidín býti,

požíván“

4. nebo
rozptýlil
vas mezi
rody.
kteřížproto
neznají
o, abyste
vy ná.—
vy
pravovali divné skutky jeho. a je nau
čili. že není jiný Bůh všemohoucí knom
něho.“

5. Ont jest trestal nás pro nepravosti
naše: &on vysvobodí nás pro milosrden
ství své.

6. Pohleďtež tedy, které věci učinil
_s námi. a. s básní i s třesením vyzná.

vejte jej: a krále věků vyvyšujte v skut
cích svých.
7. Já. ak v zemi zajetí svého v zná,
vati jej udu: nebo ukazal velebnost

20. Protož již jest čas, a,b ch se na
národem
8. nad
Protož
obrattehříšnšyn.
se 'íšníci. &čiňte
vrátil k tomu. kterýž mne pos al: vy pak svou
dobrořečte Bohu. a vypravujte všecky spravedlnost před Bohem. věříce. že
učiní s vámi milosrdenství své.
divné skutky jeho.
9. Já pak, i duše má, v něm veseliti
21. A když to pověděl. zmizel před
očima. 'ejich, a. více ho viděti nemohli. se budeme.
10. Dobrořečte Panu všichni vyvo
22. ehdy padše na zemi. ležíce na.
\
12) Jak znameni sv. Bonaventura. hepl-odnášejí andělé modlitby naše Bohu. jakoby mu je znamy
činily. jemu! všecky veci sníme jsou. ale aby s modlitbou naší spojili čistá přání sviaukto
jí podporovali. by tím spíše vyslyšení došla.
19) Jak znamená av. Augustin. andělé nasycení bývají chlebem pravdy a jsouce proniknutí svět
lem věčné moudrosti, tudy jsou povldy hlaloni.
4) Zajeti, ackoli jsouc Židům trestem sa hříchy jejich, bylo pohanům velikým dohrodiním. Víra
v jednoho Boha. kterou Židé nyní statné vyznávali, zazraky. kterí- Bůh u prostřed pohanů
konal. ušlechtilí ph'kladové ctnosti. které! mnozí : Židů dávali, všecko toto přispívalo k zni
moati pravého Boha mezi pohany a kleutilo eeltu zaalíhenómu Vykupiteli.
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lení jeho: konejte dny veselé. &vyzná
vejte je'.
11. .íerussléme město Boží, trestal
tebe Pán pro skutky rukou tvých!
12. Vyznávej Pána v dobrých věcech

dou z sefír-u. &smsragdu:

& všecky zdí

jeho vůkol : kamení stkvostněho.
22. Ulice jeho podláženy budou ka

mením bílým s.čistým: &po ulicích jeho
alleluja zpívati budou.'
_
23. Požehnaný Pán. kterýž pOVýŠll
svých, a. dobrořeč Bohu věků, aby zase
vzdělsl v tobě stánek svůj. &povolal za. ho. s budiž království jeho na věky vě
se k tobě všech zajatých, :: aby se rs ků nad ním. Amen.
dovaJ po všecky věky věků.

13. Světlem jasným stkvíti se budeš:
a všecky končíny země klaněti se bu
dou tobě.

_

14. Národové zdaleka k tobě pí'i'dou:
& dary nesouce klanětí se budou ánu
v tobě. :: zemi tvou za svatou mit: bu

Kapitola 14.
lán . smrt sudího Tohiite. 6. Proroctví o vyvrt
eeni Ninive.. zm vzděláni Jem-Ibm.. 16. Burt
Tomu. mladého.

1. A tak dokonány jsou řečí Tobiá
šovy. A od té doby, jakž nabyl zraku
15. Nebo jmeno velikě' vzývati bu Tobiáš. byl (ještě) živ čt 'cetí dvě léta,
dou v tobě.
a.viděl syny vnuků svýc .
16. Zlořečeni budou. kteřížby pohr—
2. Vyplniv tedy sto let a dvě. pocho
zelí tebou: & potupení budou všíckní. ván jest poctivě v Ninive.
kteřižby se rouhali tobě: a ožehnání
3. Nebo (když byl) v padesáti a šesti
budou, kteříž tebe vzdělávsti dou.
letech ztratil zrak, a (když byl) v šede—
17. Ty pak veselítí se budeš v sy— sáti letech jej zase přijal.
nech svých. nebo všíckní požehnání bu
4. Ostatek pak života jeho trávil v
dou. a shromážděni budou ku Pánu.
18. Blahoslavení všíckni. kteříž mi radosti. a s dobrým prospěchem v běžní
Boží sešel v pokoji.
luji tebe. & kteříž radují se z pokoje
tvého.
5. V hodinu pak smrtí svě povolal k
19. Duše má dobrořeč Pánu. nebo sobě Tobiáše, syna svého, a sedmi mln
vysvobodilJerusslěm město své ze všech dých synů jeho. vnuků svých. a řekl
1m:
souženl jeho. Pán Bůh náš.
6. Blizkot jest zkaženi Ninive: nebo
20. Blahoslavený budu. ozůstnnou-lí
ostatkové semene mého. aby viděli slá— nepochybí slovo Páně? a. bratři naší.
vu Jerusaléma.
kteřížto rozptýlení jsou z země ísraelskě,
"
21. Brány jerusalémskě vzdělány bu— navrátí se do ní."

dou.'

ll)

t. trestati bude tebe atd.

Neb když Tobi“ toto pravil. nebyl Jerusale'mieště vyvrácenmož

se dále teprv 70 let po smrti Tobiášově. V preroekém nadšení mluví tu Tobiáš o věci bu
doucí jeko o minulé. čim! jistotu vyplnění proroctví toho znameni.

14) Slova teto již se vyplnila. na pozemském Jeruzalému. více pak se plní na. duchovním Jeru
salámu totiž. církví Pinč.
5) t. jmeno pravého Boha..
..-)
' Mluví tu Tobiáš o nebeském Jerusslému (Viz Zjevení 21. na.). jeho! zdi ebršny se sklidqjí
: vyvolených Božích ——drahých to kamenů ctmsti s spravedlností se stkvoueíeh. s. jichžto
úkolem jest Bohu věčnou potí chválu.
6) L slova od promkú Nahum; (3. 7.) : Sofoniáše (2. 13—15) o zkáze Ninive pmečenů
přijdou k vyplnění; což se také stalo !. 3378 po stvoření světa. asi 40 let po smrti ster- .
ěího Tobi'nše skrze Astysga n Nabopelusm. — ") t. co předpověděl Bůh skrze proroky o
městě Ninive. nemine hon
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koli den ochovůte matku svou vedlé
mne v hro ějednom. hned zpravte kro
plněna
a dům
Boží.
kterýž bu
vysá
en jest bude.
v něm."
zase
vystaven
e: ky své,“ abyste vyšli odsud:
a tu! se navrátí vůickni. kteříž se bojí
13. vidím zajisté, že nepravost jeho“
Boha.
konec učiní jemu.
14. I stalo se. že po smrti matky své
8. A pohané opustí modl své. a při
jdou do Jerusaléma. a byd "ti budou v Tobiáš odšel z Ninive s manželkou svou,
něm.
a s syny. a 3 syny synů (svých), a na—
9. a radovati se budou v něm všichni vrátil se k testům svým.
králové země. klanějíce se králi isra
15. A nalezl je ve zdraví a v starosti
elskému.
dobré: a péči o ně měl, a sám zavřel
10. Protož sl štež synové moji otce
oči jejich
domupoko
Ra
svého: Služtež ánu v pravdě. a snažte gue
ova on: &všecko
sám ujal:dědictví
a viděl páté
se. abyste činili ty věci, kteréž se líbí lení, syny s nů svých.
16. A k yž vyplnil let devadesát a
jemu.
11. a synům svým řikažte. aby či devět v básni Boží. s radostí pochova
li
ho.'
nili spravedlnost a ( vali) almužny,
aby pamatovali na Boha. a dobrořečili
17. Všecko
rod jeplak
o. vpříbuzenstvbjeho.
dobrém životě. aa
jemu po všecken čas v pravdě, a z celé veškeren
moci své.
v svatém obcování trval. tak že jsou byli
12. Protož nyní synové uposlechněte milí Bohu. i lidem. jakož i všechněm
mne, a nezůstávejte zde: ale v kterýž obyvatelům země.

7. Všecko pak zpustla zemějeho' na

V

7) t. lidu is:-selského — ") t. v Jerusalémč.

12) t. stroju, chystejte se na cestu.
13) t. města Ninive.

16) T&íee se ze statné a dobré není jeho. Spravedliví se radují. kdy! je Bůh k sobě voll;
a tak i nad smrtí spravedlivého sluší se spíše radovati než moutiti.

]. 1—8.
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Kniha Judith.
Kniha tato jmeno má od vdovy israelakě Judith. kteri! jest v ní hlavní osobou. jcčto rodné
město své od Holoferna. vůdce assynkého, tuze oblezcné. od jisté zkázy. a celou Hši jůdskou :
Jeruzalémem od zůhuby tim oavobodila. Kdyz totitkráljůdcký Manana doijetí odveden v Baby
loně uvězněn byl (2. l'aral. 33. ll.—4 Kril. 21. 17). prvé net ještě viickni Židé do zajetí
babylonského odvedeni byli. V tuto dobu panoval v Ninive Asarhodon. třetí syn Senaeheribův.
když tento od synův svých po nešhstné válečné výpravě proti Židům zavražděn byl jest.. Asar
hodon pak přemohl a zabil mocného krále medskébo lro řečeného a podmaniv sobě říšijeho. jako!
i mnohé národy východní Asie. zpyiuěl a žádal. by mu ode všech národů bylo holdovi'mo. A
proto! poslal vůdce svého Holofema, jemu! se všecko podrobila. toliko Židé vzdorovali a botovili
se k boji. A když od severu do země jejich vtrhl. zavřeli jsou se v tvrzi Bethnlia; proto: roa
pih-n hněvem oblehl město to . uloiil je zkaziti. Ka,-: pak se Židé jiz poddati chtěli, nabídla
se Judith. že je vysvobodí. I vydavši se do ležení nepřátelskaio. vůdce Doloforna avou krásou
a řeči ůlisnou přelstila, a vlastní rukou hlavu ve spaní mu stala. kteroužto do Bethulie přineaši
radu. coby učiniti měli. spoluobčanům dala. načež tito výpad učioivie polekane' vojsko Aaayrských
maptýlili a velikou kořist učinili. Po té odebral se veliký kněz a vysokou radou : Betbulie do
Jerusalěma. kde! vítězoslávu konali a uzavřeli na památku toho výroční slavnost slaviti. Tent
jest obsah knihy této. která! v sobě zdržuje mnohá. dobrá naučení. a zvláště Judith jest příklad
čistoty, zddelivosti a horlivosti pro čest Boží i pro dobré vlasti své. Ukazuje také zřejmě. jak
velice valena byla tehda čistota vdovshL Spisovatel té knihy není znám. však jak tvrdí sv.
Jeroným již na prvním sněmu Nicenském přičtčna jest k písmu sv.. jakz i potom na obecných
sněmích ve Florencii a 'h'ientu ztvrzeno jest.
'

Kapitolu !.
Arfand vvn.-nev Ekbatnny od Nabuchodonosora pie
moiea. 7. Nnbnehodonoaor oolyšán od nirodů na
pomoc povolaných.

3 Po čtyřech pak stranach jejich.
obojí strana byla na dvaceti šlepěji noh.
i postavil brány jeho na výš jako věže:
4. &chlubil se jako mocný v síle voj
ska svého, a v slávě vozů svých.
rfaxad. králméd—
'
sk ' ,
odmanil
5. Tedy léta dvanáctého kralovaní
by mnoťé nám- svého: Nabuchodonosor' král ass ký.
dy pod své pan- kterýž kraloval v Ninive městě ve ' ém,
stvl. a. on vysta bojoval proti Arfaxadovi, &.přemohl ho
věl' město velmi
6. na Poli velikém. kteréž slove Ra
mocné. kteréž na gau, mezi Eufratem a Tigrem. a. Jada
sonem. na poli Eriocha krále Elických.
zval Ekbatany.
7. Tehdy vyvýšenojest království Na—
:
2. zkamenl čtver
hraného a tesa buchodonosorovo. a srdce jeho pozdvi—
ného: audčlal zdi jeho zšlřiloktů hlo se: i poslal ke všem, kteřlž bydlili
\
sedmdesáti, a zvýší loktů třiclti, v Cilicii. &v Damašku. a v Libanu.
8. i k národům. kteříž jsou na Kar
veže pak jeho postavil zvýší sto loktů.

l) t. upevnil a okrůilil Ekbatany. kteréžto město otec jeho Dejooes zalozil.
6) t. Asarhadon. který! zde sluje Nabuchodonosor: protoie byl spolu králem v Babyloně.
kde! jmeno Nabucbodonosor bylo obecné všem králům. tak jako jmeno Farao egypttkým a
Abimelech albánským.

anu—u.
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málu, a. v Cedar.' &k ob

1.9.— z, 18.

stelům gali— a dvaceti tisíců pěších bojovných. &jíz

dných střelců dvunácte tisíc.
8. A ipředeslál všecku výpravusnes—
čísln m množstvím velbloudů. se spíží.
kter žby vojsku hojněstačiti mohla. také
volů skoty, a stáda ovec, jichžto nebylo
počtu.
9. Obilí ze vší Syrie při vytažení svém
připraviti rozkázal.
10. Ano i zlata. a stříbra. z domu krá
odepřeli. &poslali je zpět prázdné. s be—
lovského vzal velmi mnoho.
zectně
udílí je. »
12. mdy rozhněvav se Nabuchodo— 11. I táhl on, ivšecko vojsko, s vozy,
nosor král na všecku zemi tu. zapřisáhl s s jezdci, a s střelci. kteřížto přikryli
se skrze trůn a království své, že se po svrchek země. jako kobylky.
12. A když přešel končiny asyrské,
mstí nade všemi krajinami těmi.
přitáhl k horám velik 'm Ange.' kteréž
jsou na levé straně ilicie. i vtrhl do
Kapitola :.
všech hrádku jejich. &opanoval všelikou
Nabuchodonosor porodív u : knížaty svý-mí,4. vytkl
pevnost.
Holcim-nn proti národům. 12. Ukrutnort Holofernovo.
13. Vybojoval pak město převelmi
l. Léta třináctého Nabuchodonosora : slavné Melothi. & zloupil všecky s ny
krále. dvamecítmého dne měsíce první Tharsis. i syny lsmaelovy. kteříž yli
ho. byla (o tom) řeč v domě Nabucho proti poušti. a na poledne země Cellon.
14. A řeprsvil se přes Eufrat.. a při—
donoaora krále assyrskěho. že se pomstí.
2. I svolal „všecky starší, i všecky vé táhl do Dgesopotsmie: a vyvrátil všecka
vody, a. bojovníky své. a. měl s nimi taj— města vysoká. kteráž byla tam, od po
toka Mambre. až kudy se přichází k
nou radu svou:
moři:
3. ». pověděl jim myšlení své. že na
15. a opanoval pomezí její. od Cilicie,
tom jest. aby všecku zemi podmanil
až k pomezím Jafeth. kteráž jsou na.
svému panování.
4. Kterážto řeč když se líbila všech poledne.
16. A zjímaí všecky syny madiánské.
něm. povolal Nabnchodonosor král Ho
a zloupil všecko bohatství Jejich. & vše.
lofcrna. knížete vojska. svého.
cky, kteříž se jemuvbránili. pobil mečem.
5. a řekl jemu: Vytáhni proti všeli
17. A potom sstoupil na roviny da
kému království nazápad, &zvláště proti mašskě v ty dny, když byla žeň. & po—
těm. kteřížjsou pohneli rozkazem mým. pálil všecko obilí. a všecky stromy &
6. Neodpustít oko tvé žádnému krá vinice rozkázal osekati:
lovství. svšeliké město hrazené podma
18. i připsdi) strach jeho na všecky
níš mi.
.
obyvatele země.
7. Tehdy Holofemes svolal vévody.
s správce vojska. assyrského, & sčetl
muže k boji. jako mu přikázal král. sto
___—__.___
lejským na poli velikém
relon.
9. a ke všem. kteříž byli v Samaří, a
za.řekou Jordánem až do Jerusaléma. i
do vší země Jesse: až i k pomezí země
mouřeninská.
10. K těm ke všem poslal posly Ns
buchodonosor. král assyrský:'
ll. kteřížto všickni jednomyslně mu

8)
9)
10)
12)

Cedar byl národ kočující v pusté Arubii nl východ od Ubanonu pochodící od lsmtele.
t. Gown v dolním Egyptě.
t. aby se mu podrobili.
Ange jest. odvětví velkého pohoří Taurus.

Kapitolu ..
Dobrovolnéupoddlvini

mnohých národů Holofemovt

12. neb i města jejich zkazil, a há'e

jejichposekal.

]

[. Tehdy poslali ze všech měst a
krajin králové a knlžata. totiž Syrie,
Mesopotamie. a Syrie Sobal. i Libie, i
Cilicie. posly své. kteřižto přišedše k
liolofernovi. řekli:
2. Přestaniž hněvtvůj nad námi. Lépet
'est zajisté. abychom živi jsouce sloužili
abuchodonosorovi králi velikému, a

13. Nebo byl přikáml jemu Nabucho
donosor král, aby všecky bohy zemské
vyhladil. totiž aby on sám byl
ván
bohem od těch národů. kteřižby mohli
moci Holofernovou podmanění býtif
14. Přešed pak Syrii Sobal, i všecko
Apamei, i všecku Mesopotamii. přitáhl
k ldumejským do země Gabaa.
15. a zdoby'val měst jejich. a obyl
tu za třiceti dni, v kterýchžto nech

poddánísvým
byli sami
tobě.služebnosti
nežli mrouce
zah;u
nutím
svés ško

rozkíšzal
Cl
sv . shromážditi všecko vojsko mo—

ll. Tynnltvi jeho.

trpěli.'
3. Všeliké město naše. i všecko vlá
dařstvi. všecky hory. ipahrbkové. i pole.
i skotově volů. i stáda ovec, a koz. i
koni. i velbloudů, i všickni statkové na
ši. i čeledi, stoji před tváři tvou:
4. necht jsou všecky věci naše pod
právem tvým.
5. My i synové naši služebnlci tvoji
sme.
6. Přijdiž k nám (jako) pán pokojný.
a užívej služebnosti naši. jakžby se tobě
libilo.

Kapitola 4.
lsnelšti omezovalihory a městečka ohrožovali. ll. [
volali ku Pina Bohu o pomoc postlco se.

]. Tehdy uslyševše ty věci synové
israelšti. kteříž bydlili v zemi jůdské.
báli se ho velmi.
2. Strach a hrůza padla na mysl je—
jich, aby též neučinilJerusalémuachrá
mu Páně. jako učinil jiným městům a
chrámůmjejicb.'
3. Protož poslali po všl Samaří vůkol
7. Tehdy sstoupil s hor s 'ezdci a s až do Jericha. a osadili všecky vrchy
bor:
moci velikou. a opanoval kaž é město,
4. a obehnali zdmi městečka svá. &.
i všecky obyvatele země.
8. Ze všech pak měst vzal s sebou našpihovali obilí k přlpravě k boji.
na pomoc muže silné, a vybrané k boji.
5. Kněz také Eliachim. psal ke všem.
9. A tak veliký strach padl na ty kra— kteříž byli proti Esdrelon. kteréž jest
jiny. že ze všech měst obyvatelé pře naproti velikému poli blizko Dothain. &
dní. a ve cti postavenl'spolu s lidem ke všem. skrze kteréž mohl býti prů
chod s cesta.
vycházeli proti němu v cestu,
6. aby osadili stráně hor. skrze kte
10 prijima'ice ho s věnci. a s
cho—
dněmi. poskakujice s bubny. a s pištbou. rěžby mohli táhnouti k Jerusalému. a
11. A však při tom při všem nemo tu aby drželi stráž. kdežtoby úzký prů
hli ukrutenstvl jeho srdce ukrotiti:
chod byl mezi horami.
2) t. nellihyehom hrdla naše i statky ztratili. nechtqjice se poddati.
18) Takové početné hrdosti oporaiovali se mnozí přemocni králové. i potom římští císařově.
2) Řecký text dokládá: to málo před tím Židé se byli navrátili ze zajetí a nedůvno vir.-oken
lid shromáždil se : Jůdstva a chrám od pošhvrněnl. je). byl Manana modlosluu-hnosti avon
způsobil. očistili. Zajctim tím vyrozumlvú se ono. do kterého! | mnohými Židy hezholný
král Mana-seo uveden jest a z kterého! po krátkém čase byl propuštěn.

92'
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7. [ učinili synové israelštl. jakž jim
poručil kněz Páně Eliachim.
8. I volal veškeren lid ku Pánu s
snažnosti velikou, a ponižili duši svých
v postech. a v modlitbách. oni i ženy
jejich.

4.7._ 5. 10.

Vypts'vůni se Eolofornovo na způsob krsjiuy jůdskó.
5. Zpriu jemu od Acbiors dias. 26. Roshnévéni se
knížat Bolder-nových ns Achiors.

l. [ oznámeno jest Holofernovi kni—
žeby synové
vňátks položili naproti chrámu Páně. & israelšti ch stali se k odpírání. a. že ce
oltář Páně přístí-eli žlnl:
sty na horach zasekali.
10. a volali ku Pánu Bohu ist-selské
2. I rozpálil se prchlivostl náramnou
& hněvem velikým, &povolal všech kni
mu jednomyslně, aby nebyly dány dit— žat moabsk ch. &vévod ammonitsky'ch.
ky jejich v loupež. & manže ky jejich v
kořist. a. města jejich v zkaženi. a. svaté
3. a i- jim: Povězte mi. kdo jest
věci jejich v poškvměni, & aby nebyli lid tento. jenž b dll na horách: aneb
dimi v ohaněnl národům.
které.. &jaká., ajalt veliká jsou města je
9. A oblékli se kněží v žlně. &nemlu— žeti vojska. assyrského.

ll.

ehdy Eliachim. kněz Páně ve

v čem
mocjest
jejich.
a mno
liký. obcházel veškeren lid ist-selský. & jich:
o-li jest
jich:záleží
aneb kdo
králem
voj
mluvil jim.
ska jejich:
12. řka: Vězte. žet vyslyší Pán mo
4. a proč tito. krom všech ( 'iných).
dlitby vaše, jestliže stále setr-vite v po kteřlž bydli na východ. pohrdii námi,
stech, &modlitbách předobličejem Páně. a nevyšli v cestu nám. aby nás přijali s
13. Pomněte na Mojžlše služebnlka pokojem?
Páně . kterýž Amaleka, 'jenž doufal v
5. Tehdy Achior vůdce všech synů
své síle, a v své moci. a. v svém vojsku, Ammonových odpovidaje. řekl: Ráčlš—li
a v pavezéch svých. a v vozlch svých. a slyšeti pane můj, povlmt pravdu před
v jezdclch svých. ne mečem bojuje. ale obličejem tvým. o lidu tomto, kterýž
modlitbami svatými modle se porazil:
bydli na (těch) horách, &nevyjdet slovo
14. takt (poraženi) budou všickni ne lživé z úst mých.

přátelé lidu israelského: jestliže setr
6. Lid ten jest z národu chaldejského.
véte v tom skutku. kterýž jste začali.
7. Ti nej rv b dlili vMesopotsmii,
15. Protož k jeho takovému nepomi nebo nechtě i
ledovati bohů otců
nlml modllce se Pánu, trvali před obli svých, jenž byli v zemi chaldejské.

čejem Páně.
8. A tak opustivšc posvátné obyčeje
16. tak že i ti. kteříž obětovali zápal
né oběti Pánu. přepásavše se žlněmi otců High. kteřlž v množstvl bohů byli.
obětovali oběti Pánu, &.byl popel na.
9. jei přik
ohzzgoha
ktea.
rýžto
'im.nebeského
ab v šli ctili:
odtud,
hlavách jejich.'
17. A všickni :: celého srdce svého přebývali v Chinin. Š když byl hlad
modlili se Bohu. aby vzezřel na lid svůj po vši zemi. sstoupili do Egypta, a tam
ve čtyřech stech letech tak jsou se roz—
is:-selský.
množili. že vojsko jejich nemohlo sečte—
no býti.
10. A když je obtěžoval král egypt
ský. a. v službu je podrobil, aby jemu
stavěli města z bláta &z cihel, volali ku

16) Při obětování . službách Božích vůbec užívalo se roucha slavného; ale při této obecné strasti
ijindy v podobných případní—techbyli také kněží obětqiieí roucha smutku oděni. Joel ]. 13.

5. ll.—6.1.
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Pánu (Bohu) svému. kterýž bil všecku stoupili od cesty. kterouž ředložiljim
Bůh. aby chodili po ní. vy lezeni jsou
zemi egyptskou ranami rozličnými.
11. A když je vypudili Egyptští od válkami od mnohých národů. a velmi
sebe. & řestsla rána nad nimi. a opět mnozí z nich zajatí zavedeni jsou do ze
je chtěl: zjímati, &k své službě navrá mě cizí.'
titi.
23. Ondy pak navrátívše se ku Pánu
12. oni utíkali, &Bůh nebeský otevřel Bohu svému. z rozptýlení. jímž rozptý—
moře. tak že s obou stran vody jako lení byli. (Opět) shromážděni jsou v je
zed' pevně stály, &oni suchou nohou po dno. i vstoupili na tyto všecky hory. a.
zase vládnou Jerusalémem. kdežto jest
dnu moře jdouee přešli.
13. Na kterémžto místě, když nesčí Svatyně jejích.
slné vojsko Egyptských je stíhalo. tak
24. Protož nyní pane můj, vyptej se.
je voda přikryla, že nezůstal ani jeden. zdali jest která nepravost na mch před
kterýžby potomním to. co se stalo, vy obličejem Bohajejích: [pak—lijesnted ]
vytáhněme proti nim. nebo jistě vy 5.
pruvoval.
14. Vyšedše pak z moře červeného je Bůh jejich tobě. a budou podmanění
vešli do pustin bory Sinai, v kterýchžto pode jho moci tvé.
25. Jestliže pak není nepravosti v ná
nikdy člověk nemohl bydliti. aniž v nich
rodu tom před Bohem jeho, nebudeme
syn človeka kdy odpočinul.
15. Tu byly studnice hořké osladčny moci odolati jim: nebo Bůh jejich brá—
jim ku pití. a za čtyřiceti let potravu s nití bude jich: a budeme v pohanění
vší zemi.
nebe měli.
16. Kamžkolí přitáhli bez lučiště a
26. Tedy stalo se . kd ž domluvil
bez střely, a. bez pavez . a bez meče. Achior slova ta., rezhněv i se všickni
knížata Holofernovi. &myslili zabiti bo,
Bůh jejich za ně bojoval: s přemohl.
17. A nebyl. kdoby se zprotivil lidu to řkoucejeden k druhému:
27. Kdo 'est tento. ješte praví. žeby
mu. leč když odstoupil od pocty Pána
Boha svého.
synové isra ští mohli odolati králi Na
18. Kolikrát pak koli kromě toho buchodonosorovi, a vojskům jeho. lidé
Boha svého, jiného ctíli, dání jsou v lou bez brané & bez síly. & neumějíee bo
jovati?
pež, &v meč., a v pobanění.
19. Kolikrát pak koli (zase) želelí
28. Aby ted poznal Achior. že okla—
ěme na hory: a když
toho. že jsou odstoupili od služby Boha. mává nás. po
zjímáni budou mocní jejich. tedy i on s
lsšého.
ní. dal jim Bůh nebeský sílu k odo nimi mečem roboden bude:
'
29. st vě všickni národové. že Na—
20. Až i krále chananejského. a jebu—
sejskébo, &feresejského. a hethejskáho. bucbodonosor jest bůh země, a. krom
&hevejského. &.amorrhejského. &všecky něho jiného není.
Kapitola 6.
mocné v Hesebon porazili. & země je
Bezpilotní ne Holofornovo proti Achierovi. 7. Vydání
jich, &města jejich sami opanovali:
ho \- moe lidu israel-klum. 14. Modlitba lidu linol—
skůho u vysvobození.
21. &dokudž nebřešili před obliče'em
Boha svého. dobře se jím vedlo: ůh
1. ! stalo se. když řestali mluviti.
rozhněvav se náramně olofemes. řekl
zajisté jejich nenávidí nepravosti.
22. Nebo i před těmito lety. když od— k Achiorovi:

22) Ne dávno před tím odvedení jsou deset. pokolení od Salmansmm do ujetí
krátce před tím ujet jest Mneme: do Babylon. s mnohými Židy.

asyrského

.
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2. Ze jsi nám prorokoval, řka, že
lid israelsk obráněn bude od Boha
svého, abyc ukázal tobě. že není Boha.
krom Nabuchodonosora:
3. kd ž porazíme je všecky.jako člo
věka jeJnoho. tehdy i ty s mmi mečem
Assyrských zahlazen budeš. &.veškeren
Israel s tebou bez milosti zahyne:
4. s zkusíš, že Nabuchodonosor jest
pánem vší země: tehdáž pronikne meč
vojska mého boky tvé. &jsa proboden
padneš mezi raněnými israelskými. &
nebudeš oddýchati vice, až zahlazen
budeš s nimi.
5. Jestliže pak proroctví tvé máš za.

6. 2—21.

12. Protož u prostřed starších. a pře—
de všemi, Achior v ravoval všecko, což
mluvil jsa tázán odyl-lolofema: a.kterak
lid Holofernův chtěl ho pro to zabiti.
13. a kterak sám Holofernes rozhně
vav se kázal jej z té příčiny vydati lidu
israelskému: aby kdyžby přemohl syny
israelské. tedy | jej Achiora. rozličnými
mukami rozkázal zahladiti. proto že řekl:

Bůh nebeský jestit obránce jejich.

14., A kd ž Achior všecky tyto věci
vypravil. veškeren lid padl na tvář, kla
nějice se Pánu. a společným pláčem i
kvilenim jednomyslně prosby své před
Pánem vylévali.
15. řkouce: Pane Bože nehesi země.
pravé,
teráž necht
jest naneOpadátvářtvá.
tvaři tvé, necht abledost.
odstoupí pohled" na pýchu jejich. & vzhlédni na
od tebe. jestliže mníš. žeby tato slova naši pokoru. a tváři tvých svatých po
má nemohla se na Initi.
zoruj, a ukaž, že neopouštíš doufajicích
6. Aby pak věděl. že spolu s nimi v tebe: a ponižuješ těch. ješto v sebe dou
těch věci zkusíš. hle od této hodiny bu fají. &svou moci se chlubi.
16. Tehdy dokonavše pláč. a modlit
deš k lidu jejich přitovaryšen. aby, když
hodně mým mečem trestáni budou, ty bu. kterouž se celý den lidé modlili.
také mstu vzal.
potěšovsli Achiora,
17. řkouce: Bůh otců našich. jehožs
7. ehdy Holofernes rozkázal služe
bnikům svým. aby jali Achiora. & vedli ty moc vypravoval. ont tobě dá. tu od
jej do Bethulie, a vydali jej v ruce synů platu, že spíše ty uzříšjejich zahynutí.
mraelských.
18. A když Pán Bůh náš dá tu svo—
8. [ vzavše ho služebníci Holofernovi. bodu služebníkům svým, budiž i s tebou
šli přes pole: a když přiblížili se k ho Bůh u prostřed nás: aby jakž se bude
líbiti tobě. se všemi svými bydlil mezi
rnim, vyšli proti nim prakovnici.
9. Oni pak uchýlivše se stranou hory. námi.“
19. Tehdy Oziáš. když se dokonale
přiváželi Achiora. ]: stromu za ruce i za
nohy. a tak svázaného provazy nechali rada. přijal jej do domu svého. a učinil
jemu večeři velikou.
ho. &.navrátili se ku pánu svému.
20. A svolav všecky starší. spolu do—
10. Synové ak israelšti vyšedše z
Bethulie. přišli němu: kteréhož roz konavše půst posilnih se.
21. Potom
svolán jest veškeren
vazavše přivedli do Bethulie. a postih
vivše jej u prostřed lidu, tázali se ho, lid, a přes ce ou noc v shromážděni
modlili
se
.
prosíce
pomoci od Boha
coby to bylo. že ho svázaného nechali
israelskóho.
Assyršti.
11. V těch dnech b li tam knížata..
Oziáš syn Míohův z po oleui Simeono
vn. &Charmi. kterýž ] Gothoniel (sloul).

_J

18) t. kdy! “budeme svobody. mit Bůh uši. jeho! jsi chvilil, býti podílem tvým. pak obrůtě
se na víru naši bydleti bude! u prostřed nás.
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7. 1—20.

Kapitola ?.
osami

Bothuue. 12. Bothuhkýoh jednáni . ous
iom o podání mests Holofornovi.

l. Druhého pak dne řikázal Holo
fernes vojsku svému. a y táhli proti
Bethulii.
2. Bylo pak péšlcb bojovníků sto &
dvaceti tisíců, &jezdců dvamecltma ti
slců. krom těch mužů, kteréž ozbrojil.
když je byl zjimal, a přivedl : krajin a
měst z všeliké mládeže.
3. Všickni ti strojili se spolu k boji
proti synům israelským, &přišli po strá—

ni
boryodažmista.
na vrch.
kterýž
jest šroti
thuin,
kteréž
slove
elma.Do
až
do Chelmon. jenž jest proti Esdrelon.
4. Synové pak israelštl když uzřeli
množství je'ich, padli na zem, sypajice
popel na
své. jednomyslně mo—
dlice se, abyvšůh israelský ukázal mi—
losrdenství své nad lidem svým.
5. A vzavše zbroj svou vojenskou. ob—

sadili místa. které. vedou k úžiném mezi
horami. a ostřihnli jich celý den i noc.
6. Tedy Holofernes když obcházel
vůkol. nalezl ano : studnice tekla voda
po trubách do města. : strany poledni
řed městem: i přikázal zpřetlnati trou
by, po kterýchžto tekla voda jim.
7. Však byly studnice nedaleko od
zdi. z kterýchžto vidůnijsou ani kradmo
váži vodu. k svlaženl (úst) vlee nežli ku
itl.
p 8. Ale synové Ammonovi, a Moabovi
přistoupili k llolofemovi. řkouce: Sy
nové israelšti nedoufajl v kopich ani v
střelách. ale hor bráni jich. :: ohražujl
je pahrbkové přl 'l.'
9. Protož aby bez bitvy společné mohl
je přemoci.osad strážnými studnice. aby
nemohli nnvážiti vody z nich. s tak bez
meče zmořiš je: aneb jistě ustanouce
poddadi město své, kteréžto mají za
nedobytné1 proto že leží na horách.
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10. [ líbila se slova ta Holofernovi i
služebnlkům jeho. &.osadil vůkol při
každé studnicl sto mužů.
11. A když je tak ostřihali po dvaceti

dnl úplně, vyschly cisterny, i stokové
vod. všechněm obyvatelům bethulským.
tak že nebylo v městě vody. aby se na
pili do sytosti ani s jeden den. nebo na
míru dávána. byla lidu voda na každý
den.
12. Tehdy shromáždivše se k Ožiá—

šovi všickni muži. i ženy, mládenci i
děti. všickni spolu jednim hlasem.
13. řekli: Necht soudí Bůh mezi námi
a tebou, nebot učinil jsi ném zlé věci.
nechtě mluviti pokojně s Assyrskými, a
protož prodal nás Bůh v ruce jejich.
14. A protož neni. kdoby spomohl.
nebt padáme před očima jejich žlzni a
zboubou velikou.
15. A protož nynl svolejte všecky. kte
řlž 'sou v městě. abychom dobrovolně
po dali se všickni lidu Holofernovu.
16. Nebot lépe jest, abychom zajati a
živíjsouce. chválili Pána. nežli abychom
zemřeli, a byli v pohaněnl všelikému
lidu. kdyžbychom viděli manželky naše,
a děti naše umlrati před očima našima.
17. Osvědčujeme (vám) dnes nebem
i zemi, i Bohem otců našich. kterýž mstí
nad námi vedlé hřlchů našich. abyste
již dali město v ruce vojska Hololemo
va. a at jest konec náš krátký skrze meč.
kterýž prodlévé se. když vadneme žlznl.
18. A když to pověděli. stal se léč
s kvlleni veliké u prostřed shroméž ěnl
ode všech, a za. mnoho hodin jednlm
hlasem volali k Bohu. řkouce:
19. Zhřešili jsme s otci svými. ne
spravedlivé jsme činili, &nepravost jsme
páchali.
20. Ty. jenž jsi milostivý. smiluj se
nad námi. aneb svou metlou pomstí nad
nepravostmi našimi. ale nevydávej vy
znavajlcich tebe lidu. kterýž tebe nezná,

8) Belhulic tvrz mela vysoké zdi. ke kterým se s obléhacími nástroji nebylo lze blížiti. ježto
stála na vynokých a nepřístupných hrázích.
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21. ab neřekli mezi národy: Kde
jest Bůh je'ich?
22. A k yž těmi kliky ustavše. &tím
pláčem zemdíeni 'souce. mlčeli.
23. vstav Omiš slze'e, řekl: Dobré
mysli uďte bratří. i t to pět dní po
čekejme od Pána smilova'mí.
24. Nebo snad rozhněvání své (od
nás) odejme, &dá. slávu jmenu svému.
25. Jestliže puk pomine pět dní, &
nebudem míti pomoci. učiníme podle
slov. kteráž jste mluvili.

Kapitola 8.
Bod. chaosu . chvile Juditby. 9.0bvinéni od ní knížat
bsthuhkých. 2l. Nspomennti jich kmodlitbó . k dou
fini v Boh.. 31. 0 vyjití jejim : města. '

1. [ stalo se, že usl šels. slova tato
Judith vdova.,kteráž by a dcera Mersri,
syna. ldoxova, syna Josefova., syna Ozi
ášova. syna. Elajova. s na Jamnorova.
syna Gedeonova. syna
faimovs. syna
Achitobova. syna. Melchiášovs. s na
Enanova.. syna Nathaniůšove. Syna ša
lathielovm syna Simeonova. syna Rů
benovsz'
2. a muž její byl Manasses, kterýž
umřel v čas žm ječmenně:
3. nebo když stál nad těmi. kteříž
vázali snopy na poli. přišlo horko na
hlavu jeho. i umřel v Bethulii městě
sve'm. &pochován jest tu s otci svy'mi.
4. Byla. pak Judith pozůstalá (man
želka) jeho vdovou již za tři léta, a šest

měsíců

7. 21. ——8.18.

stila se po všecky dny života. svého.'
krom sobot &.novměsíců, s svátků do
mu israelského.
7. Byla pak velmi krásného vzezření,
k tomu jí zůstavil muž její bohatství ve
liké, &čeleď hojnou, &skot volů, &stá.
ds. ovec lnšu jimiž vládla.
8. A byla. ona mezi všemi nejslovů

tnější: nebo bála se Pána velmi. aniž
byl kdo, ještoby mluvil o ní zlé slovo.
9. Ta. tedy když uslyšela. žeby Oziáš
slíbil, že po pěti dnech chce oddsti
město.
&.Ehm-mi.
10. poslala
přišlik kstaršímehabri
ní. a řekla.jim:
Jaká
jest příčina. že svolil Oziáš. vydnti mě
sto Assyrským, jestližeby v pěti dnech
nepřišlo vám spomožení?
11. A kdož jste vy . že pokoušíte
Pána.?
12. Nenít to řeč. jenžby milosrden
styí vzbudila, ale s íše, kterážby k hně—
vu popudiía. &prci-ilivost podpalils.
13. Uložili jste vy čas smilovaíní Pá—
nu & podlé vůle vaší den uložili jste

jemu.
14. Ale že trpělivý jest Pán. protož
ksjme se z toho. a.odpuštění jeho s plá
čem žádejme:
15. nebot nehrozí Bůh tak jako člo—
věk. aniž rozpálí se k hněvu tak jako
syn člověka.
16. A protož pokořme jemu duši

svých. a v duchu pokorném. sloužice
jemu.
17. rcemež s pláčem Pánu, aby vedlé
vůle své tak učinil s námi milosrdenství
své: abychom jakož zkormoueeno jest

5. A připravila sobě v hořejším dílu
domu svého soukromí pokojík, v němžto
naše pro
jejich.
s děvečkami svými uzavírajíe se bydlila.. srdce
naší pokory
mypýchu
se chlu
ili :“ tak také z
6. A msjíc žíni na bedrich svých. po—
18. nebo nenásledovali jsme hříchů

]) t. misto syna Růbenovs rozuměj syna Jskobovn. aneb brstrs Růbonova Růben . Simeon
byli bnth' : jedné mstky. totiž Lie.
6) (. toliko jednou a den. \: večer. jedla. zs příčinou smutku pro smrt manžela, i také :
kqjionosti.
17) t.. chceme říci Pánu. aby uhání milosrdenství své nad nimi vysvobozením nás, bychom takto
dosáhli příležitosti. mdovati se ze svého ponížení. které! nim způsobilo vysvobomí, rovněž
jako nyní jsme mnnoucení phpychem Assyrskýob. který—ljest příčinou nynější str-sti unií.

8. l9. — 9, 3.
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otců naších. kteříž opustili Boba. svého. což jsi koli mluvila. pravét jest. a není
a klaněli se bohům cizím,.
v řečech tvých žádne ouhony.
29. Nyní tedy modlíž se za nás. nebo '
19. pro kterýžto hřích dání jsou v
meč, a, v loupež. &v pohanění svým ne jsi žena svatá &bohabo'ná.
30. [ řekla jím Judith: Jakož pozná
přátelům : ale my jiného Boha neznáme.
kromě něho.
vňte. že z Boha jest to, což jsem mohla
mluvíti:
20. Očekůvejmež (tedy) pokorně po
31. tak také zkuste, z Boha-li to jest.
těšení jeho, a on pohlednvati bude krve
naší : trápení nepřátel našich. &ponižít
co jšsem
umínila
učiniti,
modlete se,
ůll učiní
pevnou
radu a.mou.
všech národů. kteřížkolí povstávají pro ať
ti nám. a učiní 'e beze ctí Pán Bůh náš.
32. Vy státi budete u brány nocí této,
21. A nyní ratří. poněvadž vy jste a já vyjdu se služkou svou: a. modlete
starší v lidu Božím. &na vás záleží ži— se. ab 'akož jste řekli, v čti dnech
vzhlédl'lšán na líd svůj ísrue ský.
-vot<jejich.'
výmluvností
svou
poz víhněte (protož)
srdce jejich.
aby pamato
33. Čhcit ak. abyste se vy nedoptá
vali, že jsou byli zkušováni otcové naši. valí na ten skutek můj. &.dokudž neo
aby zkušení byli. zdali právě ctí Bohu známím vám. nic jiného at se neděje.
svého.
než modlitba zn mne ku Pánu Bohu m
22. Pamatovati mají na to. kterak šemu.
otec náš Abmham zkoušin jest. a skrze
34. ! řekl jí Ozíáš kníže 'ůdské: Jdi
mnohé zámutky jsa zkušen. přítelem v pokoji, &Pán budiž s te ou ku po
Božím učiněn jest.
mstě nepřátel naších. A navrátívše se
23. Tak lsílk, tak Jakob. tak Mojžíš, odešli.
í všickni. kteříž se líbili Bohu. skrze
mnohé zámutky prošli věrní (zůstavše)
Kapitola 0.
24. Ti pak. kteříž pokušení nepřijali
Modlítbe Judith a vitázctví nad Auynkými.
s bázní Páně. ale svou netrpělivost &
Kteřížto když odešli. Judith vešla.
pohanění reptání svého proti Pánu pro do [.modlítebníce
své: a oblékší se v žíni
nesli,
posypala popelem hlavy své: a rozpro
25. vyplenění jsou od zhoubce.' &od střevši se před Pánem. volala. ku Pánu,
hadů zh uli
(4. Moji. 21. e.)
řkouc:
26. [?i-Étoži my nemstěme se“ za ty
2. Pane Bože otce' mého Simeona..
věci. kteréž trpíme.
37. ale myslíce. že tato trápení men— kterýž jsi dal jemu meč ku pomstě nad
ší jsou. nežli hříchové naši. Věřme, že cízozemcí, kteříž násilně poš vrníli pan

metly Páně. jimiž nás jako služebníky
tresce, ]: polepšení. a ne k našemu za
hynutí přišl .
28. ! řekš jí Ozíůš, &starší: Všecko.

nu. obnaživše stehna její k zahanbení."
3. adal jsi ženy jejich v loupež. a dce
ry jejich v zajetí, a.všelíkou kořist k roz
bitova'míslužebníkům svým. kteříž hor
.

.

21) jelikož na nich bylo zachovati Bothulií. kteréž místo bylo klíč k celé zemi; jehožto vydi
ním v ruce nepřátel celé země podlehnouti musila.
25) t. morovou ranou.
26) !. netrpělivostí.
2) t. praotce mého. — ") Jak se vypravuje v !. )lojl. 34. 26. Dvou věci sluší tu znamennti:
zprvu horlivosti Simeona & Levi u hájení cti Boží : lidu svého. pak způsobu. jakým to činili.
Onano bylo spravedlivě a tudy chválí le od Judith. tento pak byl In:—lidský.
jeho! Judith v
srdci tvém nenáviděla.
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lili horlivostí tvou; pomozii. prosím tebe
_ Pane Bože můj mně vdově.
4. Nebos ty učinil prvnější věci,' a
tyto (kteréž řijítiměly) po nich vymy
slíl jsi: a s o se to, cos ty chtěl.

ale
nížen 'ch a. tich 'ch vžd ek se
tobě llíbilambdlitba.
y
y ,
' 17. Bože nebes. stvořiteli vod. a Pane
všeho stvoření, vyslyš mne bídnou mo
dlící se , a v tvém milosrdenství silně
doufající
18. Pomni Pane na zákon svůj. a dej
slovo v ústa. má..' a v srdci mem posiliž
úmyslu. aby dům tvůj v posvěcení tvém

5. Nebo všecky cesty tvé jsou poho
tově. a své soudy v předzvědění svém
položil jsi.“
6. Pohlediž na stany assyrské nyni,
jakož někdy ráčil jsi ohleděti na stany zůstal:
tské, kdyžto za s užebníky tvými v
19. a všíckní národové at poznají, že
ty sám jsi Bůh (pravý). a nenít jiného
odění
doufajícebojovní
v vozy,ů.a v jízd kromě tebe.
né
své,běželi.
a v množství
7. Ty ale pohleděl jsi na vojska jejich.
a tma zemdlela je.
Kapitola 10.
8. Propast držela nohy jejich.. a vody

?“

'n

.

. .

.'

9. ak at jsou ! tito. Pane. kteříž don
t'ají v množství svém. a v svých vozích.
a v oštípech, a štítech. a v střelách
svých, a v kopích chlubí se,
10. a nevědí. že ty sám jsi Bůh náš,
kterýžto stíráš boje od počátku, a že

Oldobni—p'ristrojení Judith, . vyjití : mesta. ll. Uvo
dem ji od Assytskýclu k llolofemovi.

l. [ stalo se, když přestala volati ku
Pánu, vstala z místa. na kterémž ležela
rozprostřevši se před Pánem.
2. ] povolala služky své. &sšedši do—

lů do domu svého. složila s sebe žíni. a

svlékla s sebe roucho vdovství svého,
Pán jestit jmeno tvé.
3. a umyla tělo své. a pomazala se
ll. Pozdvihniž ramene svéhojako od

počátku, a potři sílu jejich mocí svou:

necht padne
tvou.a
nebot
umínilimoc
poš jejich
“vmitiprchlívostí
svatyně tvé.
znečistiti stánku jmena tvého. a smziti
mečem svým roh oltáře tvého.
12. Učiniž Pane. aby vlastním (jeho)
mečem stats byla pýcha jeho:
13. necht jest at osidlem očí svých
na mně. a raniž jej sladkostí rtů mých.'
14. Dejž mi v srdci stálost. abych po
tupila ho: a sílu, at jej zkazim.
15. Nebot bude to památka jmena
tvého, když ruka ženy svrže ho.
16. Nebot nezáleží v množství síla
tvá Pane, ani v síle koňů jest mocnost
tva, aniž pyšní líbili se tobě od počátku:

mastí výbornou. a rozčesala vlasy hlavy
své. a vstavila če ec na hlavu svou. &
oblékla se v roucha veselí svého. a vza—
la střevíčky na nohy své. &.vzala náram
k a lílijky. a náušnice. & prsteny, a
vsemi Ozdobami svými okrášlila se.
4. Jížto také Pan přidal stkvělosti:
nebo všeckatato ozdoba byla ne z chlíp

nosti, ale z ctnosti: a proto Pán tu
krasu na ní rozmnožil. aby nevyrovna
lou krásou očím všech se ukázala.
5. ! vložila na služku svou láhvici ví
na. a nádobu oleje. a pražmu. a hrudy
fíků, a chleby. a sýr. i šla.'
6. A když přišly k bráně města. na
lezly ano čekají Oziáš. a starší města.

4) t. všecky predošlé divy : vysvobození lunehkých.
5) t. viac-cko.cokoli v čase konňš. jest již od věčnosti uloženo a připraveno . cokoli na lidi se
nýlí'íš. pledřídil jsi vo věčné rade své.
13) t. sladkými a ůlinoýmí slovy rtů mých.
18) t. zprav řeč mou.

5) Vzala ; sebou Judith rozličnou potravu. by se nemusela poikvrniti pokrmy mhmkými.
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7. Kteřížto
když kráse
vidělijeji.
ji, užasli se. ně
říž neměli
tak krásné
ženy
mají, abychom
a divili
se náramně
slušně
bo'ovati
oti nim.pro
8. Však nic se jí netážíce pustili ji.
19. Tedy uzřevšiludith Ioloíerna an
aby šla řkouce: Bůh otců našich de'ž sedí pod oponou. kteráž byla šarlatem.
tobě milost, a všeho úmyslu srdce tv
&zlatem. &smaragdem. a kamením dra
ho silniž svou mocí, aby měl z tebe hým protkávana:
chvalu Jerusalém, & bylo jmeno tvé v
20. a pohleděvši na tvář jeho. poklo
počtu svatých a spravedlivých.
nila sc 'emu. adši na zem. [ pozdvihli
9. ] řekli ti. kteříž tu byli. všickni je- jí služe nici olofe'rnovi. k rozkáznní
dnim hlasem: Staň se tak. staň se.
pána svého.
10. Tedy Judith modlíc se Pánu Bo

hu. šla skrze bránu. onai služka jejj.

|

[ stalo ,se. když
ory
0 k1].
olo svítání
tknli sstupovulas
se s ní
zvědači

D0“
K::pltola
P "'““ " "o'“
"“.“ “Š'-h.".I' Příčin?I'"chodu

assyrští

jejiho. &.ChytráodpovedJudith | okhqlnlnoloftrnn.

. & Chgtolll jl,

řkoucev'y Odkud

jdeš, &kam se béřeš?
12. Kterůžto odpověděla: Dcera jsem
židovská, a proto jsem ušla od nich, neb
jsem předzvěděla. že důni budou vám v
loupež. proto že potupivše vás. nechtěli
dobrovolně poddatí se."aby nalezli m110“ pred obličejem vasim.

1. Tehdy Holofemes řekl jí: Dobré
mysli buď, anestrachuj se v srdci svém:
nebo jsem já. nikdy neuškodí! člověku.
kterýž chtěl sloužiti Nabuchodonosorovi
králi.
2_Lid ak tvůj, kdyby byl nepohrdal
mnou. ne ylbych pozdvihl kopí svého

13. ' A50 č.
ro “““"“
tu příÍDinumyslila
jsem
sama
ůld“ před obličej
kqižetq *!010femanabych omůnulajemu

proti
nim.i ted
3. N
věz mi. z 'aké 'si ří
činy učila mi iiich. & líbilo „Š tciibě.

ltftjnostibjejlcb. a ukázala jemu cestu.

""“"Ž Y"'““
ie “PWM'
. .
. _
.

“P““

.“*

aby přišla k Dámy
“by
4. lřekla' mu Judith-. Při'mi slova
.

'"" Jef'e“ "iuzf '“!řkřlehog _

služebnice 333, nebo budeš-liišiniti po

141 A kdyz _“ÉIYPGI'
muz: “ slovajejí.

dle slov děvky své, dokonale tn věc uči—

patřilina tvář její. ístmuly jim oči: neb
se dfv'h prevelrm kráse Jeý' __
__
10- 15th ]“ Zachovalasmot svuj.
ptam že ]“ tak0v9u radu nalezla- aby
pnsla ku pánu nasem
16. To tedy věz. že když staneš před
obličejem jeho, dobřet učiní tobě. a budeň ne llbělči V"de' 19130—
! “a)

nj při tobě Pan.
5. Zivt jest zajisté Nabuchodonosor
král země, a živatjest mocjeho. kterouž
dal tobě k mmm všech duši bloudí
cích :*ješto netoliko lidé skrze tebe slou—
ží jemu. ale i zvěř polní jest jeho po
slusna.

.l' k

6. Nebo rozhlašujet se činnost tvá.

stanu lolofernovu. poveděvse “ m.
17. A když vešla před tvář jeho. i
hned jat jest Holofernes očima. svýma.
18. [ řekli k němu služebníci jeho:
Kdožby pohrdal lidem hebrejským. kte—

___—_ . ,—__.-_

*

všechněm národům, aznámo jest všemu
světu, že ty sám dobrý jsi & mocný ve
všem království jeho. &. rave tvá vá
lečná všem krajinám se o ašuje.
7. Aniž jest to tajno. co mluvil Achior.

..-._.__

13) Zde Judith patrné lži pravi. kteréž ale za hřích se ji přičítati nemohou. ježto obecné mínění
toho času bylo. ze lei. služebná dovolena jest.. a to tím spíše. poněvadž mela napomihnti k
vyvedení skutku. jeji mela za šlechetný. — osvobozeni lidu svého od nepřítele.
L
5) t. viechnech. kteří se nechtějí podrobiti Nabuchodonosorovi.

___

_„_

J
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aniž jest nepovědomo. cos mu rozkázal
učiniti.
8. Nebo jisté jest. že Bůh náš tak
jest hříchy rozhněván. že vzkázal skrze
proroky své k lidu, že vydá je pro hři
chy jejich.
9. A poněvadž vědí synové israelšti.
že rozhněvnli Boha svého. strach tvůj
jestit nad nimi.
'
10. K tomu také hlad přišel na ně,
a pro nedostatek vody již (jako) mezi
mrtvými se počítají.
11. Naposledy to nařizují. aby zbili
dobytek svůj. a.pili krev je'ichz'
12. a. svaté věci Pána
ha svého.
kterýchžto přikázal Bůh nedotýkati se,
obilí. vína.. a oleje. ty myslili vynaložiti.
& chti strůviti. kterýchžtc neměliby se
ani rukama dotýkati: poněvadžtedy ta
kové věci činí, jistát věc jest. že dimi
budou v zahynutí.
13. To já služebnice tvá znajic. ute
kla. jsem od nich, a poslal mne Pán.
abych tyto věci oznámila tobě.
14. Já zajisté děvka tvá Boha ctím.

ll.8.— I?..8.

19. není takové ženy na zemi v ze
zření, v kráse. a v rozumnosti řeči.
20. [ řekl ]: ni Holofernes: Dobřet
učinil Bůh, kterýž tě poslal před lidem.
aby ty dala jej v ruce naše :

21. a poněvadž dobrý jest slib tvůj.
jestliže mi to splní Bůh tvůj. bude také
! Bohem mým, &ty v domě Nabucho—

donosora veliké budeš. a jmeno tvé sla
vné bude po vši zemi.

Kapitola 12.
Svoboda od Holnfenm Judith dina. 10. Pilpmveni
hodů od Hololerna. a pozváni na ne Judith. 20. i
ožrahui Holofemovo.

l. Tehdy rozkázalji uvesti tam. kdež
byli složení pokladové jeho :: rozkázal
jí tu zůstati, :: uložil, co by ji mělo dá
váno býti s stolu jeho.
2. Jemuž odpověděla Judith. &řekla:
Však nebudu moci jisti těch věcí. kteréž
mi rozkazuješ dávati. aby nepřišel na.
mne ouraz: ale z těch věci, kteréž jsem
s sebou přinesla..jisti budu.
3. Jížto Holoferncs řekl: Jestližet se
takéi n ' jsouc u tebe: a bude vy
chézeti ěvkn tvá! a modliti se budu pak nebude dostaivati těch věci, kteréž
Bohu.
jsi s sebou přinesla, c_oučiníme tobě?
4. [ řekla Judith: Zivat jest duše tvá
15. a povit mi, kdy jim odplati za
hřích jejich. n přijdouc oznámím tobě. pane můj , že nevytráví všech těchto
věcí
děvka tvá. dokudž ne koná. Bůh
tak že já povedu tebe prostředkem Je
rusaléma. &budeš míti veškeren lid isra skrze ruku mou těch věcí, teréž jsem
elský, jako ovce, kteréž nemaji pastýře, umlnila.. [ uvedli ji služebníci jeho do
stanu, kmnž byl rozkázal.
a nezaštěkne ani pes na tebe:
5. [ prosila.. když vcházelo, aby jí do—
16. nebo ty věci povědiny jsou mi
puštčno bylo v noci a přede dnem vychá—
skrze předzvěděni (me) od Boha.
zeti
ven k modlitbě. a modliti se Panu.
17. A poněvadž se rozhněval Bůh na.
6. [ přikázal komornikům svým. aby.
ně: poslána jsem. abych ty věci zvěsto
vala tobě.
'akžby se ji líbilo. vycházela & vcházela
18. ] líbila se všecka slova ta llolo lt modleni se Bohu svému. za tři dni.
7. ] vcházeln v noci do oudolí bethul
fernovi,i služebnian 'eho. i divili sc
moudrosti její, a pra 'i jeden k dru ského, a uinývala se u studnice vody.
hemu:
8. A když vstupovala. modlívala se

11) To mělo dokázati i nedostala-k vody i lac-zbožnost lidu, ješte se to v zákone plísně zakazuje.
3. Moji. 17. 10.
14) !. pred ležení.

12. 9. — 13. 10.
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Pánu Bohu israelskému, aby zpravoval
cestu 'ejí k vysvobození lidu svého.
9. vcházejíc. čistá zůstávala v sta
nu. dokudž nepřijala pokrmu svého u
večer.“
'
'
10. [ stalo se. čtvrtého dne učinil
Holofcmes večeři služebníkům svým.
a řekl k Vngaovi komorníku svému:
Jdi. &numluv tu židovku. at dobrovolně
povolí obývati se mnou.
ll. Nebo hanebná věc jest u Assyr—
ských. kdyby žena posmívala se muži.
činic. aby neporušené od něho odešla.
'lehdy všel Vagao k Judith. a
řekl: Nechť se nestydí dobrú. mladice
vjíti ku pánu mému. aby byla uctěna
před tváří jeho. aby jedla s ním, a pila.

20. [ rozveselil se Holofemes k ní. a
pil vína příliš mnoho. kteréhož nepil
nikdy tak mnoho v životě svém.

Kapitola 18.
Stati hlavy Holofemovy od Judith. i navrácení to mi
do Bethulis. 22. vaúleuí Pána Boha.

1. Když pak byl večer, posplšili slu
žebníci jeho do příbytků svých, izavřel
Vagao dvéře pokojíka, a odšel.

2. aByliylapak
všickni
zemdleni
od vína:
3.
Judith
sama
v pokojíku.
4. Holoferues pak ležel na loži. pří—
lišny'm opilstvím tvrdě usnuv.

5. [ řekla Judith děvečce své. aby
stála vně před pokojíkem, a dávala po
' zor.
6. [ stála Judith řed ložem, modlíc
13.J cmužto Judith odpověděla: Kdož
se s pláčem. &hýbajlh ústy mlčečky.
jsem
abych
odepřela
panupřed
mému?
7. a řkouc: Posílniž mne Pane Bože
14.já.Všec
o. cožkolí
bude
očima
jeho dobrého a výborného. učiním. A israelský. & popatř v tuto hodinu na.
víno s veselím.

cožby se koli jemu líbilo. tot mi bude skutky rukou mých, aby, jakož jsi slíbil.
Jerusalem město tvé povyšil: &.abych
výbomé po všecky dny života mého.'
] 5. Tedy vstavši. ozdobila se rouchem dokonala to, což jsem umyslila. věříc.
Svým. a všedší postavila se před tváří že může se (to) státi skne tebe.
jeho.
8. A když to řekla.,přistoupila k sIOu
16. [ runěno jest srdce Holofemovo: pu. kterýž byl u hlavy lůžka jeho. a me
člk jeho, kterýžto visel přivázaný na
nebo hořel žádostí její.
17. Iřekl k ní Holofemes: Pijiž, a něm. odvážela.
9. A když ' ' vytrhlaz oš . u'ala
hoduj s veselím. nebo jsi nalezla milost
kštici hlavy je eol. & řekla: $%: ' time
přede mnou.
Pane
Bože v tuto hodin'u.
18. l řekla Judith: Budu piti pane.
nebo zvelebena jest duše má. dnes nade
10. i udeřila dvakrát v šíji jeho. a
všecky dny mé.'
stala hlavu jeho, a sňala oponu jeho s
19. [ vzala. jedla. a pila před ním to, sloupů, n svolila tělo jeho bezhlavě s
ložof'“
což byla připravila jí služebnice její.
'J) Zůstávala čistá od jídla. t. lačná; zachovávala! v ležení nepřátelském půst tak jako doma..
jednou za den a to k večeru ee nasycujic.
Mluví tu Judith dvor-ně. dle obyčeje na východu stávajícího. Oltatuč slovu její vztahovati
sluší toliko na pozvání k bodům. kteréžto přijala. msdic za to. že tu nabude příležitosti vy
konati úmysl svůj. \
it.—') t. více poctěna jsem než kdy ud navození svého.
lv) Skutek tmto musí se posuzovatí ze stanoviska tehdejšího práve. válečného. dle kterého se
za dovoleno pokládalo. protivníka a nepřítele svého každým tpu'uobem se zhostiti: & to tím
spíše v příčině přítomné. kdt'iln Nabuchodunosor nespravedlivou válku proti lsruelslxým po
ldvihl &je vyhubiti usiloval. Ostatné nesluší také zapomenouti, ze Judith jednala : vnuk
nutí Božího. (Viz svrchu B. (ll.)
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17. řekla Judith: Chvaltež Pána Bo—
11. Po maličké pak chvilce vyšla. &
dala hlavu Holofemovu děvečce své. a ha. našeho. 'enž neapustil těch. kteříž
rozkázala. aby ji vložilado pytlíku svého. doufají v nědo:
12. I vyšly vedlé obyčeje svého. jako
18. a skrze mne děvku svou. naplnil
k modlitbě, &prošly ležení. & obšedše milosrdenství své. kteréž slíbil domu
oudolí, přišly k bráně města.
israelskérnu: & zabil rukou mou nepří—
13.1 řeklaJudith zdaleka strážným tele lidu svého noci této.
zdí: Otevřete brány. nebo s námi jest
19. A vyňavši z pytlíks hlavu Holo
Bůh. kterýž prokázal moc svouvlsraeli. fernovu. ukázala jim. řkouc: Aj hlava
14. [ stalo se. když uslyšeli muži Blas Holoferna, knížete vojska. assyrskóho. a
její, povolali starších města?
aj opona jeho. za níž ležel v ožralstvi
15. l sběhli se k ní všickni. od nej svém. kdežto skrze ruku ženy zabil bo
menšího až do největšího: nebo se byli Pán Bůh náš.
20. Zivt pak jest on Pán. že ostříhal
nadáli, že ona.již více ne řijde.
16. A rozsvítivše své &obstoup'ili 'i mne anděl jeho. i když jsem odsud šla.
všickni: ona pak vstoupivší na vyšší mí,— i když jsem tam byla. i když jsem zase
sto. rozkázala.. aby mlčeli. A když vši sem šla, &nedopustil Pán Bůh na. mne
ckni mlčeli.
děvku svou, abych poškvrněna byla.. ale
„)

kteří meli míče.

13. 21. —14.ll.

Kniha Judith.

bez poškvrny hříchu navrátil mne vám.
radujice se z vítězství jeho. 2 vyváznutí
mého. a z vysvobození vašeho.
21. Chvalte jej všickni. ješte dobrý
jest. nebo na věky (trvá) milosrdenství

jeho.
22. Tedy všichni poklonivše se Pánu.
řekli k ní: Požehnal tebe Pán v moci
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likém národu. kterýž uslyší o jmenu
tvém. zveleben bude Bůh israelský nad
tebou.

Kapitola".
Rada Bothulnkým od Judith dont. 6. Aehiorovo přl
stoupeni k nihoženstvi lidu israel-kého. 7. Vyvoiení

hlavy Holofmevy u uli. . rytí-hnuti Muhkých

na Aun-úč.
své, nebo skne tebe na nic přivedl ne—
přátely naše.
]. Rekla
Judith
ke všemu
23. Oziáš pak kníže lidu israelskóho. Slyštež
mne pak
ratří.
pověstež
hlavulidu:
tuto
řekl k ní: Požehnana jsi ty dcero od na zdech našich:
Pána Boha nejvyššího. nade všecky že
2. a když vzejde slunce. vezmiž je—
ny na zenu.
denkaždý bran svou. a vyjděte outokem.
24. Požehnany' Pán. kterýž stvořil ne 'akobyste vtrhnouti měli do pole.

nebe i zemi. kterýž tebe zpravoval k
stětí hlavy knížete nepřátel našich:
25. nebo dnes jmeno tvé tak zvelebil.
aby neodstoupila chvála tvá z úst lidí.
rozpomíuajících se na. moc Páně na vě
ky, pro kteréžto jsi nešanovala života
svého. za příčinou ouzkosti &zármutku
národu tvého. ale předešlas pád náš před
obličejem Boha našeho.
26. ! i-eklveškeren lid :Staň se. staň se.
27. Tehdy ovolán "sa Achior přišel.
a řekla jemu gudith: ůh israelský. je
muža ty svědectví vydal. že pomstí se
nad nepřátely svými. ent 'est stal hlavu
(knížete) všech nevěřících v tuto noc
skrze ruku mou.
28. A abys poznal, žet jest tak. hle
tot hlava Holofernova. kte 'ž hrdou po—
tupou potupil Boha israelšk'ého. &tobě
zahynutím hrozil. řka: Když zajat bude
lid israelský. kážit boky tvé mečem pro—
bodnouti.
29. Vida pak Achior hlavu Holofer
novu, zděsiv se strachem padl na zem
na tvář svou, a omdlel.
30. Potom ak kd ž nabyv zase du
cha okřál, pad k nohám jejím. a po
klonil se jí. a řekl:
\ 31. Požehnaná ty od Boha tvého ve
všelikóm stánku Jakobovu : nebo ve vše

2) a jako k outoku se chystajíee.
9) !. v jiném pokojíku stanu Holofemova.

ale jako outok činíce.'
Tehdy všzvědači
musí běžeti
žeti3. svému.
a y ho zbudili
k bitvě.k kní
4. A kd ž vůdcové jejich poběhnou
k stanu Holofernovu. a naleznou ho bez
hlavy ovaleného ve krvi jeho. připadne
na ně strach.
'
5. A když seznáte. ani utíkají. běžtež
za nimi bezpečně. nebot Pán setí-e je
pod nohama vašima.
6. Tehdy Achior vida moc. kterouž
učinil Bůh israelský, opustiv řád pohan—
ský, uvěřil Bohu. a obřezav tělo neob
řízky své připojen jest k lidu israelské
mu. i všecko potomstvo rodu jeho až do
dnešního dne.
7. Tehdy hned jakž vzešlo slunce.
vyvěsili na zdi hlavu llolofernovu, &
vzal každý muž braň svou. i vyšli : ve—
likým hřmotem a křikem.
8. To uzřevše vyzvědači, běželi k sta—

nu Holoí'ernovu.
9. Ti pak, kteříž v stanu“ byli. při
šedše, a řede dveřmi pokojíka šustíee.
aby jej zgudili. hřmot : ůmysla dělali,
aby ne od budícich. ale od šustu Holo
fernes rocítil.
10. ebo žádný nesměl pokojíka moci
assymké otevříti tluka aneb vejda.
11. Ale když přišli vůdcové jeho a
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tiaícnlci. i všickni starší vojska krále
assyrského. řekli komorníkům:
12. Vejděte, a zbuďte ho, neho myši
vylezše z dou at- svých osmělily se nás
vybldnouti k ji.
13. Tedy Vagao všed do pokojíka
jeho, stál před koltrou. a tleskl rukama
svýma: nebo domníval se. že spí s

Judith.

14. Ale když žádného hnutí ležícího
nečil,
k koltře. a E2—
zdvihl jí.řistoupil
a uzí'ev blíže
tělo Holoí'ernovo
:

hlavy ano leží na zemi zkálené ve krvi
své, zkřikl hlasem velikým s pláčem, a
roztrhl roucho své.
15. A všed do stanu Judith. nenalezl
jí. i vyskočil ven k lidu,
16. a řekl: Jedna žena hebrejská uči
nila hanbu v domě krále Nabuchodono—
sora. nebo aj Holofernes leží na zemi, a
hlavy jeho není na něm.
17. To když uslyšeli knížata moci assyr—
ské. roztrhli všickni roucha svá, a ne—
snesitedlná bázeň a strach připadl na
ně, a zkormoucenajsou srdcejejich velmi.
18. A stal se křik neslýchaný u pro—
sti-ed ležení jejich.

Kapitola 15.
Utikhi Auynky'eh, s. . honění jich od lidu imen
ského. 9. Chvileni Judith . obdarou'ni ji.

1. A když všecko vojsko usl šelo, že
jest Holofernes stat. odstoup' rozum i
rada od nich, &samým třesením &bázní

14.12. — 15.15.

israelští jedním houfem hnali se. (za.
nimi) poráželi všecky. kterýchž dopadli.
5.Tehdy Oziáš rozeslal 0st po všech
městech &krajinách lsraeiškých.
6. Protož všeliká krajina. a všeliké
město. vybranou mládež v odění poslali
za nimi. a honili je mečem. až přišli k
končinám mezí svých.
7. Jiní pak. kteříž byli v Bethulii,
vpadli do ležení Assyrských, a pobrali
loupež, kterouž byli zanechali Assyrští
utíkajíce, a zbohatli velmi.
8. Ti pak. kteříž svítězivše navrátili
se do Bethulie, všecky věci. kteréž byly
jejich (nepřátel). přinesli s sebou. tak
že nebylo
čtu dobytka. & hovad. a
všech mowtých věcí jejich, že od nej
menšího až do největšího všickni oho
hatli z kořistí jejich.
9. Joakim pak nejvyšší kněz. přišel
z Jerusaléma do Bethulie, se všemi
kněžími svými. aby viděl Judith.
10. Kterážto když
šla k němu,
dobrořečili jí všiekni je ním hlasem,
řkouce: Tys sláva Jerusaléma. tys ra
dost Israole. tys čest lidu našeho:

ll. proto že jsi jednala zmužile. a
posilněno jest srdce tvé, proto že jsi
milovala čistotu. a po muži svém jiného
jsi nepoznala: protož i ruka Páně po
silnila tebe. a pro tu věc budeš pože
hnaná na věk .
12. ] řeki' veškeren lid: Staň se.
staň se.
13.

Ve třicíti pak dnech ledva se—

brána jest kořist Assyrských od lidu
jsplpce přemožení pomoci v útěku hle israelského.
14. Ty pak věci, kteréž poznali, že
2. Tak že žádný nemluvil s svým jsou byly Holofemovy vlastní . dali
bližním. ale sklo ivše hlavu, nechavše všecky Judith na zlaté. a na stříbře, i
všeho. pospíchaii uteci před Zidy. o | roucha. a drahé kamení, a všeliký ná
kterýchž slyšeli, že v odění táhnou na ' bytek. a dílny jsou jí všecky věcí od
ně, utíkajíce po cestách polních a po lidu.
stezkách pahrbkových.
: 15. A všickni lidé radovali se s žena
3. Vidouce tedy synové israelšti. že . mi. i pannami. imládenci. na nástrojích
utíkají. pustili se po nich. A sstoupili
| lmdehných a na loutm'tch.
za nimi troubíce v trouby, a křičice.
4. A poněvadž Assyrští nejsouce '
sjednoceni. kvapně běželi: synové pak
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16. 1—25.

Kapitola 16.
Píseň Judith. 22. osmym Bohu oběti. 25. Zivot
Judith i smrt.

když se ukázali ponížení moji. prah
nouee žízní.

14. Synové mladic zbodli je. a jako

utíkP 'ící Boha
pobili mého.
je: zahynuli v
oji od tvář-i
' 1. Tehdy zpívala Judith Pánu píseň pacholata
tuto, řkouc:
15. Píseň z ívejme Pánu. píseň no
hu svému.
2. Začněte Pánu“ na bubny. zpívejte vou zpívejme
Pánu na cymbálích, zpívejtejemu píseň
16. Adonaj Pane veliký jsi ty. &zna
novou. v šujte, a vzývejte ' eno 'eho. menitý v moci své. a kteréhož nižádny
Pžnvyjest ten, kterýž gbitírá oje.

Pán 'est jmeno 'eho.
4. terýž roz il stany své uprostřed
lidu svého. ab vytrhl nás z ruky všech
nepřátel našich.
5. Přitňhl Assur s hor od půlnoci s
mnohou sílou svou: jehožto množství
zastavilo potoky. a koňové jejich při
kryli oudolí.
6. Rekl . že vypálí končiny' mé, a
mládence mé
bije mečem. nemluv
ňátka má že (1 v loupež. & panny v
zajetí.
7. Ale Pán všemohoucí překaziljemu.
a dal jej v ruce ženy. & probodla jej.
8. Nebo nepadl mocný jejich od mlá
denců, ani synové Titanovi' porazili
jej, ani vysoci obrové postavili se roti
němu, ale Judith dcera Merari kr u
tvaři své ranila jej.
9. Nebo svlékla s sebe roucho vdov
ství. & oblékla se v roucho radosti k
plesání synů israelských.

nemůž řemeci.
17. obě necht slouží všecko stvoření
tvé: nebo jsi řekl. a stalo se: poslal jsi
ducha. svého, &.stvořeno jest . a není
kdoby se na odpor postavil hlasu tvému.
18. Hory z kořen pohnou se s vo
dami: & skály jako vosk rozplynou se
před tváří tvou.
19. Ale kteříž se bojí tebe, velicí bu
dou u tebe ve všem.
20. Běda národu povstávajícimuproti
pokolení mému: Pán zajisté všemohoucí
pomstu uvede na ně. v den soudu na—
vštíví je.
21. Dopusti zajisté oheň, a červ na

těle jejich. aby pálena byla. a cítíš to

až na věky.
22. ] stalo se potom. veškeren lid po
vítězství tom přišel do Jerusaléma kla
nět se Pánu: &hned jakž očištěnijsou.
obětovali všickni oběti zápalné. i sliby
i zaslíbení své.
23. Judith pak. všecko nádobí bojOv—
né Holoíernovo, kteréž jí dal lid.i opo
10. Pomazala tváři své masti. &své.
nu, kterouž byla ona vzala z pokojíka
zala vlasy své do čepce. vzala roucho jeho. obětovala na dar zapomenutí.'
nové k oklamáni jeho.
24. Byl pak lid vesel před Svatyni.
11. Střevlčk její uchvátily oči jeho. & za tři měsíce radost toho vitezstvi
krása její jala (luši jeho. stala mečikem slavili s Judith.
šíji jeho.
25. Po těch pak dnech navrátil se
12. Zhrozili se Perští stálosti jeji. a. jedenkaždý do domu svého. & Judith
zvelebena
jest v Bethulii.' a byla sla—
Medští smělosti její.
13. Tehdy kvílili stanové Assyrsky'ch. vnějňi po vší zemi is:—selské.

2)
6)
8)
23)

t.
t.
t.
t.

Cítíte počátek chvály Pánu.
vlasti mě.
obrové silní. —
posvětila Bohu co oběť na věčnou památku dosah-ného toho vitězství. by „op-rm.. v zapo

nenutí.

sms hall.
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26. K ctnosti také připojila čistotu.
tak že ne Dala muže po všecky dny
života sv ho. jakž umřel Meneses muž

'e'i.

16. 26—31.

29. [ plakal jí veškeren lid za sedm

dní

30. Po všecken pak čas života jejiho
nebyl, kdoby děsil [sl-sele. i po smrti

, J27. Chodívala pak' ve dni sváteční jeji za mnohá. léta.

!! velikou slávou.
31. Den pak sváteční tohoto vitězství
28. [ bydlila v domě muže svého sto mt. jest od Hebrejských „v počet sva.
a pět let. a propustila služku svou svo tých dnů. a slaví se od Zidů od toho
bodnou. a umřela. a pochována jest s času až do dnesniho dne'.
mužem svým v Bethulii.
27) t. : lonkromi na veřejnost
Sl) !. a! do času spisovatele te' knihy; později ale přišel ten svitek v zapomenutí.

1.1—6.

Kniha. Esther.
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Kniha Esther.
V knize této. po královně Esther tak změ. vypravuje se. kterak Esther. jsouc židovka. od krile
perského Aevéra. jen! bezpochyby také Xerxes eloul, nn důstojenstvi královny povýšena byl... a
kterak potom jqiím působením vyhlazení Židů v veikerán království penko-médakém. Amanem.
miličkem královým nastrojene'. odvráceno bylo: nade! potom Židům povolení dino nad nepřátely
svými krvavou mstu konati. Na památku toho uveden jest v nirodu tidovekem radostný svátek
Purim, který! se dooavůde vesele už. i nepustilo jako masopust slov-i. Poznůvi se z toho cteni
nevystizitedlnó prozřetedlnoet Božská. jak Bůh pyšných ponituje a neue. poníiených pak povyhúe
a oslavuje. Dle vyrčení sv. Jeronyma a jiných lv. Otců jsou události, v knize této obnažené,
obraz církve. je! rovně zde na nótě protivenstvi trpí. ale konečně přede svítání, : slzvnéji vy—
kvétá. Knihu to byla bezpochyby od Mardochea a Esther eepsčna. později pak cizi rukou některé
přídavky k ní připojeny jsou. Celi viak kniha a u veškerém oblohu již od nejstarších av.
Ottův. jako! i od třetího obecného sněmu Karthagakého a Tridentského od veškeré latinnkěi
řecké cirkve ]: písmu sv. se čítalo.

Bodů slnvny'ehod Aevčrapřístrojem; m. . Vasthí
pro nepoalniemtvi: královstvíuloženi.

nitějším perským.
& médským
ným. & vládní-(lm nad krajinami.

'

BIOVÚt

4. za.mnohý čas. totiž na sto a osm

% & dnů krále Asvéraf ] deeáte dní, aby ukázal slavné bohatství
(3 kterýž kraloval od In- | království sveho. i velikost, a chloubu

&

dic až k mouřenínské

zemi, nad sto a sedm-

'. „jg“ mecítma krajinami:

.' y

__
*mocisvé.
5. A když se vyplmh cínové hodů,

Í sezval veškenen lid, což ho k'oli bylo v

2_bylo Susan hlav- . Susan..od největšíhoaž do nejmenšího:

.—7 '\nim městem králov—
sm jeho, když seděl
na trůnu království svého.
. 3. Třetího tedy léta, kralování svého. .
učinil u sebe veliké hody všechněm kní—|

tvy, /“.

a, rozkazu! za.Betltn dní hody stropu \!
sím uhrady a hale. kteryz královským
dílem a rukou 77882911byl
6. A zavěšeny byly se všech stran ča
louny blankytně barvy. a. zelené a bye.

žatům. a služebníkům svým, nejzname- , cinthové. na provůzclch kmentových a
]) Tím ee. vyrozumivá bezpochyby Auverus Kmen

!. Jiní vykládají to na. Daria Bystupa.

94.
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šarlatovy'ch, kteřížtobyli provlečeni skr
ze kroužky z slonovýeh kostí. a k slou

pům
mramorovýmbyli
přivázányf
Lůž
a také
zlatá a stříbrná"
spořádána
byla na podlaze. jenž byla smaragdovým.
a ariovým kamením podlážena. kteráž
hyílarozličným malováním podivně ozdo
hena,
7. Ti pak. kteříž pozvani byli, pili z
zlatých koňíků. a krmě vždy na 'iných &

'iných nádobách noseny byl . kino ta
é, jakž slušelo na.velebnost álovskou.
v hojnosti, a výborné předkládáno bylo.
8. Aniž byl. ještoby nutil ku pití ne
chtejícichf ale jakož byl král zřídil. u
každého stolu ustanoviv jednoho : kni
žat svých. aby požíval jedenkaždý, co
by chtěl.
' 9. Také i královna Vasthi učinila ho
dy ženám. v domu královském. kdežto
král Asvérus měl obyčej zůstávati.
10. Tedy dne sedmého. když se král
podveselil a o řílišném pití vínem se
rozpálil. rozkŽzai' Maumanovi, a. Baza
thovi. a Harbonovi. &
hovi, & Ab
thovi. a Zetharovi. &C archasovi, se

šli komorníkům. kteříž sloužili před
obličejem jeho.

]. 7—21.

&.s jejich radou činil všecky věci, jeěto

znali ustanoveni a práva starších.
14. (byli pak první a nejbližší Char—
sena, &.Sethar, &Admatha. & Tharsis.
&Mares. a Marsana. a Mamuchan. sedm

vévod perských a médských. kteříž ví
dali tvař královskouf a první po něm
sedali)
15. jaký nález má se vynesti nad
Vasthi královnou. ješto rozkazu krále
Asvéra. kterýž jí byl skrze komorniky
vzkázal. vyplniti nechtěla.
16. I odpověděl Mamuchan, ao to
král slyšel. i knížata: Netoliko samého
krále urazila královna Vasthi, ale i vše
cky národy. i knížata. kteříž jsou po
všech krajinách krale Asvéra.
17. Nebo se donese řeč královny
všem ženám, a ty zlehči muže své. a ře
knou: Král Asvérus rozkázal. aby krá.—
lovna Vastlni přišla k němu. a ona. ne
chtěla.
18. A tím příkladem všecky manžel
ky knížat perských a médských. málo
važiti sobě budou rozkazů mužů: pro
tož spravedlivé jest královo rozhněváni.
19. Protož vidí-li se tobě za dobré,
necht vyjde vyrčení od tebe. & necht
jest vepsána mezi práva perská a méd—
ska, kte 'chžto prostou ití nelze; aby
Vasthi ni oli více nev
ela k králi.
ale království její 'inů. kteráž jest lepší

11. aby přivedli Vasthi královnu před
krále. vstavice na hlavu její korunu. aby
ukázal všem národům. i knížatům krásu
její: nebo velmi krásná byla..
12. Kteražto odepřela. a nechtěla při
jiti k rozkazu královskému. kterýž jl po nežli ona. aby v a.
20. A to at 'est rozhlášeno po všech
komornicích byl vzkázal. Pročež roz
hněvav se král. a náramnou prchlivostí krajinách v tvem království (jenž jest
rozpálen jsa.
velmi rozsáhlá), &všecky ženy velikých
13. ptal se mudrců. kteříž vedlé oby— i malých, at v poctivosti mají muže své.
21. llihila se ta' rada jeho králi, i
čeje královského vždycky při něm byli,.

6) t. ty cnlouny zavěšeny byly na provizních provlečených skrze kroužky. upevuóné na slou
plch mrsnmrových.  ") Nl nichž hodovnici za stolem leželi padlé obyčeje tchdejšihu,_iešto
my za stolem sedíme.
8) Při hodech Perú-nů : východnidí narodí: vůbec ustanoven byl vrchni zprňvce hodů. jehožto
oui-od také byl. hosti k jídlu. a zvláště k pití pobiuti. ano i k vyprázdnění jiatcho počtu
číši nutiti; jakého! nuceni při hodech těchto královských nebylo. Jiný výklad zní: Ví...
bylo bez míry. tak že každý mohl pití tolik. co chtěl.
13) dle bobr. kteří čely znnli.
14) Jimi jako královským radám Volno bylo před krále velmí-zeti.

]. 22. .. 2.14.

KnihaEsther.

sloula Esther: protoze neměla ani otce

knížatům: a učinil král podlé rady Ma
muchanovy.
22. a rozeslal list do všech krajin
království svého.jakž aždý národ slyšeti
neb čísti mohl. rozličn mi jazyky a lite
rami, že muži jsou k žata. a páni v do—

mích svých: a to at se po všech náro
dech rozhlašuje.

Vyhledání Asv-Í-rovipanen. &. Esther na králontvi
vyulviženi. 21. Mudocbeovs vel-nost.

1. Ty věci když se zběhlý. když se

ukrotila prchlivost krále Asvéra. zpo
menul na Vasthi. a což byla učinila, i
což trpělaz'
2. i řekli mládenci královští. &služe

bníci jeho: Necht hledaji králi panen
mladých a krásných,
3. a necht jsou rozeslání. kteřižby
hledali po všech krajinách mladic krá
sných a panen: &at je přivedou do mě
sta Susan. &daji je do domu ženského
pod stráž Egea komomlka. kterýž 'est
představený a strážce žen královských:
a at vezmou okrasu ženskou. i jiné věci
k tomu potřebné.
4. A kterážby koli mezi všemi zali
bila se očlm královským. ts at kraluje
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ani mateře. &.ta byla pěkna velmi, ..
krásne tváři. A po smrti otce i matky
jeji vzal ji Mardocheus sobě za dceru.
8. A když se rozhlásil králův rozkaz.
a vedlé přikázanl jeho mnoho krásných
panen přivedeno bylo do Susan. a ty
odevzdany byly Egeovi komornlku: dá
na. jest mu také : Esther mezi jinými
mladicemi, aby chována byla v počtu
žen.
9. Kterážto llbila se jemu. a nalezla
milost před obličejem jeho. [ přikázal
komorniku, aby posplšil s okrasou žen
skou. a dal ji dily její,“ a sedm mladic
nejkrásně'šlch z domu královského. a i
ji. i služebnice jeji ozdobil a vyšlechtil.
10. Ale ona nechtěla oznámiti jemu
lidu svého ani vlasti své: nebo ji byl
Msrdocheus přikázal, aby o tom o všem

mlčela:'

ll. on pak Chodíval na každý den
před síni domu. v kterémžto vybrané

Eanny
maje
sther. chovány
a chtěje byly.
věděti.
co péči
se s onizdraví
děje.
12. Když pak přišel čas jednékaždé
mladice pořádkem. aby vešly k králi, když
se vyplnilo všecko. což k ozdobě ženské
příslušelo. měsíc dvanáctý minul; tak
misto Vasthi. [ libila se řeč ta. králi, & totiž . že šest měsíců se mazaly olejem
mirrovy'm,
a ostatních šest nějakých ma—
jakž mu poradili. rozkázal. aby se tak
sti. a vonných věci užívaly.
stalo.
_
13. A vcházejice k králi, čehožkoli
5. Byl ak muž Zid v Susan městě.
jmenem IVardocheus, syn Jaira. syna požádali k ozdobě příslušného . braly, a
Semeje. syna Cís. z rodu Jemini,
připravlce se jak se jim libilo. zdomu
6. kterýž přestěhován byl z Jerusa ženského chodily do pokojlka králova.
14. A kteráž vešla večer. ráno
šla.
léma. toho času. když Jechoniáše krále
'ůdského Nabuchodonosor král baby— a odtud do druhého domu vedena yla.
lonský byl přestěhoval.
který byl od stráži Susagazy komor
7. kterýž byl pěstoun dcery bratra ulka. jenž l ouřednlkem nad ženinzuni

svého. Edissy. kteráž jiným jmenem

|královskými:

aniž směla vice zase k

!) Král počal přenúhleni svého pykati & outrpne nu. Vasthi _spolninati: ale rádoovč jeho. obá—
vqjics se hněvu svržené královny. žeby se nad nimi mstils. kdyby zas na milost přijata byla.
snažili se jiným ponavrženim ohlípnosti krilově vhod přijiti. s cit outrpnosti v srdci jeho
udusiti.
9) t.. věci, k její okrese potřebné.
10) t. aby nepřišla v povrženi.

750

Kniha Esther.

králi jíti, lečby byl král chtěl. a zejme
na jí zavolal.
15. Tedy kd ž pominul čes vedlé po
řádku. nastáv den. že Esther dcera
Abihaíle bratra Mardocheova, kterouž
sobě byl vzal za dcem. měla vjíti ]: krá
li. Kterážto nehleděls ženské okresy,
ale cožkoli chtěl
cus komorník stráž
ce panen. to jí dal ozdobě.' Byla za
'isté velmi krásná., a pro svou krásu pří
"nou všechněm. kteříž ji viděli. byla

milá & líbezná,.

16. Tedy vedena jest do pokojika.
krále Asvéra měsíce desátého, kterýž
slove Tebeth' sedmého léta kralování
jeho.
17. I zamiloval ji král nade všecky
ženy. & nalezla milost a. lásku u něho
nade všecky ženy. i vstavil korunu krá
lovskou na hlavu její, & učinil ji králo
vnou místo Vastln.
18. A rozkázal připraviti hody převe
liké všechněm knížatům, a služebníkům
svým. k sňatku a svadbě Esther. A dal
odpočinutí všem krajinám' a obdaroval
je podle nádhernosti knížecí.
19. A když po druhé hledány byly
anny & shromažďovány. Mardocheus
býval u brány královské?
20. aniž ještě byla pronesla Esther
vlasti & národu svého. vedlé přikázaní
jeho.. Nebo cožkoli on jl přikazoval. za

2. IS.—8:2.

chovávala Esther: a tak všecko činila..
akoídčinívala toho času. když ji maličkou
21. Toho tedy času. když Mardocheus

uBags
brantlyalirálovské
bývaL'
rozhněvali krá.
se"
a Theres
dvá komorníci
lovští. kteříž byli vrátní, a. na prvním

prahupalácepředstavení:'"i chtělijsou
povstati proti králi, a zavražditi ho.
22. To pak Mardochea tajno nebylo,
a hned to oznámil královně Esther; a
_ona králi, jmenem Msrdocheovým. kte
rýž tu věc na. ni vznesl.
23. l bylo toho vyhledáváno. &našlo
se (tak): i oběšeni jsou oba ti na šibe—

nici. A zapsáno jest to do kněh památ
ných, &vloženo do letopisů před králem.

Kapitola 8.
Povýšeni Azu-novo. : rozbneve'ni se na Mudocbn.
lO. Vyrčeni královo o vyhlazeni Zidů.

]. Potom král Asvérus vyvýšil Ama
na. syna Amadethí. kterýž byl z rodu
Agngskéhof a vyzdvihl stolici jeho na
de všecka knížata. kteříž byli při něm.
2. A všickni služebníci královští. kte
říž byli u bran paláce ,' klekali na ko
lena. &.klaněli se Amanovi: nebo tak jim

bvl přikázal král: sam toliko Mardo
cheus nekleksl na kolena, aniž se kla

něljemu."

15) Tím toho dokázala. že bezděky jde ke králi. pnmatujíc na zákon Boží.
16) Byl z částky prolínee o“ o : castky leden. — Od zapuzení Vasthi uplynuly zatím
čtyry léta. Hned potom podnikl Xerxa vilku proti Řecku. která a do šesti-ho roku pano
vání jeho trvala : s porážkou úplnou jeho ee skončila; nete! domů se vrátiv celý rozkoěem
le oddal. V tuto dobu připadá povýšení Esther za královnu.
18) t. od poplntků. odpustil jim daně, : jiná. břemene..
19) t. admini nejakou službu neb úřad při dvoře královském. který! se dle tamnqjšibo způsobu
bronou nazývá.
20) Sic jinak by Mardoeheus jakožto porna—nýisnelita a cizinec úřadu při dvoře nedouihl.
21) t. evaj úl-ad pl'i dvoře zastával. — ") L na krile. bezpochyby že u Vesthi v přízni still. :

tudy pro zapuzení jí na krile zenerhli. -— “') Dle hebr. byli strážným pruhu, t. j. u u
mého pokojík: krilon etl-ú.!drzeli.
)) t. Ages-z krále. jeho! Saul přemohl a Samuel rozsekal. (! Král. 15, 33.)
2) t. při dvoře. — ") Hrdý Amal chtel jako Bůh aten by'ti (nit 13. 14): nebo kdyby byl
toliko na.: pocty lidské. jekovů na důstojenství jeho náležela. nebyl by se Mardocbeus zdrh

hal jemu ji prokuovsti.

“
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3. l řekli k němu služebníci králov—
11. a řekl jemu: Stříbro. kteréž sli
ští, kteříž b li představeni u dvora kra— buješ. měj sobě: :; lidem tím pak učin,

lovského: lzroč nezachovéváš jako jiní jakž se líbí.
12. ] povoláni jsou písaři královští
přikázani královského?
4. A když to často Hkévali. a on ne— měsíce prvního Nísan. třináctého dne
poslechl jich, oznámili to Amanovi, chtí téhož měsíce. &psáno jest. jakž rozká
ce věděti. setrvá—liv svém úmyslu: nebo zal Aman. ke vsem knížatům králov
ským. a soudcům kra'in. a rozličných
byl jím pověděl.že jest Zid.'
5. To když uslyšel Aman. a v skutku národů. jakž všeliký narod čísti a slyšeti
shledal, že Mardocheus před ním ne mohl. vedlé rozličnostijazyků. jmenem
kleká na kolena. ani se jemu klaní. roz krále Asvéra: a listové zapečetění prste
hněval se velmi.
.
nem jeho
6. a měl to za nic. na samého Mar
13. osléni jsou po poslich králov
dochea vztáhnouti ruce své: nebo byl ských o všech krajin. aby pobili a 
slyšel. žeby byl z národu židovského. a hladili všecky Zidy. od pacholete až o
raději chtěl všecken židovský národ, starce. děti i ženy. jednoho dne. totiž
kterýž byl v království Asvérovu, za třináctého (dne) měsíce dvanáctého.
hladiti.
kterýž slove Adar, a statky jejich aby
7. Měsíce prvního (kter'ž slove Ní rozbitovali (mezi sebou).
san)' léta dvanáctého
ovůni Asvé
14. Summa pak listů tato byla. aby
rova.. vržen jest los. kterýžto židovský všecky krajiny věděly. &.přihotovily se
slove Fur. před Amanem. v kterýb den. ke dm uloženému.
a v který měsíc měl ovražděn byti ná
15. Ted poslové. kteříž byli poslani.
rod židovský: a vyšel) měsíc dvanáctý. pospíšili. a. y rozkézaní královo naplnili.
kterýž slove Adan“
A i hned vyrčení královo vyvěšeno jest
8. [ řekl Aman králi Asvérovi: Jest v Susan. král pak a Aman slavili hody.
lid 'akýsi po všech krajinách království ale Zidé všickni. kteříž byli v městě.
plakali.
tvélio rozptýlený.
novýchk
jakýchsi
za onů a&roztroušený.
ustanovení uživaje,
tomu ikrálovská nařízení potu uje. A
Kapitola 4.
víš dobře, že není užitečné krglovství
tvému. aby (lid ten) nezpupněl, kdyžby Zimucok Mordochoův. ínimdu židovská-ho. 8. Pouo
hnuti Hodnoty! hledání \: bilo milosti. na Uložení
se nechal.
Zidům postu.
9. Jestliže se tobě za dobré vidí. roz
kaž at zahyne. a já deset tisíc hřiven
]. To když uslyšel Mardocheus. roz
odvážím strážným pokladu tvého.'
trhl roucho své. &oblékl se v žíni. po
10. Ted sňav král prsten. kteréhož sypav hlavu popelem: a u prostřed mě
užíval. s ruky své, dal jej Amanovi. sy sta na ulici hlasem velik
křičel,“pro
nu Amadathovu z rodu Agagského, ne jevuje hořkost mysli sve.
příteli židovskému,'
2. a s takovým kvílením šel až ke
4) t. kterým tudy nebylo dovoleno člověku Božokou poctu "div-ti.
7) připodqjíci : cásti no náš březen . duben. -— ") t. vyzvidal Aman losem. kterýby den a
měsíc štastny' byl. v němžby se vyhlazení Židů poredlo. Měsíc Adar jest : částky níš únor
a : čistky březen.
9) t. deset tislo hřiven střihů. ze statku vyhubeného národu židovského.—
10) Podol-li král perský někomu uču pisten, dal mu tím ploomocenstri. vyda-i jeho jmenem vše
platné. neodvolatelně rozkazy
] V dle obyčeje perského.

1"
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dveřím alácef Nebo nebylo dovoleno
oblečen _mu v žíni vjiti do králova
dvoru.
3. Ve všech také krajinách, městech.
&místech. kamžkoli to ukrutně vyrčení
královské došlo. nařikůní veliké bylo od

budu moci prijiti k králi, ano již třiceti
dni nejsem povolána k němu?
12. Což když usl šel Mardoeheus.
13 zase vzkázal getheře. tka: Nemysl
sobě. aby život svůj zachovala sama ze
všech Zidů. proto že jsi v domu krá
Zidů. &půst. kvílení. iplůč, &mnozí ží lovském:
ně a opele místo postele užívali.
14. nebo budeš—linyni mlčeti. jiným
4. edy děvečky Estheřiny, a komor způsobem budou vysvobození Zidé: a
níci. přišedše, oznámili jí to.. Což 'ona ty. i dům otce tvého zahynete. A kdo
uslyševši ulekla se velmi: a poslala rou ví, zdaliž jsi proto nepřišla k království.
cho (M ardocheovi). aby odejmouce žíni. aby k takovému času ohotově byla.
oblékli ho (v mě): ale on nechtěl ho
15. Tedy opět Est er toto vzkázala
vziti.
Mardocheovi:
_
5. Zavolavši (tedy) Athacha komor
16. Jdi &shromažď všecky Zidy. kte
níka. kteréhož jí byl král dal za služe réž nalezneš v Susan, a modlte se ze.
bníka, poručila mu. aby šel k Mardo— mne. Nejezte, ani plte za tři dni . a za _
cheovi. &přezvěděl od něho, proč to dělá.. tři noci: a já podobně s děvečkami svý—
6. [ vyšed Athach. šel k Mardoche mi budu se postiti. a teprv vejdu k krá
ovi. kterýž stál na ulici města před bra li. proti ustanoveni činíc, nejsouc vo
nou paláce.
lána. &vydajíc se na smrt a v nebezpe
7. ] oznámil jemu všecko, což se při čenství.
hodilo, kterak Aman slíbil dáti stříbro
17. Tedy šel Mardocbeus, a učinil
do pokladů královských za vyhlazení všecko, což mu poručila Esther.
Zidů.
8. Přepis také vyrčení. kteréž b_vlo

mečem
dal jemu.
ovně, v
a Susan.
napomenulji.
abyab
š a ukázal
k krá
li, a prosila ho za lid svůj.
9. Navrátiv se Athach. oznámil Est
heře všecko. což byl řekl Mardocheus.
10. Kterůžto odpověděla jemu, a po
ručila (toto) oznámiti Mardocheovi:
ll. Všickni služebníci královští. &
všecky krajiny. kteréžjsou pod panstvím
jeho. vědí to. že kdyžb (kdokoli), muž
neb žena. nejsa ovol n. vše] do slně
vnitřni krále. i ned bez meškáni má.
zabit býti: lečby král vztáhl k němu
berlu zlatou na znameni milosti. a tak
mohlbynn živězůstati. Protož já kterak

Ku plloln &.

Esther vešla k králi. . nalezti milost.,povelu trilo i
Amen. no body. 9. Ammovo rozzlobení se na Mor
doeheo, . iibem'ce mu strojeni.

1. Dne pak třetího oblékla se Esther
vroucho královské. a postavila se v síni
domu královského, kteráž b la vnitř. na—
proti pokoji krůlovu: on (král) pak se—
děl na trůnu svém, v sedadle paláce na
proti dveřim domu.“
2. A kd ž uzřel Esther královnu, ana
stoji. zalíbila se očím jeho, a vztáhl k ní
berlu zlatou. kterouž držel v ruce. Kte
rážto přistoupivši. políbila konec berly

jeho.'

2) t. aby Bethel- nun pozorne učiněno bylo, : mu věděti dala, jak by s ní mohl mluviti.
4) t. že Merdoehens kviliei stojí před brooou v rmutku.
]) Esther totiž vetoupile do předrině . odtud do (lu-H pokoje bilou-kého: ' kterém! nenale

nlo proti dveřím sedadlo. jakýsi výklenek ve zdi. kde! se trůn krilovský nelení.

hil seděl.

2) L no znameni uctivoeti : poddonosti pokorné.

na něm!

5. 3. _- 6. 7.
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3. I řekl jí král: Co chceš Esther dém Mardochea žida seděti u dveří

královna? a jaké jest prosba tvé? By královských
prosila za půl království, dénot bu—
e tobě.
4. A ona odpověděla.:Líbí-lit 'se králi,
prosím. aby přišel dnes ke mně, a Aman
s tebou, na body, kteréž jsem řipravila.
5. Tedy král ihned řekl: ychle za
volejte Amana. at naplní žádost Esthe
ry. A tak přišel král s Amanem na ho
dy. kteréž jim byla královna připravila..
6. [ řekl ji král, když se byl vína
ho'ně napil: Co chceš, aby dáno bylo
to č? a za kterou věc žédéš? By ak za
polovici království mého prosila. o držíš.
7. Jemuž odpověděla Esther: Tato

14. [ odpověděli jemu. Zéres man—
želka jeho, i jinl přátelé: Rozkaž udělati
šibenici vysokou na adesét loktů zvý
ší. a ráno rci králi, a y oběšen byl na
ul Mardocheus, a tak půjdeš vesel jsa
s králem na hody. [ líbila se 'emu rada
ta, a rozkázal postaviti vysok křiž.'

Kapitola 6.
Zvelebeni Mardochen. 12. Zumooeenl Ama.

13. i

předpovědění půdu jeho.

]. Tu noc král strávil bez spaní, a
rozkázal sobě přinesti knihy amětné.

jest žádost a prosba mi:
letopiscy
prvnějších
časů.
8. Jestliže jsem nalezlamilostu krále. akdyž
pře ním
čteny byly,
a.jestliže se králi libi, mi dáti, čehož
žádám. s mou prosbu
Initi: necht
přijde král i Aman na.ho y, kteréž 'sem
připravila jim, &.zejtra oznámim
áli
vůlí svou.
9. A tak vyšel Aman dne toho vesel
jsa a radostem Ale když uzřel Mardo
chea an sedi přede dveřmi paláce, a ne
toliko že nepovstal před ním, ale ani se
nehnul 8 místa, na kterém seděl, roz—
hněval se velmi:
10. avšak číně 'akoby se nehněval,
přišel do domu sveho. a svolal k sobě
přátely své. i ženu svou Zéres:
11. a vypravoval jim o velikosti bo
hatství svého. i množství synů (svých),
&kterak ho krél vyvýšil v slávě nade
všecka knížata a jiné služebníky své.
12. A doložil: Nadto královna Esther
žádného jiného nepozvala na body s
králem než mne: u níž také zejtra s
králem obědvati budu.'
13. Ale ačkoli toto všecko mém. zdá.
mi se, jakobych nic neměl,' dokudž vi—

teréžto
2. přišli na to místo. kdež psáno
bylo. kterak Mardocheus odkryl úkla
dy Bagathana. a Theresa komorníků,
kteříž chtěli usmrtiti krále Asvéra.
3. To když uslyšel král, řekl: Jaké
cti a od laty dostalo se za tu věrnost

Mardoc eovi? Odpověděl: jemu služeb—
nici jeho & dvořané: Zédné ovšem od
platy nevzal.

4. Tedyi hned král řekl: Kdo jest
to v síni? Aman zajisté byl vše] do vni
třní síně domu královského, chtěje vnu
knouti králi, aby rozkázal Mzu-dochea
oběsiti na šibenici, kteréž jemu byla
připravena.
5. Od ověděli služebníci: Aman stojí
v síni. řekl král: Nechť vejde.
6. A když všel, řekl mu: Co se mé.
státi muži, kterého král chce uctiti?
Mysle pak Aman v srdci svém, a. maje
za to, žebyžédnéhojiného nemínil uctlti
král, jediné jeho,
7. odpověděl: Muž, jehož krél chce
uctiti.
'

12) Byla to zajisté veliké čest : milost; neb dle obyčeje perského nemel nikdo . králem etolo
veti. leč jediné manželka a matka jeho.
18) t.. to vše za málo sobě poklédům.
14) Ukřižovéni bylo u Peršanů obyčejným trestem ze veliké zločiny. Amen rozkéul tak vysoký
kříž proto postaviti, aby trest na Mardodaea připadly včem népedný byl.
IIb“ denik
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8. má. býti oblečen v roucho králov
ské. a vsazen na koně. na kterémž jezdí
král s vzíti korunu královskou na hlavu
svou,
9. a přední a královských knížat a
mocnáři: at drží koně jeho, a po ulici
města jda at volí. a dí: Tak má. býti
ctěn. kohožby koli král ctíti chtěl.
10. l řekljemu král: Pospěš. a vezma
to roucho i koně. učiň, jakž 'si řekl.
Mardocheovi Zidu. kte 'ž se í řcde
dveřmi paláce. Hlediž. gaye ničehož z
toho. což jsi mluvil, neopomenul.
ll. Ted vzal Aman roucho i koně.
a oblékl Jardochea na ulici města. &
sedícího na koni ředcházel. a volal:
Tétot jest poctivosti oden, kohožby koli
král ctíti chtěl.
12. I navrátil se Mardocheus (zase)
ke dveřím paláce: a. Aman pospíšil jíti
do domu svého. smuten jsa &s zakrytou
hlavou:
13. i vypravoval Záres manželce své.
a přátelům všecko. což se mu přihodilo.
Jemužto odpověděli mudrci, kteréž měl
v radě, i manželka jeho: Jestliže z se—
mene židovského jest Mardocheus. před
kterýmž jsi počal padati. nebudeš moci
jemu odolsti. ale padneš před obliče—

6,8.—7.8

Kapitola 1.
Žádost Esther. 6. Zelobo no Amen.. 9. . občšeni
jeho.

1. Tedy přišel král i Aman, aby pili“
s královnou.
2. I řekl jí král také druhého dne.
když se byl vínem rozhřál :Jaká jest žá—
dost tvá. Esther. aby dáno bylo tobě?
A co chceš, at se stane? Bypskpolovici
království mého žádala. stanef. se.
3. Jemuž ona odpověděla: Jestliže
jsem nalezla milost před očima. tvýma.
ó králi. a jestliže se tobě líbí. daruj mi
život můj. za kterýž prosim. a lid můj,
za kterýž žádám.
4. Nebo vydáni jsme já. i národ můj,
abychom byli setříni. a zbiti. a. (aby
chom) zahynuli. A 6 bychom (raději) za
služebníky a. děvky prodáni byli; bylo
by to zlé snesitedlné. a já lkajíc mlčela
bych: ale nyní máme nepřítele. jehožto

ukrutenství na krále padá!

5. [ odpovíd 'e král Asvérus řekl:
Kdož jest ten. a tcré moci, aby směl
to učiniti?'
6. ] řekla Esther: Protivník a nepři
tel náš nejhorší jest tento Aman. Což
on uslyšev, i hned se užasl. obličeje krá
le a královny snésti nemoha..
jem 'eho.'
7. Tedy král rozhněvav se vstal od
14. A když ještě oni mluvili, komor—
níci královští přišli, a rychle jej vzali na zástolí. a vyšel na zahradu stromovím
vysázenouf Aman také vstal, aby pro—
hody, kteréž byla královna připravila.
sil Esthery královny za život svů'. nebo
srozuměl. že jest o něm zle o krále
uloženo.
8. Kterýžto když se navrátil z zahra—
dy stromovím vysázené, &všel na mi

13) Jakoby řeklo: Poněudl ty s tim národem &niti máš. jistě zlo o tobě. — Pravdě podokno
jest.. že přítelé Amanovi dobře zpraveni byli, že Bůh nirod iai-selský mocně zastává & ochro
ňuje; co! věděti mohli ! toho. co! se Sennheribovi & Holol'ernoviv Jůdstvu přihodilo, ovšem
pak i z toho, jak nenadále Mardodu—uspovýšen byl.
!) t. bodovali neb kvasili.
4) t. jelikož i králi uškodit mini, chtě jej o tolik věrných poddaných připmviti. i jeho mcho
vntele Mudoches usmrtili.
5) 'Bezpochyby král vydal rozkaz ten opilý. & Amon nejmenoval mu národu toho. jej!
vyhladiti.
7) momenqjo tím. že Aman v nemilost upadl.

chtěl
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sto kdež bodoval. nalezl Amanu. an padl
na. lůžko. na. kterémž ležela Esther'i
řekl: Což ještě násilí chce učinitikráío
vně,
v ťřítomnosti
v domě
mém.
Je—
ště pra
vě slovo to má.
nevyšlo
z úst
krále,

a. hned zakryli tvářjeho."
9. ] řekl Harbona.. jeden z komorní
ků. kteříž stáli v službě královské: Hle
šibenice, kterouž připravil(Aman) Mar
dooheovi, jenž mluvil králi k dobrému.'
stojí v domu Amanovu. zvýší padesáti

loket. Jemuž řekl král: Oběstež ho na ní.
10. Tedy oběšen jest Aman na ši
benici. kterouž byl připravil Mal-docho—
oviz' :. hněv králův se ukojií.

Kapitola 8;
Povýteni Mordocheo. 3. Zrušení listů o vyhlazeni

Zulů. 16. Rudo-t jejich : toho.

1. Toho dne dal král Asvérus Esther
královně dům Amanu nepřítele židov

8) t.. jek! obyčej byl při stole leteti (výi 1, 6). — ")
Tak činili polití těm, kteří z milosti krile vypadli.

9) !. vystřihl krále. aby nebyl ubit

\

Aby trčí-i králonkó více napad-il.

od svých vlastních služebníků.

_

10) Tak co! sobě poloiil u. poehvoln nqivyšii. obrátilo so jemu ku potopě ogitětií. Tot při—
tehtví toho světa. který! jak podotýká sv. Augustin jest nim více nebupeloý. kdy! ohm_
pochlobuje, než kdy! nás pronhlednje.

95.
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ského. a Mardocheus všel
krále“ nebo vyznala. jemu

3. 2—13.

řed tvář

listy prstenem mým. Nebo tak 1) loby
ther , že čej, že listům. kteříž jmenem
ov
jest jeji strýc.
ským posýláni byli, a jeho prstenem
2.1 vzal král prsten. kterýž byl od zapečetěni. žádný nesměl odpíratif
Amana zase vziti rozkázal. a dal "ejMar
9. I ovolali kanclóřů & písařů krá
docheovL' Esther pak ustanovila Mar lovských [b 1 pak čas měsíce třetího,
dochea nad domemjeho."
kterýž sloul iban'] dvacátého třetího
3. A nemajíc na tom dosti. padla k dne téhož (měsíce). & sání jsou listové,
nohám královým.. &.plakala.. a mluvíc 'akž byl chtěl Mardoc eus. k Zidům. &
nížatům. i ouřednlkům. isoudcům. kte
k němu prosila. aby rozkázal zrušiti ne
šlechetnost Amanu.Agagského. u_iklady říž ustanoveni byli ve stu a sedmme
jeho zlé. kteréž byl smyslil proti Zidům. citma krajinách od Indie až do mouře—
4. A on vztáhl ]: ní vedlé obyčeje zla. ninské země; do každé krajiny. každé
tou berlu rukou. čímž znamení milosti mu národu, vedlé jazyků a liter jejich. i
se dávalo: a ona vstavši postavila se Zidům. jakž mohli čistí a slyšeti.
10. A ti listové, kteříž jmenem krále
před ním.
5. a řekla: Libi-li se králi. a nalez posláni byli. zapečetěni byli jeho prste
ls-li jsem milost předočimajeho. a pros nem. & posláni o poslích rychl 'ch:
ba má nevidí-li se jemu odporná. pro kteřížto o všech
jinách se rozšěh
sím, aby novými listy byli zrušeni staří nuvše . isty staré novými poselstvimi
listové Amana úkladnika. a nepřítele předešli.
židovského. kterýmiž o všech krajinách _ ll. Jimžto přikázal král. aby svolali
královských přikázal je vyhladiti.
Zidy po všech městech. a. v jedno se
6. Nebo kterak budu moci snésti vraž shromážditi rozkázali, aby zastávali ži
du a chlazení lidu svého?
vota svého; a.aby všecky nepřátely své.“
7. I odpověděl král Asvěrus Esther s ženamiidětmi i se všemi domy. pobili
královně.aMardocheoviŽidu:DůmAma a zahladili. a kořistijejich rozhitovali."
12. [ ustanoven jest po všech kraji
nův dal jsem Estheře, 'eho pak rozká
zal 'sem oběsiti na šilieqici. proto že nách jeden den pomsty. totiž. třináctý
den
měsíce dvanáctého Adar.'
smě vztáhnouti ruku_na. Zidy.
8. Vy tedy pište Zidům, jak se vám
13. A summa psani toho byla tato.
líbí. jmenem královským, & zapečette aby ve všech zemích a národech, kteřiž
])
2)
3)
8)

t. povýšen jest na vznešenější úřad při dvoře.
t. učinil jej nejvyšším ministrem svým. ") t. nad domem Amsnovým. který krůlovna prave dostala.
rozuměj v den jiný a opět nepovolená.
t. byli nezruiitelni. Tudy i král nemohl předešlého rozkazu zručiti. ovšem! ale mohl vydati
nový, kterýmlto předešlý ač ne přímo zrušen byl.
9) Z čistky 1165květen. : čistky červen; a l2ho měsíce meli Židé zahynouti. t. o polovici
února a března.

11) :. kteřiiby na ně outok činili. _ *) Čeho byl dovolil Aman na Židech páchne. toho dovolil
Mardooheus Židům nepřátelům svým činiti.

12) t. týž den. kterýž od Amanu k vyhlazeni Židů uložen byl. Rozumí se zde. že toliko v té
připadnosti Židé prívo mai nepřítel, své hobiti. kdyzby se tito na nd dle rozkazu prvej
iiho. od Amana jmenem královým vydaného, skutečně oboi-ili; čehož ovšem mnozi přívrženci
Amanovi po takovémto druhém rozkazu královském. k obhájení Židů vydaném. ridi tak ne—
chali. Poněvadž pak dle obyčeje perského rozkaz královský. jednou daný s prstenem kri
lovy'm ztvrzeny'. nemohl více zrušen býti: byla to jedioš cests prvnimu rozkazu. k vyhubeni
Židů vydanému. vstříc vjiti, ze se dal nový rozkaz královský. kterýmzby se dovolilo Židům
.se brúniti. a outok svých neplůtel odrážeti.

Kniha Esther.

8. l4— 9. 16.

panování krále Asvérabyli poddání. zná
mo učiněno bylo. aby Židé hotovi byli
ku pomstěnl se nad nepřátely svými.
14. Tedy vyšli poslové rychli 3 po
selstvím. a vyrčení královo pověšeno
jest (také) v Susan.
15. Mardocheus pak, z paláce. a od
obličeje královského vycházeje. stkvěl
se rouchem královským. totiž hyacin
thovým a bílým. korunu zlatou nesa na
hlavě. a odin jsa pláštěm hedbávným a
šarlatovým. A všecko město plesalo, &
veselilo se.
16. Zidům pak zdálo se. že jim nové
světlo vzešlo. a radost. čest a veselí.
17. Ve všech národech. v městech, i
v kra'inách. kamžkoli rozkázaní králov
ské ošlo, (měli) předivné veselí, body
a. kvasy. & dobrý den: tak velmi. že
mnozí z jiných národů a jiné sekty, k
jejich náboženství. a obyčejům posvá
tným přistupovali. Nebo veliký strach
jmena židovského připadl na všecky.

Kapitola 9.
Pomsta Židů nadncpi'itcly, 17. : usunovcuí památky
tobe vysvobození.

1. Protož dvanáctého měsíce, 0 kte
rémž jsme již rvé. žeby Adar sloul, po
věděli. třinac ho dne [téhož mesice).
když se všem Zidům záhuba strojila. a
nepřátelé o jejich krvi_dychtěli. stalo
se na opak. že počali Zidé panovati. a.
mstiti se nad nepřátely (svými).
2. I shromáždili se ve všech městech.
městečkách, 3.místech. aby vztáhli ruku
proti nepřátelům a protivnlkům svým.
A žádný nesměl se (jim) protiviti. proto
že všecky národy ::velikosti jejich strach
byl pronikl.
3. Nebo i soudcové krajin, & vévodo—

vé, i zprávcové, i všeliká důstojnost.
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kteráž jednomukaždému ml_stu 3 dílu
představena byla, velebili Zidy bojloe
se Mardochea,
4. o kterémž věděli, že jest knížetem
na paláci. a. velmi mnoho může: pověst
také jmena jeho rostla denně vlce. a vši
ckni o něm rozmlouvali.
5. A tak porazili Zidé nepřátely své“
ranou velikou. &pobili je. učinivše jim,
což jim byli oni učiniti mínili:
6. tak velmi. že i v Susan pět set mu
žů pobili , mimo deset synů Amanu
Agagského nepřítele žid0vského: jichž
tato jsou jmena:
7. Farsandatha. a Delfon. a Esfatha.
8. a. Foratha. a Adalia. &Aridatha.
9. a Fermesta. a Arisaj. a Aridaj. a.
Jezatha..
10. Kteréžto když byli usmrtili. lou
peží z statků jejich nechtěli se dotknouti.
11. A i hned počet těch. kteříž jsou
pobiti v Susan, oznámen jest králi.
12. Kterýžto řekl královně: V samém
městě Susan pobili Zidé pět set mužů.

synů učinl
Amanových:
se
zaďiiných
á. jakoudeset
porážku
po všechcot
kra
jinách? Což ještě více žádáš, a co chceš.
at rozkáži učiniti?
13. Jemuž ona odpověděla: Jestliže
se králi líbi. necht jest dána moc Zidům.
jakož jsou dnes učinili v Susan. tak i
zejtra učiniti,' &deset těch synů Ama
nových na. šibenici zvěšeti."
14. I přikázal král. aby se tak stalo.
A i hned v Susan pověšeno jest vyrče
ní, a deset synů Amanových oběšeno
'est.
] 15. A shromáždivše se Židé čtrná—
ctého dne měsíce Adar. pobili v Susan
tři sta mužů: aniž jest od nich rozebrán
statek 'ejich.
16. éž i po všech krajinách. kteréž
moci králově poddán byly, zastávali
Židé života svého. po ivše nepřáme a

5) t. ty. kteříž o jejich bezhrdlí stáli. & jim zahy nutí podlé mzepsáni Aminovn'sthiíli.
13) 0. nad jinými ještě zůstavqjícími ncpřátely tido'vskými, jimž nemohli odolní Zidé. jakožto '
počtu nemocní. —- “) t. po usmrcení & potnpó a na odiv lidu. Viz 5. Moji.. 21. 22.
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9.17. — 31.

protivníky své: tak mnoho. že sedmde— hladil: a vrhl (o ně) Fur. jenž naším
sáte pět tisíců bylo zabitých. a žádný jazykem zní los.
nedotekl se ničehož ze statků jejích.
25. A (jak) potom Esther vešla k
17. Začali pak vražditi všudy dne tři králi. prosíc aby úklady jeho královský
náctého měsíce Adar, a čtrnáctého dne mi listy byly zrušeny: &zlé, kteréž proti
vražditi přestali. Kterýžto (den) usta Zidům smyslil. obrátilo se na hlavu
novili. aby byl slavný. aby toho dne po jeho. Potom (jak) i jej, isyny jeho obě
tom vždycky hodovali. a. radovali se sili na šibenici,
a kvasili. '
26. a od toho času tito dnové nazváni
18. Ale ti. kteříž v městě Susan vraž jsou F urím. totiž (dnové) losů, proto že
dili. třináctého i čtrnáctého dne téhož Fur. totiž los, uvržen jest do včderce.
měsíce vraždili: patnáctého pak dne A všecko. co se (tehdáž) dále, sepsána
vražditi přestali. A protož týž den za jest v tom listu. totiž v této knize:
slavný ustanovili k hodování a k veselí.
27. a což _trpěli, a což potom změ
19. Ti pak Zidé. kteříž v městečkách něno jest'. Zídě pak přijali na sebei
nehrnzených &ve vsech b dljli, čtrná na símě své. i na všecky. kteřížkmíbo
ctý den měsíce Adar uloží i k hodování ženství jejich chtěli připojeni býti, aby
&.veselí, tak aby veselíli se v něm. a žádnému neslušelo těchto dvou dní po
posýlali jedni druhým částky pokrmů a minouti bez slavnosti: o kterých svědčí
jídla.
písmo. a jistí časové žádají, jak léta po
20. Sepsal tedy Mardocheus všecky sobě ustavičně nastávají :"
tyto věci. a v listech obsažené rozeslal
28. tot jsou dnově, kteříž nikdy ne
k Zidům. kteříž bydlíli ve všech kraji— přijdou v zapomenutí: a po všech ro
nách králových, blízkých i dalekých, dinách a všech krajinách všeho světa
(totiž)
slaviti se budou; aniž 'est které město,
21. aby čtrnáctý a patnáctý den mě ještoby v něm dnové lšurim, totiž losů,
síce Adnr přijali za svátky, a každého nebyli zachovávání od Zidů, i od jejich
rodiny, kteráž k těm posvátným oby
roku slavnou poctivostí (je) slavili;
_
_ 22. nebo v těch dnech pomstili se čejům zavázána jest.

lidé nad nepřátely svými. a kvílení a
zármutek obrátil se (jim) v veselí a v
radost. a aby ti dnově byli (dnově) ho—
dování a veselosti, a aby jedni druhým
posýlali částky pokrmů. a chudým dárky
aby dávali,
23. I přijali Židé za slavný obyčej
všecko. co tehdáž činiti začalí,aco Mar
docheus učiniti rozkázal po listech.“
24. Jak Aman. syn Amadathův z
r_odu Agagského, nepřítel a rotivník
Zidů. ukládal o nich, aby pobi je. a za

39. I psala Esther královna dcera
Abihailova. &Mardocheus Zid také dru
hý list, aby vší snažností den tento
slavný ustanoven byl budoucně.
30. A mzeslali jej ke všem Zidům.
kteříž přebývali ve stu dvacítí sedmi
krajinách krále Asvéra.. aby měli pokoj,
a přijali pravdu.
31. zachovávajíce dny losů, a časem
s 'm aby je s radostí slavili: jakž na
řiilil Mardocheus a Esther. a (jakž)
oni to k zachovávání přijeli na sebe &.

23) t. Židé na památku vysvobození tvého ultanovili výroční slavnost, kteroužto potom vždy tými
způsobem, jako pooejprv v roce tom kon-li.
27) :. k dobrému Židův. _ “) z. te výměně slavnost tuto v určitý cu totiz 14. a 15. Adar
konati chtějí.

__“—
___.—-———.

9.32—- 10. ll. ].
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na sirné své. (totiž) posty. &křiky' . a
dny losů.
32. i všecko. což v této knize. jenž

řeku. &proměnila se v světlo avslunce, _
s v vody hojné rozmohlo.se : jestit Est

her. kterouž pojav král za manželku.
učinil 'i královnou.
7. i pak dva draci: já jsem &Aman.
8. Národové, kteříž se shromáždili,
Kapitola 10.
ti jsou. kteříž usilovali vyhladiti jmeno
Moc . důstojnost Mardocheon v knihách upnou. !.
Zídů.
Sen jdio.
9. Národ pak můj jest Israel. kterýž
l. Král pak Asvérus uložil daň na volal ku Pánu. & vysvobodil Pán lid
všecku zemí a na všecky ostrovy moř— svůj. a vyprostil nás ze všeho zlého . a

sloveEsther, napsáno jest'.

ské.'

učinil znamení veliká &zázraky mezi

2. A však jeho síla. &panování. i dů
stojnost. na kterouž byl povýšilMardo—
chen.,mpsůny jsou v knihách módských
&perských :
3. & kterak Mardocheus z rodu ži
dovského b 1druhý po králi Asvérovi:

národy:
10. a přikázal, aby byli dva losy. je
den lidu Božího, &druhý všechněch ná—

! rodů.'
11. I došel obojí ten los k určitému
před Bohem již od toho času dni vše
chněm
národům:
&veliký u ,idů, &.vzácný u lidu bratří
12. &rozpomenul se Pán na. lid svůj.
svých, hledě dobrého lidu svému , &
mluvě (u krále) ty věci. kteréž ku pokoji &slitoval se nad dědictvím svým.
13. l uchovávání budou dnové ti
semene jeho přináležely.
“" Které věci jsou v sepsání he měsíce Adar, čtrnáctého a. patnáctého
brejském, věrně jsem vyložil. Ale dne téhož měsíce. se vší snažností a ra
které věci níže píši se. nalezl jsem dostí. když se s lu se'de lid, ve všech
psané v sepsání obecném, kteréžto potomních poko eních 'du israelského.
řeckým jazykem &.literami sepsány

jsou:
a potom
skonéní
knihy
tato
kapitola
stála: po
kterouž
podlé
o yčeje
našeho známkou (obelo) jsme před

znamenali.
4. I řekl Msrdocheus: Od Boha se
to stalo.
5. Zpomenuljsem na sen, kterýž jse m
měl. jenž totéž znamenal: aniž co ztoho
chybilo.
6. Malá studnice, kteréž vzrostla v

Kapitola ".
List Furim proti Zidúm. 2. Sen Mudocboův.

]. Léta. čtvrtého, kralováni Ptolomes
&Kleopatry. přinesli, Dositheus. kte ž
se ravil býti knězem azpokolenl lev t
sk ho, &Ptolomeus syn jeho. tento list
0 Furim. kter ž pravili že ložil Lysi
machus syn tolomeův v erusalémě.
Tento také začátek (knihy) byl v

31) na pamět těch kliků. o nichž výš 4. 1—3.
32) Židé slavi dossvůdo dny losů či purirn s radostí hlučnou ai i rozpustilou, jako o
masopusté.
1) t. moci jeho poddané. Nezdařilá vilka. proti Řekům s. prostopůšenství jeho velikých náklo
dův vyžadovaly.
1) Jest to poznameními sv. Jeronýma. jakož i slova. v delších kopitoláeh tými způsobem vytii
tónů. Pak ale uvádí hned H. 2. i jiné přídavky ze čtení obecného řeckého. kterých,! byl
v Hebrejském nenalezl.
10) Těmi dvěma. losy mini se uloženi Boží v radě jeho zavřené o lidu Bolim i nepiételích je
jich; čím). se ukazuje. že co! s obojími se mělo diti. to že nechybilo. ale právě podlé vymě
ření Božího v jistý čas se stalo.
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vyložení obecném, kterýž se ani v
2. A když porozuměl úmyslu jejich.
hebrejskěm textu. ani u kterého z vy i rokování (jejich) dobře vystihl, poznal.
žeby usilovali vztáhnouti ruce na krále
kladačů nepokládá..
2. Léta druhého. kralování Artaxerxa Artaxerxa. &oznámil to králi.
velikého , rvního dne měsíce Nisan.“
3. Kterýžto na obou se vyptav. když
měl sen lt ardocbeus syn Jaim. syna se přiznali. rozkázal je vésti na smrt.
Semeje. syna. Cis. z pokolení Benjami
4. Král pak. co se bylo stalo. zapsal
v pamětných knihách: též i Mardocheus
nova:
_
3. člověk Zid. kterýž bydlil v městě vložil tu mět v knihy.
Susan. muž znamenitý. a při dvoře krá
5.1 při ázal jemu král. aby při dvoře
lovském mezi prvními.
jeho byl. dav jemu dary za to oznámeni.
4. B 1 pak z očtu těch zajatýcb.kte
6. Aman pak syn Amadatbův. Bugej—
réž byl vyve Nabuchodonosor král ský. byl nejslavně'ší před králem. a
babylonsk z J erusalómas J echoniášem chtěl uskoditi M ocbeovi, i lidu jeho.
králem jů
:
dva komorníky královské. kteříž
5. a tento byl sen 'eho. Stali se bla pro
yli tyusmrcení.
sové, &hřmotové. a romobití & země

třesení, a zkormoucení na zemi:
6. a aj dvá draci velicí (přišli), a ho
tovi proti sobě k boji.
7. K jejicbžto řvání zbouřili se vší
ckni národové. aby bojovali proti ná.

rodu
8. spravedlivých.
byl to den temnosti a nebez e
čenství. ssoužení & ouzkosti. a veliký
strach (b |) na zemi.
9. I zkomoutil se národ spravedli
vých_boje sebíd svých, a byl připraven k
smrti.
10. I volali k Bohu: a když oni kři
čeli. studnice malá. vzrostla v řeku pře
velikou, a rozvodnila se v vody veliké.

ll. Světlo i slunce vzešlo, a ponlžení
povýšeni jsou. a pobltili slavné.
12. Což když viděl Mardocheus. &
vstal z postele. rozvažoval. coby Bůh
uložil učiniti: a pevně složil to v srdci.
chtě zvěděti. coby znamenalten sen.

Kapitolu|:.

VěrnostNechcem

Až potud předmluva. Co doleji psů—

na jest. na tom místě položeno bylo,
kdež psáno jest v knize (3. l3.):
„A rozebrali statky. neb jmění je
jich.“ Což v vydíml obecném toliko
nalezli jsme.
Listu pak (toho) tento byl výpis.

Kapitola 13.
Výpis listu. kterýž sloill Aman. . poslal jmenem kní—
lovým, aby Zldě pobiti byli. 8. Modlitba Mudochoom.

1. Artaxerxes největší král od lndie
až do země mouřenínské. stoasedmme—
cítma krajin knížatům a vévodám, kte
řížjeho panování poddání jsou, (vzka—
zuje) pozdravení.

2. Nad mnohými národy kraluje, a
všecku zemi v moci maje. nikoli jsem
nechtěl zle užívati své moci veliké. ale
milostivostl a dobrotivostl zpravovati
poddané. aby beze všeho strachu tiše
život vedouce. požívali pokoje všechněm
lidem žádoucího.

k králi Aněrovi.
3. Když pak jsem se tázal rad sv 'ch.
l. Toho pak časub dlil (Mardocheus) kterakby se to mohlo naplniti. je en.
při dvoře králově. s
athou a Thar o u kte ž jiné moudrostí a věrností převy
komornlky královými. kteřlž byli vrátní šov . a byl po králi druhý . Aman
jmenem.
u paláce.

2)pnd£nabřeunadubenn£i.
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4. oznámil mi. že jest po všem okršl
13. [nebo rád bychpro uchování Isra
ku země rozptýlen jakýsi lid. kterýž no ele také slepěje noh jeho líbati hotov
vých zákonů užívá. a proti ob ěeji všech b 1.]
_
yl4. ale bál jsem se. abych cti Boha
národů číně. královskými rozliazy pohr
dá, a všech národů svomost odpornostl mého nepřenesl na člověka.a abych žá
svou ruší.
dnému neklaněl se. krom Bohu svému.
15. Protož nyní Pane králi, Bože
5. Což když jsme zvěděli. vidouce an
jeden národ odporný proti všemu lid— Abrahamův. smiluj se nad lidem s m;
skému pokolení převrácený-ch zákonů nebo chtěji nás nepřátelé naši zahu iti,
užlvá. a našim rozkazům se protiví. a a dědictví tvé zahladiti.
16. Nepohrdejž částkou svou. kterouž
ruší pokoj i svomost krajin nám pod
jsi sobě vykoupilz ngpta.
daných.
17. Vyslyš prosbu mou. a milostiv
6. rozkázali jsme , na kteréžbykoli
Aman. jenž nade všemi krajinami zřízen bud' losu a provázku' svému, a obrat
jest, a druhý po králi. a jeji misto otce žalost naši v radost, abychom živi jsou
ctime. ukázal. ti aby s ženami i s dětmi ce chválilijmeno tvé Pane. a nmvirej
vyhlazeni byli od nepřátel svých. a žá— úst těch, kteříž tě ehváli."
18. Veškeren také Israel týmž srdcem
dný aby se nad nimi nesmiloval. čtmá—
ctélio dne dvanáctého měsíce Adar to— i modlitbou volal ku Pánu. proto že jim
hoto léta:
jistá smrt nastávala.
7. tak aby ti nešlechetni lidé jednoho
dne do pekel sstoupice. navrátili císař
Kapitola 14.
ství našemu pokoj. kterýž 'sou zrušili.
Modlitba Esther u vysvobozani lidu izraelského.
Až potud výpis listu.

o doleji sto—

jž.dež
posetom
místě psané
nalezl.
čte (4.17.):
,.l o (jsem
'ed Mardo—
cheus, učinil všecko. což mu poručila
Estherf' Ale však nenalezá se to v
hebrejském textu. a u žádného z vy
kladačů neni to položeno.
8. [ modlil se Mardocheus Pánu, pa
mětliv jsa na všecky skutky jeho:
9. a řekl: Pane, Pane králi všemo
houcí, v moci tvé zajisté všecky věci o
loženy jsou, a není, kdob mohl odo ati
vůli tve, kdyžby uložil. aby vysvobozen
byl Israel.
10. Tyjsi učinilnebeizemi, a cožkoli
zavírá se okršlkem nebeským.
11. A Pánem jsi všech věcí. aniž jest,
kdoby se zepřel velebnosti tvé.
12. Ty znáš všecky věci. ty také víš.
žet nez pýchy. ani z potupy. aneb nějaké
žádosti slávy. učinil jsem to. že jsem se
neklaněl pyšnému Amanovi.
")

]. Esther také královna utekla se ku
Pánu, bojic se nebezpečenství. kteréž
nastávalo.
2. A složivši roucho královské. vzala
roucho způsobné k pláči. a k kvílení. a
místo mastí rozličných. po elem a pra—
chem posypala hlavu. a tě a svého po

nížila posty: a všecka místa. na kte
rýchž prvé mlvala veselí svá, naplnila
vytrhanými vlasy a 'mi.
3. A modlila se ánu Bohu israel
skému. řkouc: Pane můj, kterýžto král
náš jsi sám. spomoziž
mi siré.kromě
a nemající
spomoeníka
žádného jiného
te e.
4. Nebezpečenství má před rukama
mýma jest.
5. Slýchala jsem od otce svého. že ty
Pane vybral jsi Israele ze všech národů.
a otce naše ze všech předků jejich. aby
vládl (jimi jako) dědictvim věčným. a
učinil jsi jim. jakož jsi mluvil.

t. dedictvi svému. jako nějakým losem aneb šňůrou tobe odmčl'enůnu. — ") t. lidu ného
vyvoleného. jen! jediný tebe zná a náležitě cti.
Bibli česká.
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6. Ale nyní zhřešili jsme před obliče— nešlechetn 'ch. a v ohavnosti mim lože
jem tvým. a protož vydal jsi nás v ruce neobřezan ch, i všelikého cizozemce.
nepřatel našich:
16. Ty znáš potrebu mou! a že v
7. nebo jsme ctili bohy jejich. Spra ošklivosti mam znamení pýchy :. slávy
vedlivý jsi Pane:
své. kteréž jest na hlavě mé ve dnech.
8. a n
nemají na tom dosti, žet v nichž se ukazují, a že je mámy oškli—
' nas sužují přetěžkou službou . ale sílu vosti jako roucho ženy nemoc ženskou
rukou svých moci modl připisujícef
ma'ící." anenosím ho ve dnech mlčení
9. chtějí změniti tvé sliby, a vypleniti mě o,'"
dědictví tvé. a zacpati ůstá těch. kteříž
17. a že jsem ne'edla při stole Ama—
tě chválí. &udusiti slávu chrómu i olta
nově. aniž mi se lí ily hod královy. a
ře tvého,
že
jsem
nepila vína z obětí mokrých :“
10. ab otevřeli ústa ohanům. a
18. a že se nikdy nevesclila děvka
chválili si u modl. a veleb' ' krále těle
tvá. jakž jsem přenešena sem až do dne
sného na věky.
šního dne. jedině v tobě Pane Bože
ll. NedavejPane berly své těm. kte Abrahamův.

říž
nic nejsou.
at se i::gosmívají
k pá—
19. Bože silný nade všecky. vyslyšiž
du našemu:
alea obrat
u 'ejich na
ně.
a toho. kterýž počal rozlítiti se na nás, hlas těch, kteříž žádné jiné naděje ne
ma'í. a vysvoboď nás z ruky nespra
zkaziž.
12. Rozpomen se pane, a ukaž se ve livých, &vytrhni mne z bázně mé..

nám v času soužení našeho, a dej mi
doufánl Pane králi bohů, a mocnosti
všelikě.
13. Dej reč spořádanou v ústa má

před
obličejem lva“
a proměn
srdceaby
je
o k nenávidění
nepřítele
našeho.
i sám zahynul, i ostatní, kteříž se s ním
srovnávají.
14. Nás pak vysvoboď rukou svou. a
s omoz mně. nemající žádné jiné pomo
ci, kromě toho. Pane. kterýž o všech
věcech vědomost maš.
15. a víš. že v nenavisti mám slávu

Kapitola 16.
Představení Bathory pi-ed krále. 9. Kterak se ho už
nmno lekla. a on ji těžil. a mile s ni rounlouval.

Také vy
totoání.
nalezl jsem přidané
v ot) ecném
]. [ přikázal ji [nepochybně Mardo
cheus EstheňeL aby vešla před krále. &
prosila za lid svů'. a za vlast svou.
2. Pomni. ře . na dni oníženi své
ho. kterak jsi krmena b a v ruce má;
nebo Aman druhý po krčí. mluvilproti
nám o naše bezhrdlí:

8) řecký text: rukou děním připověděli modláni svým, ze atd. v. 9.
13) t. prchlive'ho krále Asvéra.
16) t. kterou! jsem dohnůna. abych při králi byla, i tak nádherně se stmjila. — ") jinak jako
krov ženy knotoěně. — '") t. ' sainotnosti. když pokoj min. a doma pro sebe živ-ajsem.
17) t. vína modlhm obětovaného. Z vina bohům obětovaného bývala část na oltář vylita. a část
potom při slavných bodech strávena. I při stole odlévalo le něco vína a nádoby na ohět
bohům. prvé než se pilo.
18) TakEsther slávu světskou potnpovala. a při vši hojnocti jako chudá byla. žádné radosti
kromě Boha nemqiíc a nehledajic. — Jostit jak di sv. Augustin dvqjí druh lidi na
nitě.
Jedni myslí na nebe. druží na zemi. Srdce jedněch leží v pozemských věcech sa
hrabano, srdce druhých jest s anděli ajcdnoeeno; jedni doufají v zboží zemské a v klamné
poklady světské, druzí obracují veškeré žádosti své k nebeským statkům. které jim přislíbil
Bůh. jen! klamati nemůže.
19) t. hhh. so. zdaří-li se ji krok. který! měla učiniti před král: s prosbou za lid svůj.

15, 3. — 16. 9.
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3. ale ty volej ku Pánu, a mluv králi
za nás. a vysvoboď nás z smrti.
1- Též i toto. což hned níže psáno

jest.
4. Dne pak třetího. svlěkla roucho
ozdoby své. a oblékla se v slávu svou.
5. A když stkvěla se v rouše králov
ském. a vzývala všech věci zprávce a
spasitele Boha po'ala dvě služebnice,
6. z nichž na je u zpolehla. jakoby
nemohla tělem svým pro rozkošnost, a
velikou outlost vládnouti.
7. Druhá pak služebnice šla za paní
nesouc roucho. kteréž po zemi se vleklo.
8. One.pak červená jsouc jako růže,
a libýma a jasnýma očima, kryla srdce
smutné. a velikou bázní sevřené.
9. Tedy prošedši všecky dvéře po
řád. stavila se před králem . kdež on
sedě na trůnu královském svém. oble
čen jsa v roucho královské. a stkvěje se
zlatem. a drahým kamením. a byl hroz
ného vzezření.
10. A když pozdvihl tváří, a zapále

18. A když to mluVÍla. opět padla. a
téměř zmrtvěla.
19. Král ak kormoutil se, a všickni
služebníci je o těšili ji.

Kapitola IG.
Posláníum pominula. 'unžprvuimami
luv-ká srubem.

Uni-sms

m

. aby ten den byl Recon.

Výpis listu krále Artaxerxa. kterýž
o Židy rozeslal po všech krajinách
království svého: kterýž také v he
brejské knize nenalezá se.
1. Král veliký Artaxerxes od Indie
až do země mouřenínskě, sto a sedm
mecítmá krajin věvodám a knížatům.
kteříž našeho rozkázaní poslušni jsou.
pozdraveni vzkazuje.
2. Mnozí dobrot knížat. a cti. kte
ráž jim dána jest, z e užívali k pýše:
3. a netoliko poddané královské usi
lují sužovati. ale daně sobě slávy ne
snášejíce. těm . kteříž ji dali. strojí
úklady.
4. Aniž mají na tom dosti. že nedě
nýma očima
uká kuji za dobrodiní, a (že) vlidnosti sobě
zal.
padla lu“pirehlivostsrdce
ovna. a zbledšisvého
naklonila
(prokázané) práva ruší. ale ještě mají
mdle hlavy na děvečku.
ll. [ obrátil Bůh ducha králova v ti za to. že soudu Božího. kterýž všecko
chost. a rychle a boje se skočil s trůnu. vidí, ujdou.
5. A tak velmi v bláznovství vydali
& vzav ji na lokty své. dokudžby ne
se. že ty. kteříž v ouřadech sobě svěře
okřála, těmito slovy lahodíl jí:
12. Co jest ti Esther? Já jsem bratr ných právě se zachováva'í. a tak všecko
činí. že odc. všech chv y hodni jsou.
tvůj. neboj se.
13. Neumřeš: nebo ne pro tebe, ale chytrými podvody usilují zkaziti.
6. kdyžto oklamávají lstivou ch
stí
pro jiné všecky to právo“ ustanoveno
est.
uši knížat Upřímě,a dle svého phrozenl
] 14. Přistup tedy. 3 dotkni se berly. o jiných (lidech) soudlcí.
7. Kterážtn věc i z starodávných hi
15. A když ona mlčela. zdvihl zlatou
storií má důvod. i z těch věcí. 'enž se
oložil
šíjinemluviš
její . a políbil
ji.
aberlu,
řekl:a roč
ke na
mně
.
každodenně dějí. kterak skrze zl vnuk
16. Kterážto odpověděla: Viděla nutí některých oumyslově královštTna
jsem tebe pane jako anděla Božího. a kažení bývají.
' 8. Protož sluší opatřiti pokoj vše
zděsilo se srdce má pro bázeň slávy tvě.
17. Nebo velmi divný jsi pane, a tvář chněm krajinám.
tvá plna jest milosti.
9. Aniž mějte za to. žeby to pochá
f) Poznamenáni ". Jeronýma.
18) t. že žádný nepovolený nesmi před krále se postaviti.

96'
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zelo : lehkosti srdce našeho. kd ž jiné
a jiné věci rozkazujem; ale vedlé způ
sobu a potřeby časů. jakž užitečno jest
obci. vyrčenl vydáváme.
10. A abyste porozuměli zřetedlněji.
- což pravíme: Aman syn Amadathův. i
mravy. i rodem Macedonský. a cizí od
krve Perských. k
ž dobrotivosti naší
svou ukrutností poš vrnil. příchozí jsa
od 11.
násapřijat
ta ovébyl:
přívětivosti užil, že otcem
naším sloul. a oklona se jemu ode všech
dále. jako dru ému o králi:
12. k
ž tak velikou pýchou nadul
se &pozdvi . že usiloval nás o králov
ství při raviti i o hrdlo.
13. ebo Mardochea. jehožto věr
ností a dobrodiním živi 'sme. a tova
ryšku království našeho sther, se vším

národem jejím. no 'nújakýmisaneslý

chanými úklady žá osuv byl vyhloditi:
14. to mysle. aby usmrtiv je. úklady
činil naší osobě osamělé. a království
perské řenesl na Macedonské.
15. y pak, na lidech. od toho nej
nešlechetnějšího člověkak vyhubení od—
daných, neshledali jsme. žeby v čem
vinni byli. ale raději že se spravují spra
vedlivými pravy.
16. a že synové' jsou ne'vyššího a
největšího, a vždycky živého ha. je
hožto dobrodinim i otcům našim i nám
království jest dáno. a až do dneška
ostí-iha se.

16) t. ctitelé, služebníci. —

16, 10— 24.

17. Protož vězte, že ti listové. kteréž
byl_onjmenem naším rozeslal.jsou zru
sem.

18. Pro kteroužto nešlechetnost před
branami tohoto města. to jest, (před)'
Susan, iten, kterýž to způsobil.ivsecka
jBeborodina
na šibenici:
ne my, ale
ůh odplatílvisi
jemu.
což zasloužil.
19. Toto pak vyučení. kteréž nyni
pos láme, o všech městech a_t jest
ohl šeno. a y dopuštěno bylo Zidům
užívati svých vlastních zákonů:

20. jimžto máte býti na

omoc. aby

ty. kteříž se byli připravili E jejich za—

hubení. mohli pobiti třináctého dne mě
síce dvanáctého. kterýž slove Adar.
21. Nebo ten den smutku a žalosti.
Bůh všemohoucí. obrátil jim v radost.
22. Protož i vy, mezi jinými dny svá.—

tečními. i tento uchovávejte den. a
světte jej se vší radostí, aby ipotom
poznalo se.
23. že všickni. kteříž věrně Persk ch

poslouchají.
hodnou
za věrnost
atu
erou: a že kteří
úklady
stroji od
k ov
stvi jejich. hynou pro hřích (svůj).
24. Všeliká pak krajina i město, kte
rěžby nechtělo oučastno b ti slavnosti
této. at zahyne mečem a o něm. a tak
at jest vyhlazeno. aby netoliko lidem.
ale také hovadům bczcestnó bylo na
věky. na přiklad pohrdání. a neposlu
ženství.

Kniha Jobova.
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Kniha Jobova.
.lob. jeho! jmenem kniha tato se nazývá, byl mu! bohabojný i velmi motný v zemi Hua (hebr.
Buc či Uo). podobně jako ondy Abraham. laik. a Jakob v zemi chan-nejeke'. Byla pak země
Hus čast Arabio pusté. mezi zemi idumejskou a chaldejikou. Živ byl Job pravdě podobna za
oné doby, kdy! hraelití na blízku země Blu v porobě egyptské ůpěli. odkud: také dobrou zna
moet o Jobovi a livotu jeho míti mohli. A snad právě k jejich potěšeni kniha ta o Jobovi. a
utneti i trpělivosti jeho sloiena byla. Nib ie prvé. nel byli lsraelité : Egypta vyšli. kniha .lo
bova "piana byla. vidí ne býti nepochybně. Za »kladatele knihy té mají někteří iamého John;
jiní pravdě podobněji některého náhodného lemelitu; nejedni pak i Mojžíše. —- Obsah knihy Jo
bovy jeet zkratka tento. Job, ctitel Boží dokonalý. nadělen jest od Boha všelůým poeemekým
zdarem a požehnáním. Aby pak upřímnost a stálost bohahanouti jeho zkušena byla. dopustil naň
Bůh ztratu všeho jmění i milých dítek, a poolěte i ztrátu udi-avi. tak le mu konečně ze všeho
někdejšího blahobytu ničeho nepozůntalo, leč choré. bídné livobyti. K tomu ke viemu zlehčila ho
i vlastní manželka, poemivajío se jeho sprostnooti. ie v takém neštěstí postaven. a patrně (jaku
ona domnívala) od Boha opuštěn. přede od něho upuatit nechtěl. anobr! ze všeho toho ještě Boha
chválil. "Potom přišli ho těšit "i jeho vzdálených phitel. Ti trvali e ním v lmutku po sedm dní.
pro nůramnost. zármutku ani olova nemluvíce. Konečně po eedmi dnech přetrhl .lob to mlčení
důtklivým nah'kůním na ové neštěstí a svou hroznou bídu. běduje. aby se byl raději nikdy ani
nenarodil, aneb zahy zahynul. než to se v tak hrozné ouzkooti ooítit musil. Z toho nastala roz
mluva či hadka mezi Jobem a jeho pratel, o tom: „Proč asi Bůh tak zlé věcí na lidi mýlit“

name pokládají Jobovi nalíkění jeho za zlé, dokazujice jeden po druhém toho. že Bůh jen na
bezbouiíky takové ltrasti dopoultivi. tpravedlivým pak to štěstí dava. a te tedy Job aneb nečle—
chetně liv byl před lidmi. aneb pokutě před Bohem; sic jinak to není možné. aby Bůh. věčnů
epravedlnoet. na něho tak hromou kázeň vloliti měl. Přimlouvají mu tedy. aby u rychle kBebn
obratů. a tak opět předešlého pole-hnaní od něho obdth
Job pak ač nejednou : mdloby těla
k hněvu le naklonil. nažky však jejich tak anuita, že ani Bohu ani eobě epravedlnoltí vzit-inedh.
Zvláště pak osvědčuje mu nevinnost.. i odvolává co k tomu koná na lvůdeotvi ovdho svědomí a
na veřejný loud | Bohem; dokazuje také. že Bůh aim lkuteěně. o čem.!vieobněm vědomqjinlóo
tu věc než oni pravi. provodí. jelikol no vždycky zde na lvětě bezbobiíky' tmta. nýbrl jich ěl
ltokrate a! do mrt-i v nad a dobrém bydle pokojně líti neohivů a čaute na dobré na a utrpnč

věcivtamtolivotěvzklidi. PolléuBůhlamNplil'ečímu

rozhoduje.a oioekltnnělo

bově. ačmu pro některi neopatrni slova domlouva.i to le opovůb'l o tajném “Miletín.

kte

ré: daleko rozum lidnký převýšujo. tak uměle nouditi. Ku konci naděluje Bůh Joba na důkal
evě miloati a jeho nevinnouti dvakrat vdtlim poleblňním. nd byl prvé měl a ztratil. -- Naučení
tě knihy jelt toto: Bůh dopouští : tajných příčin, dle neobmneně moci a nevyvtihlě moudroeti

m5. ukó » lpravedlivo'
vielikěutratí. a není ua, haldě neštěetl M

Bolí up:-„diam

a meta aa :pLohanó hříchy; a proto! nepravd jest ono domnění (o kterém i u sv. Jana 9, 2.

"“
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Bone.) jakoby kouč dané zlé nn nejaký :.jevny neb wny' hřích ukazovalo. Dilo ee ukque
nn Jobu příklad dokonalé trpělivoni : nepohnubolnéstáhni . eetrnlosti v bobobojnolti i nandor
vielikúnu dannému příkoří a neštěstí. “Rozumí co pak zde dokonelolt takoví. jnkovk v starém
úkonů býti mohla.; jeno nim úkon nový mnohem dokonalejších vzorů ctnosti vůbec, i také

:vliitč trpělivoeti.magie.

Kam--iji-zé.

jen! přišel.aby úkon naplnil. učinil tuk i v dilne

této. zanechnv nim cim nu lobč nejdokonnlejilhc příkladu "sté trpělivost-i. Tento zde vywený
rozdil mezi dokonnloeti ctnosti euroúkonní a dohnalo-tí etno-ti novozákonní. třeba kudčmu čte
nhh' pismo ev. eurem úkona ne očích Initi. nemů-li se v čtení pisma vůbec, a zvláště také knihy
Jobovy. některými slovy i věcmi mýliti. nneb i urůteti.

Jobova pohonnou . boh-ntvi.
ml:

6.2 Boiiho dopomoci

mu odjet.. i děti. 20. Job vínek všecko houpo—
live snášel . Bohu chválil.

] muž \ zemi Hus.
_ menem Job. a muž
„_ ten byl sprostný. &
ťupřlmýf & boje se

dne ry.

\,l-

Boha.. a \ystřibaje se
zlého.
2. l narodilo se je—
mu sedm synů. a tři

3. A měl dobytka. sedm ti
sic ovec. a tři tisíce velbloudů.

set také velmi
spřežení
volů. a&
1c. &čeledí
pět set. osřět
mnoho:

byl muž ten vznešený mezi všemi oby
vatelí východními..
4. Ischázivali sesynovéjeho. astroji
valihod po domicb každý ve dni svém.'
A posýň'iee zvávali své tři sestry. aby
jedly &pily s nimi.
5. A když obešly dny bodů. posy'lnl k
nim Job. &posvěcovaljich: a vstávaje
na usvitě, obětoval oběti zá nlné za je
dnobokaždého. Nebo řlkáv : Aby snad
nebyli zhřešili synové moji, &nedobro
řečili Bohu" v srdcích svých. Tak či
nival Job po všecky dny.
6. Jednoho pak dne. když přišli sy
nové
Boží.
se postavili
Hospo
dinem.
byl aby
tu mezi
nimi ta Eřed
é satnnf
7. Jemuito řekl Hospodin: Odkud

]) habr. cely' dokonalý.
3) t.. byl nejmolnejší mezi Anby. Arnbie oe naj-vů v picmé obyčejné zemí východní. pond
vedl lnmlitům v euni zaslíbené lela—lana východ. Ty'knje ee mohovitocti nůboiného John.
připomlni ev. Augustin. že Bůh rozdkvi bohatství tpnvedlivýn: i nespnvedlivým. Sprave
dlivýln. oby nikdo nandl bohoutví umo v aobd za opnvdové zlé; “spravedlivým puk, aby
nikdo nemyclil. ie bohnutvi jest. opravdové aneb jedině dobré.
4) !. emjivnli hody. etřídqiíce to jeden po druhém, a to. jakž podobna. každý na den svého
mrazení. Viz ni! 13.

5) (. ronkiznl. oby polvdcqjíce se všelikj'm oáiťovňnim a zdrlovůnim se od toho. coby jich po

čkvrniti mohlo, připravilito k obětem. — ") Dobroředizi jest iehnnti. olemůze oe také
mumdtí opak. mi: dořediti. Ulívi se tu pěkného slova místo ohnvne'ho. jeho! nealuií do
úst vtlbi. Nalezl lt to tak čnstčji v Písně. V 3. Kůl. 21. 10. Obiv'al Ie tedy Job, leby
anad byli jeho synové třeba jen myšlením nkleli. zlol'edili & proti Bohu ee prohřu'ili. Aneb
jimk. žeby byli s Bohem ee mlehnnli. totiž od ndho odstoupili. jej opat-ili.
6) Synové Boli jsou andělé. poolovéBolí k lidem : strunové lidí. Sono jen. protivník.
nepřítel. hlobník. pokuiibel, který! obchází. jako lev řvouci. bledqje kohoby tečnl. —
Co plk v nůledqjíclch vetších o radě Bolí se vypravuje není ee dunlovnč blití. nýbrž vy
pravuje co tu aby emyaině se ukázalo a vyobmilo, jak Bůh dobrých nndělů k llulbě lidem
ulívů. I.ly'lnpak dopouští lidí pokoušed, by jídn zkusil . očatil.
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jdeš? Kterýž odpovidaje. řekl: Obchů— jeho požehnal jsi, a vládní-stvíjeho vzr o
stlo na zemi?
.
zel jsem zemi. a prošel jsem ji.
8. [ řekl Hospodin k němu: Spatřil
11. Ale vztáhni maličko ruku svou. &
lis služebníka mého Joba, že neni jemu dotkni se všeho. což má. nebude-lit v
tvář dobrořečiti tobě.
rovného
na. zemi.&(iešto
muž aspro
stný & upřimý.
ojlcl jest)
se Boha.
vy—
12. Tedy řekl Hospodin satanovi:
střihajlci se zlého?
9. Jemužto odpovidaje satan. řekl: Hle, cokoliv má. v moci tvé jest: toliko
na
něj nevztahuj ruky své.“ [ vyšel sa—
Zdaliž se Job darmo boji Boha:"
10. Zdažs ty ho neuhradil i domu je— tan od tváři Hospodinovy.
ho. i všeho statku vůkol,' dilu rukou
13. Jednoho pak dne. když synové &.
9) Bití lo Boha. jest Bohu sloužiti voroúnim ae zlého o činí.-nim dobrého. Jukoby řekl :
Může snadné sloutíti. kdy:: ho tak opatřil.
10) !. nou oohnnoo. tok aby mu nikdo uikoditi nemohl.
12) Jakoby řekl: Poněvadž ty u domnivůš, to Job pro zisk toliko ' pohotnolti pevne nejí.
divům všecky jeho věci ' moc tvou. můžeš mu je odqimouu. toliko jeho osoby nt te nikte
nk nedotýkáš. Noida-Cse nejisté. ie se mýlii. & ze Job upfímč jest bohabojný.

_ ___—__.—___—_...
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dcery jeho jedli. a pili vino v domě se Hospodinu libilo. tak se i stalo: buď
bratra svého prvorozeného.
požehnáno jmeno Hospodinovo.
22. V tom ve všem nezhřešil Job rty
14. řišel posel kJobovi. kterýž ra
svými . ani co bláznivého proti Bohu
vil: ó\,blovó
a oslice se pžely promluvil.
nich. orali,
'
15. i učinili
Sabejšti.' a. zajali
Kapitola :.
všecko. a služe niky
bili mečem. a Job těžkou nemoci tdpen. 9. od ieny posmech trpěl,
11. a od pibtel navštiven byl.
utekl jsem (toliko) j sám. abych to
oznámnl tobě.
1. [ stalo se opět. když jednoho dne
16. A když on ještě mluvil, přišel
synové Boží.
a postavili
před
druhý. a řekl: Oheň Boži' spadl snebe. přišli
ospodinem.
(a) přišel
také se
i satan
a udeřiv do ovec i služebnlků shltil je.
e 0. ně. a postavil se před obličejem
intekl jsem já sám. abych to oznámil pizzu
tobě.
J 2. že řekl Hospodin satanovi: Odkud
17. A když i ten ještě mluvil. jiný jdeš? Kterýžto odpovidaje. řekl: Ob
řišed, řekl: Chaldejštl zšikovavše tři chiuel jsem zemi, a prošel jsem 'i.
3. I řekl Hospodin satanovi: Špatřil
houfy. připadli na velbloudy. a zajali je.
k tomu i služebníky pobili mečem. a lis služebnlka mého Jobs, že není jemu
rovného na zemi. (a jest) muž spi-ostny.
utškl
to
č. jsem toliko sám, abych to oznámil a upřimý. &bojici se Boha. a vystři—
a hlea
'iný18. řiJšeslitě(t:kéšššen
e , a ře lg
ž mluvil.
ové tvo'i
fleet; tvé jedli, a pili šnoszndomě bin—
tra svého rvorozenóho.
19. v nahle vitr prudký strhl se z te
strany od pouště. a udeřil na čtyry uhly
domu. kterýž padne zasul děti tvé. i
zemřely. a utekl jsem (toliko) já sám,
abych to oznámil tobě.
20. Tedy Job vstav roztrhl roucho
své. a oholiv hlavu svou.“ a padna na
zem, poklonil se.
21. a řekl: Nahý jsem vyšel z života
matk své. a nahý me se tam navrá
tlm: ospodin dal. Hospodin vzal: jakž

váv nevinnost?
u ' 'si
mne
hajiócise
zlého. aTžepsí*posnvšg
zacho

proti němu. abychytrápilpthg nadarmof
4. Jemužto odpovidaje satan. řekl:
Kůži za kůži. a všecko. což má. člověk.
dá. za život svůj :.
5. ale vztáhni ruku svou. a dotkni se
kosti jeho i těla..a tehdáž uzřiš. že v tvář
dobrořečiti bude tobě.

6. Tedy řekl Hospodin satanovi: Aj
v moci tvé jest: a však při životu ho za

chove'.'

7. byšed tedy satan od tváři Hospo
dinovy. ranil Joba nežitem nejhoršimf
od paty nohy až do vrchu hlavy jeho:

15) t.. národ ' šťastná Arabii bydlící. aneb vůbec Araby vyznamenináicí.

Hel-ii.. jako

posud.

leupdivi' byli.
16) t. veliký oheň. silny blesk.
20) To všecko na znamení smutku. l. End:. 9, 3.
3) t. bez viny, nemaje k nemu příčiny.

4) xm.

t. j. zdraví . živobytí cizi — deti. dulebnlků.

bytilve.

i všecko jmeni; u

zdnvi

& livo—

6) t. vezmi nm zdravi. ale při zivota ho uchovej.
7) Sv. Jan Zlntoústý . jiní etuii i novějii pisem sv. vkladatelé

nejtuplivejii malomooonetvi.joke! "liště

mqfi tn Jobovu nemoc za
' Egyptě obycejne bylo (5. Moji. 28. 27). .

Elefantiuie. t. j. nemec slonovi, aloulo. poněvadž i nohy nemocnému tolik nahnat-“y. :.
ne
chybným nohám slona ee podobaly. Ostatne trpěl nemocný no ale nesnesitedlnó bele-ti,

jntotujnkojediný

vfed.anndni

Madama-unii.“...

oukoitlivoeta! k mňni.

alezdlouhavou.

Byla to nemocnenhoji

2.3-13.
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8. kterýžto střepinou hnis ostruhoval.
sedě na hnoji“

přišli jedenkaždý z místa svého. Elifaz
Tbemanský. &Baldad Suhský. &Sofer

9. I řekla jemu manželka Šebo: Ještě Naamatský. Nebo usnesli se byli na
ty trváš v semetnosti své . Dobrořeč tom, aby spolu přijdouce navštívili jej. &
10.Kte
žtořeklk nl : J ako'e dn ez potěšili.
..
Bohu.
&umři.

blánúvýchr'ýženmluvila.'si: 'es "e do-

,
.
. .
bre věci brali Jsme : ru y išoži. zlých
pak pročbychom nepřijímali? V tom ve
všem nezbřešil Job rty svými.
11. Tedy uslyševše tři přátelé Jobovi
o všem tom zlém, kteréž přišlo na něj.

12' A.Po'dme. “3“ “M. “M““

nepoznali ho, &zkřikse plakah . & roz
trhše roucho ". :; ali mch
111
svou k eb' . e. yp p
na avu
n "
13. A seděli &ním na zemi sedm dní
a sedm noci, a žádný nepromluvil k ne

8) t. na metiiti neb popeli, jak "v tmutku obyčej byl.
9) t. dej Bohu výhoet. aneb umli! Vytýků zena netrpělivů mali uvúnu nepmupůšnoet iebo
boh-bojnoati. : domýilí se, aby und upíie pomoc bylo, kdyby .o Bohu odřekl. . jinam
obrátil. Tuk le mnozi v podobných připednostech k rozličným podivnoutem i nesmynlnosu'm
obracejí. & mikivůni. kouzlům . čel-im : t. d. jekt i Saul učinil.
,'
.

10) &.hubených, bohlpňzdných.
12) 1.. nad hlavy své vzhůru. aby me na lany jejich padal. n. znameni hlubokého zármutku
tvého.

|.in mu.
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mu slova.; nebo viděli bolest býti ná
ramnou.

Kapitola 8.

3. 1—24.

11. Proč jsem (raději) neumřel v
matce? aneb vyšed : života (proč) jsem
i hned nezahynnl?
12. Proč jsem byl vzat na klín?' proč

kojen
13. pusy;
Ne nyní spě mlčelbych. & ve
snu svém odpočívalbych:
1. Potom otevřevJob ústa svě.. zloře
14. s králi a radami země. jenž sobě
čil dni svému.“
vzdělávají ustiny:
2. a řekl:
16. me 0 s knížaty, kteříž mají zla
3. Necht zahyne ten den. v němžjsem ta. : naplňují domy své stříbrem:
se narodil. i noc. v níž bylo řečeno: Po
16. aneb jako nedochůdče skryté ne
čat jest člowěk.
bylbych.
nevidělianeb
svě(jako
. ti) jenž početí by v
4.'Den ten necht se obrátí ve tmu. še
necht ho nevyhledává Bůh s hůry. a
17. Tamt i bezbožni přestávají boni-ití.
necht není osvícen světlem!
a tam odpočívají unavení silou..
5. Necht jej zachvátí tma, a.stín smrti :'
A ti.j)enž
byli někdy&neslyší
vězňové.jsou
necht jej přikvůčí mráko'ta. &necht jest tam18.spolu
ez obtížnosti,
více
usti-in hořkostí.
hlasu násilníka.
6. Noc tu vichr tmavý uchvat. a ne
19. Malý i veliký jsou tam(soběrov
buď počítána mezi dny ročnimi. aniž ni). i služebník (jest) prost pána svého.
přijď v počet měsíců.
20. Proč bídnemu dáno jest světlo.
7. Necht jest noc ta osamělá. ani a život těm. kteříž jsou v hořkosti duše?
chvály hodne.“
21. Kteříž očekávají smrti. a nepři
8. At jí zlořečiti, kteříž proklínají dni. chází. jako vykopávajíce poklad,'
hotovi 'souoe vzbuditi Leviathanaf
22. a radují se náramně. když nalezli
9. echt se zatmí hvězdy mrákotou hrob.
její: očekávej světla & nespatř ho, ani
23. [Proč. pravím, dán jest život]
východu nastávající zářejitřní.
člověku. jehožto cesta skryta jest. a je
hož
Bůh obklíčil temnostmii"
10. Nebo nezavřeladveříživota. kterýž
nosil mne. aniž odjala zlé od očí mých“
24. Dříve než jidám. vzdychům: a
Job zhi-oči dni muni

svého. 10. Noi-ih : příčiny

života sobe daneho.

]) t.. dní svého narození; zlořečil. že se byl kdy narodil.
4) !. hélby bylo toho dne nikdy nebylo.
5) t.. tuhne—t. hrobová, vědní.

7) t.. lidného

ayim.

radostného pokřikovůni. za příčinou šťastného narození,

aby více v ni nebylo

8) t. utíkejte ho zaklínací. Byht u starých rozlični zaklínačové. i hadů. Někteří prý také
uměli zaklíniním obritit den v noc. a světlo v tmu. jiní m prý vyvolávali hrozného kro
kodůa (leviothm) : vody. & uměli ho zkrotit : t. d.
10) t. le neodvritiln ode mna to de'. které trpím, & nemuselbych trpěti. kdyby ji nebylo. a jí
se byl nen-rodil.
12) t.. jakž přijímal otec novorozeňótko své. znamenqje tím. že se ho chce ujmouti . o něj
pečovau'; slovem. proč..jsem se narodil?

Kdybych hned v den narození mého byl
umřel. odpočívalhych nyni kde! jsou králové & rodové země, jen! sobě stavěli police. ovšem!
dřív neb pozdjS v rutiny se obmující. odpočíval bych . knížaty, kteří! hojnost měli zlate
a stříbra. : těmi měl bych díl a spolek. s. neby-lbych od nich v mi leže rocdrlný.
t. zemdleni na síle.
t. tak dychtivě čekají na smrt . nemohou se jí dočkati.
Tak. že neví, kudy : te' bídy. i jak se mu dále diti bude.

15) rozum a smysl tohoto & předešlého verše jest:
'
17)

21)
23)

8. 25. —-4. 14.
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jako rozlité vody. tak se (rozmáhá) řvá
ni m &.
25. nebo to. čehojsem eehrozil. přišlo
na mne; a čeho jsem se etrachoval. při
hodilo ee mi.'
26. Zdoliž jsem se nečinil ( 'ako) ne
věda? Zdaliž jsem nemlčel? Zdaliž jsem
nebyl pokojný? A přišlo na mne roz

zemdlen jei: dotkla ee tebe. a zkormou—
cen jel.

6. Kde jest bázeň (Boil) tvá.. síla

tvá. t:;pělívoet tvá. :: dokonalost cest
tvých.
7. Rozpomeň se. prosím tebe. kdo
jest kdy nevinný zahynul? anebo kdy
jsou upřímí zahlazení byli?“
hněvůnlf
8. Ale spíše viděl jsem ty. kteříž
činí nepravoet, a rozeívajl bolesti. a
Kapitola 4.
žnou je.
Elifaz Jolie : notrptlivolti obviňuje. 7. A ze nábo—
9. že od dchnutí Božího zhynuli, &
ienetvi jeho nemusllo býti opiimé . prokůnu' usiluje;
dechem hněvu jeho zkaženi jsou.
domnívaje ze. to Bůh na dobro a rpravedlivč zlých
veci nedopoušti.
10. Rvání lva. a hlas lvice (oněměl),
]. [ odpovídaje Elifaz Themanský. a zubové mladých lvlčat zetřlni jsou.“
řekl:
11. Tygr zahynul. proto že neměl lou
2. Počneme—li mluviti tobě, snad to peže, a lvičata rozptýlena jeou.
těžce poneseš, ale kdož se může držeti,
12. Ke mně pak povědino jest slovo
aby, co v mysli chová.. nemluvil?
skryté, a jako kradmo přijalo ucho mé
3. Aj tys učíval mnohé. a ruk usta—

lých posilňoval jsi:
4. viklajícich se potvrzovaly řeči tvé.
a kolena třesoucí se zpevňoval jsi :'
5. nyní pak přišla na tebe rána„ a

prameny
šeptání
jeho.“ nočního. když
13.
hrůze vidění
připadá tvrdý een na lidi.
14. strach držel mne. a třesení. a
všecky kosti mé přoděšeny byly.

25) u mean štěstí. které! jsem se vždycky obával. potkala mne. Jatit
moudrého. nezakládati sobě příliš na štestí. nýbri

to „bye->J člověka

v ztavu blahé—rnvždy na možné protiven

ství připravenu býti. Kent. 7. 15.
26) t. zdaliž jsem při první ztrátě všeho jmění nebyl tichý. mlče a dčlqje. jakoby le bylo nic
nepřihodilo? A přede ještě toto druhé. horší zlé. hrozna nemoc potkati mne musela.
4) t. ty jei neštastne' učil. těšil a v trpělivosti ztvrzoval.
6) t. zivota tvého.
7) t. upřímí srdcem. bezelstní. epravodliví. Chce říci. le dobří jiz zde na světě vždy dobře
to mají.
8) t. pro jaké semono kdo oni, & co seje. to i ine. Jakoby řekl: kdo zle činili, ti ze také
i zle meli.
10) Obraz to bezbolnýeh. kteří pomstou Bolí na mizinu přicházejí. byt jeko lvove' mezi zvol-i.
tak oni mezi lidmi moc měli. zkázu a ukrutonství provodili. 'l'írn způsobem' i déle zvou
moudrost. aneb raději lvů domnění, ne všelijak prava. Elifaz vyniší, totiž: jakoby Bůh ji!
zde na světě vždycky ouplně dobré dobrým. a zlé zlým odplaeoval, ješto nh víra učí . ze
. Bůh velí vzcházeti llunci eve'mu na dobré i na zlo, a dava déšť na upnvedlivéineepravedli—
vé; ano ze Bůh dle eve' moudrosti a dobrotivoeti pravě bohabojných častěji kl'ílem navště
vqje. aby jich zkusil. od zlého uchrůnil. v dobrém potvrdil. více je očistil, a hojněji jim na
věčnoeti odplatil: an naproti bezbozní dutokrite etalým štěetiln oplývají. a v itčetí i ako
navají. ad k hrozné vědou-ti. kde! teprve apravedluoet Bolí ouplně ao zjevuje. Dle onoho
chybného ucení pořád ještě dale Elihz řeč evou povede. jako! i druhové jeho. aby Jobovi
dokázali. le nemuze býti bez viny. poněvadž zjevně od Boha treetůn jeet. a le tedy epra—
vedlivě trpí. ani! ma proč eobč oařlkatz.
12) Elifaz předstíra to učiněné eobč zjevení, v kterém! ae ukazuje. lo před Bohem není Lichý
spravedlivý a to i na andělích ilmy ehledal. odkud.! eoudí. to i Job křižníkem býti malí.
a co takovy trpí.
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4.15.

——5. N!.

16. A kd ž duch v mé přítomnosti
2. V pravdě blázna zabíjí hněvivost.
pomíjel. vstlvali vlasové na těle mém. &meličkeho' usmrcuje závist“
3. Ját jsem viděl blázna pevného ko—
16. Stklt jeden. jehož obliče'e jsem
neznal, (toliko) obru byl p'
očima. řene. &hned zlořečiljsem kráse jeho.“
4. Vzdáleni budou synové jeho od
m
a. hlas jako větí-ike.tichého sly—
spasení. a. zetříni budou v bráně.“ ».ne—
še jsem:
17. Zdaliž člověk, k Bohu přirovnén. bude. kdoby je vytrhl.
epravedliv (nalezen) bude. aneb (zdali)
5. Jeho žeň zžlře hladovitý. a jeho
bude kdo nad stvořitele svého čistější? samého uchvátí oděnec. a žízniví shlti
18. Hle, (ani ti.) kteříž slouži jemu, bohatství jeho.
6. Nic na zemi bez říčiny se neděje.
nejsou stálí. i na andělích svých nalezl
e. z země nevzchází bo est.'
nepravost:
7. Člověk rodi se ku práci, „a pták k
19. čímž vice ti. jenž bydlí v domích létání!
hliněných.' kteřížto ::země mají základ.
strávení budou (jako) od mole ?"
8. Pro kteroužto věc já. prositi budu
20. Od jitra až do večera' poraženi Pánu. a. Bohu předložím řeč svou :'

9. kterýž činí veliké věci. &.nezpyta
tedlné, &divné bez očtu:
10. kterýž dává éšt na zemi, a.svle
21. Kteříž pak z nich pozůstanou, od—
žuje vodami všecky věciz'
jetí budou: zemrou. ale ne vmoudrosti.'
11. kterýž sází snížené na místo vy—
soké. &truchlivých pozdvihuje dobrým

budou, &že žádný ani nezvi. na věky

uhynou.

Kapitola 5.

Elifaz vždy ne svém stoje trace Joh : uopnvoni.
Potom ho uspominl, by ne k Bohu obrátil.

1. Zavolejž tedy. jestliže jest. kdoby
ti
dal ee.
odpověď, a k některému
: svatých
obrat


bydlem:
12. kterýž v nic obrací myšlení zlost
ných, aby nemohly vykonati ruce jejich.
co začaly:
13. kterýž lapá. moudré v chytrosti
jejich. &radu zlých rozptyluje.

19) t. v tělích smrtedlných. —- ") t. jestliže semi andělé poklesneuti mohli. čímž vice
smrtedlui lidé.
20) t. za den. v krátkém čase.
21) t. jako předkové tak i potomci jejich zhynou v této nemoudrosti. Hebr: Umirqji. nle neni
jim to k moudrosti, t. aby jinak si ustny-lili & žmoudieli.
]) t. eby se ti ozval a tvého mínění. že bez viny trpíš, potvrdil. Zajisté se to nestane. Z
čehož viděti. že není pravdy v tom. co mluvíš.
2) t. meličke'ho duchem. mdlého rozumem. aproscéks. —- ") Rozum toho jest: Nářkem svým
osvědčiúeš se býti pošetilým. nebo toliko ten ztrácí mysli a rcptň na šťastné bezbožně. ne
pú moudrý. který ví. to štěstí bezbožnýcb není stálé; jek déle dovozuje Elifu.
3) Hebr: Domu jeho. Smysl jest: Viděl jsem člověka bezbožného, že se upevňoval v štěstí:
ale hned jsem pledpov'ídsl jeho domu : jmění zlý konec.
4) t. pomženi budou na sondu.
6) t. uepuá bída jeko trůn náhodou tu .. tem . nýbrž přichhí určitě . vhodně dle neslou
ženl na člověka

7) t. vie má. tvé určeni e k němu se hodí: tak i nad

dobrému :: neštěstí llému jest

pti

měřeno.

8) t. při hříšnosu' na'sí přitomnosti. která k utrpení u rodi, nezbývi mi. leč abych důvěrně se
utekl k Bohu; udiniž Jeho tolíke'ž.
10) hebr. text: pole.

5.14— 6. 7.
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26. Vejdeš v hojnosti (dnů)' do hro
14. Ve dne vběhnou do tmy, a jako
v není tak makati budou o poledni.“
bu. jako vnesena bývá,(v) etoh pšenice
.
15. Nuzného pak vysvobodí od meče časem
úst jejich.“ a chudého z ruky něsilníka.
27. Aj tot jakjsme vyhledali.tak jest:
16. A bude nuzněmu naděje. nepra— oož slyše. na mysli rozjlmej.'

vost pak stoulí ústa své!
17. Blahoslavený člověk. kterýž tre
stán bývá od Boha: trestání tedy Páně

Kapitola 0.

nezamíte':'

Job míti

18. ne o on raní. a léčí: tape, a ruce
jeho uzdravují.
19. Z šesti soužení vysvobodí tebe:
a v sedmém nedotkne se tebe zlé.“
20. V hladu vytrhne tebe z smrti. a
v boji z ruky meče.
21. Od biče jazyka ochráněn budeš,
a nebudeš se hatí bídy. kdyžby přišla.
22. V uštění a hladu smůti se bu
deš. & li zvěře zemské nebudeš se
shachovati.

]. Odpovídajecpak Job. řekl:
2. 0.zasloužil.
by hří zvážení
ově moji.ylljimiž
jsem
hněvu
na vahu:
i bída. kterouž trpím.
3. Nad písek mořský tato těžší uká—
zala by se: protož i slova má bolesti
jsou plna.
4. Nebo střely Páně uvázly ve mně.
'ejichžto hněv vysál ducha mého ,' a

řečDufam pravo. že jen jeho tripeni
větši. milí prameni.

hrůzy Páně bojují proti mně.“

5. Zdaliž řve divoký osel, když má
23. Ale s kamením polním smlouva
tvá (bude), a zvířata zemská. pokojné. trávu? aneb bučí vůl. když předjeelemi
plnými stojí!“
budou tobě.“
6. Aneb může-li se jíeti nechutně.
24. A zvíš, žet pokoj má stánek tvůj. ješte není solí oeoleno? aneb může—li
a navštěvuje krásu svou nezhřešíš.'
někdo okusiti, cožokušeněpřinášísmrt?“
25. Shledaíš také. žet se rozmnoží
7. Čehož prvé nechtěla se dotknouti
símě tvé &rodina tvá (bude) jako by duše má. to jest nyní pro ouzkost. mým
lina zemská.
pokrmem.
14)
15)
16)
17)
19)

23)

t. ve věcech znimých a nejpevnějších slepí jsou.
t. od utrhfmi.
t. oněmi a zabanbena bude.
t. nepohrdej jím, nebo z dobrého oumyvlu přichází. totiz k tvému napravení. a kdyz ze
obratli, obrátí ze k tobě i Bati požehnání.
t. to. které tobě nutívalo, a jeho! jsi ze často strachoval.
t. jako v příměří s nimi budeš. nemaje se jich eo atrachovati, tak ze cestou jde bezpečně
na kameni odpočivnti a spáti bude:? (i. Moji. 28. ll.).
Hobr: vhled-je avon stáj (kde ovce nocují) ničeho! ztraceného nepohřeěíi.
t. v šedinéch. v starosti dobré.

24)
26)
27) Elifaz tu dokazuje. ze zlý bere zlý konec. a dobrý !e se konečně potká ae štěstím. To jen

potud pravda. pokud se přidá.. ze na věčnosti nice jak dobly' tak i zlý ouplaou odplatu
vezme dle skutků svých. však na již zde na světě. kde! mnohdy apravedlívý k tvému vět
šímu duchovnímu proapěchu docela všeho časného štěntí zbaven zůstává.

4) t. vší síly mne zbavila prudkost jejich. — ") t. dotíraji na mne.
5) t. ze sobě horekuji a neříkám. nečinim to z rozkoše ale raději z příčiny bolesti. jako ho
vúdka řvou kdyz potravy nemají. & viak se jim toho ale nevyklidi. Proč tedy om mile-ti
vejšiho práva utívatl mají nezli ji?
6) t. kc lmni neoaolené přirovnává tu řeč Elifazovu, v ní! nebylo cítiti zmyzlu zdravého.
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8. 0, by se
lníla žádost má.: a.
aby to. čehož oče vim. dal mí Bůh?
9. A kterýž počal. ten aby mne se
třel: rozvázal ruku svou, &podal mne?
10. A však to budiž mi ku potěšení.
že trápí mne bolestí. bez šanovůní. aniž
odmlouvům řečem Svatéhof
ll. Nebo jaká jest síla má., abych to
snesl? anebo jaký konec můj. abych trpě
livě sobě počínal?
12. Aniž síla má. (jest) síla kamenná.
ani tělo mé měděnéjest!
13. Hle není mi pomoci ve mně. a.
také přátelé moji odstoupili ode mne.
14. Kdo od'ímó. od přítele svého mi—

losrdenství, b zeň Páně opouští.
15. Bratří moji pominuli mne,' jako
potok (deštový), kterýž prudce teče po
oudoH.

16. Kteříž se bojí jíní. na ty připadne

snih..
17. Časem. kterými budou rozptýle

ni. zahynou: ajakž se zahřeje.rozplynou
se z místa svého.“
18. Zmatenyjsou stezky kroků jejich:
chodí naprázdno. a zahynou!

6, 8—29.

19. Pati-te na stezky Themy. na ce
sty Saby. &počkejte maličko.'
20. Zebanbeni jsou. nebojsem doufal:
přišli také až ke mně. &studcm zahan

beni jsou.'
21. Nyní jste přišli: a nyní vídouce
ránu mou, bojíte se.'
22. Zdali jsem řekl: Přineste mi (ně
co). a ze statku svého darujte mi?
23. Aneb: Vysvoboďte mne z ruky
nepřítele. a z ruky násilníkův vytrhněte
mne!"
24. Poučte mne. a budu mlčetiz' &
jestliže čeho snad nevěděl jsem. naučte
mne.
25. Proč jste utrhnli řečem pravdy.
poněvadž z vás žádného není, kdoby
mohl trestati mne'i"
26. K domlouvání toliko řečiskládá
te, &u vítr slova vynášíte.
27. Na. sirotka se obořujete.a.podvrá—
titi usilujete přítele svého.
28. Ale však. což jste začali. vyko—
nejte: nakloňte ucho. & vizte, zdeliž
klnmům.
29. Odpovídejte. prosím. bez sváru:

8) t. brzkou smrt.
10) Nechce Job Bohu odporovati. nýbr! poddůvů se vůli n kázni jeho. i většího trápení sobě
M:
toliko pro nírammt bolestí. pouhému přirození nesnesitedlných. boduje. Slušít činiti
rozdíl mezi nnríkiním. ješte jest hlas pi-imené citlivosti : křehkosti lidské. amezi reptůním,
ješte jeet výraz hněvivosti & zpcurý.
Zdali! takový konec. jaký! bývá pti krátkých nemocech, a ne raději. jaký! bývá. pti té mé
nemoci. která! poznenáhlu. dlouhým a bolestným trápením člověka stírá. a k smrti provodí?
12) t. abych takové hrozné těžkostí snésti a při !.ivotu zachován býti mohl.
15) t. ben soucitu e ůtrpnosti se mnou.
16) t. kdo ee itíti malého zlého. upadne do horšího.
17) t. jeko sníh teplem se toshi-ívá : rozpouští. tak oni neplynou se. smísí. uhynou.
18) t. obcování jejich není spořádaně. zasady jejich jeou marné a konec jejich —zehýnutí.
19) t. hledíce, příjdou-li :. těch krajin arabských přátelé moji těšit mne: — n však nepřichá
zejí! —
20) I'.. proto. to mne nalezti doufnůíeihc v Boha e. nevinnost svou. jeito snad myslili, le se budu
cím ljevnč : hříchů viniti, a trestu hodným se nznúvnti.
21) t. snad. abyste mi nemuseli něčím ze svého ataku přispět" Via v. 22.
23) Mini: Nikdy jsem nic takového na vás nelůdel. unii nyni. ač v té největší bídě postaven

n)

jen, čeho jiného Mm, kromě potěšení. —
24) t. podechnu a dám sobě říci. bude-li učení vnie přátelské e zdnvqjií.
posud vynesli.

25) t. proč křivě mluvíte. obviňujíoe nine neprive?

není které! jste

's,3o.—7.21.

775

Kniha Jobova.

9. Jako oblak hyne. &mizí: tak ten
kdo sstupuje do hrobu. již (více) nevy

& mluvíce to. což spravedlivého jest.

suďte.'

30. Anenaleznete najazyku mém ne stoupí.'

10. Aniž se opět navrátí do domu
pravosti: ani v ústech mých bláznovství
zníti bude.'
svého. aniž ho již více pozná místo jeho.
11. Protož i já nebudu zdržovati úst
Kapltoin ?.
svých, mluviti budu v souženi ducha
Job nařiki nad nými a života lidského tivžkortmi. 7. svého: rozmlouvati budu v hořkosti du
Prosi Boha. aby ho z nich vyavoboditi ráčil.

1. Bojování jest život člověka na se
mi, a jako dnově nádenníkn (jsou) dno

še své.
12. Zdali jsem já moře. aneb veh'yb.

že jsi mne obklíčilhííí-em?

13. Dim-li: Potěší mne lůžko mě. &
polehčení míti budu mluvě s sebou na
posteli své:
14. (tedy) strašíš mne sny. &.viděnlmi
zděšuješ mne.
15. Pro kteroužto věc (raději) zvoluje
duše má oběšení“ &smrt kosti mě.
16. Zoufal jsem, nikoli již více živ
nebudu :' odpust mi, nebo nic nejsou
dnové moji.
17. Co jest člověk. že zvelebuješ ho?
aneb co přiklěděš k němu srdce své?
18. Navštěvuješ jej na usvítě, & v
náhle zkušuješ jej.
19. Dokavadž neod uštiš mi. ani do
vitr jest život můj. &.oko mě že neuzří pouštíš mi. abych po kl slinu svou?
20. Zhřešil jsem, co učiním tobě.' o
více dobrých věcí.
8. Aniž mne spatří zrak člověka: oči strážce lidí? Proč si mne stavíě naproti
tvě (pohladí) na mne, a (již) mne ne sobě," abych byl sám sobě břemenem?
bude.
21. Proč neodjímáš hříchu mého. &

vé jeho..

2. Jako služebník touží po stínu. ajako
nádenník očekává.skonění dila svého:
3. tak i já měljsem měsíce rázdnéf
&noci traplivé počítal jsem so ě.
4. Jdu-li spat. říkám: Kdy vstanu?
&.opět očekávám večera. a naplněn jsem
bolestmi až do tmy.
5. Odíno jest tělo mé hnisem a po
škvrnami prachu, kůže má usvadls, a
svraskala se.
6. Dnové moji rychleji pominuli. nežli
od tkadlce plátno odstřiženo bývá.! &
strávení jsou beze vši naděje.
7. Rozpomeň se (Pane),' že (jako)

])

3)
6)
7)

9)

hebr: Napravte se prosim. necht není nepravosti (křivého souduh napmvts ae pravím. a
tak poznáte, to jest spravedlnost v té věci mé.
t. shledate, že jsem v takovéto mé bídě nehrubč zle mluvil. — date mi :: pravdu.
Job smetnuv žalobu svých přátel. opět židi si umříti. ukazuje. že přání toto při tolike' bídě
lidské vůbec. zvlášť té. která ho stíhá. spravedlivé jest.
t. prázdné žádoucího pokoje. plné nesnáze.
!
jiní: nežli člunek tkadlec.
Job prosí o vysvobození od svých utrpení. jelikoz jen kritký das !iv bude a předešlého
štěstí více nemů! dojíti.
t. aby opět znova na tomto světě !iv byl.
t. jako: ohradil more břehem. tak obklíčil jsi mne trápením.
t. raději volím zaškrcení a smrt nad život nel taková hrozná tripsní.
Behr.: Zavrhl jsem (to mylné—ní):beztoho nebudu věčně ziv. a bude brzo všemu konec.

t. tak o něj pečuješ. že ho sobě tak režii. abys jej za hodna shuioviiní svého, a chyby
'
jeho za hodny trestání svého držel. Ní! v. 18.
t. dokavadž zkoušoti moe budeš a nedopřejei mi. abych měl tolik nlevoní. co bych pohodlně
polkl slibu svou.

L jak to mam nabmditl? _ u) t. jm
šípy své.

nějaký oil, k němu! by směřoval .

vysočinu
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s. 1—17.

8. Nebo vzeptej se rodu předešlého.
proč neod ouštíš nepravosti mě? Hle,
již v prac u' s ti budu: a budeš-li a pilně vyptávej se na památku otců:
ráno mne hledat:. nebude mne."
[9. (myl) zajisté včerejšíjsme, a nic
nevíme. nebo jako stín jsou dnové naši
Kapitola 8.
na zemi:']
Baldad Babský true. Joba. jakoby lprsvedhmsti Boží
ntrbaí. &. Nsponint ho. aby se k Bohu obrůtlL

ře kll.. Odpovídsje pak Baldad Suhský.

2. Dokudž mluviti budeš takové věci,
&.duch mnohonásobný (bude) řeči úst

tvých?

3. Zdali Bůh převrací soud? aneb
Všemohoucí vyvrací. což jest spravedli—
vého'Z"
4. Jestliže také synové tvoji zhřešili

jemu, i nechal jich v ruce nepravosti
jejich :“
5. ty však povstaneš-li na usvítě k
Bohu. &Všemohoucího budeš-li prositi:
6. čistý a upřímý budeš-li kráčeti,i
hned procítí k tobě ,' a pokojný zase
učiní příbytek spravedlnosti tvé:
7. tak velice. že 'eetližeb tvé první
věci byly malé. vša
osle ' tvé věci
nozmnoženy budou pří '
21) t. v zemi. -

10. ale oni učiti budou tebe: mluviti
tobě budou. a : srdce svého vynesou
průpovědi.'
ll. Zdaliž se může zelenati třti bez
vláhy? aneb růsti rákosí bez vod ?
12. Když ještě jest v květu. drive než
býva trhano rukou, přede všemi byli
nami usýcha:
13. tak (jsou) cesty všech. zapomína
jieich se na Boha, a tak zahyne naděje
0 tce.
? %? Nebudet se jemu libiti nesmysl
nost jeho. a jako pavučina.jest (naděje)
jeho.“
15. Z olehne na dům svůj. a neosto—

jí: podp rati bude jej. a nezdrží.'
16. Svlažený zdá se býti (jako keř).
dříve než přichází slunce. a u východu

jeho prut jeho vyjde;'
17. při vrchovišti kořenová jeho za

husti se. amezi kameny držeti se bude.'

") Job tn posud mluví o těžkostech vezdejšibo tivota i o svých. a Mnohé

umřiti. tak že ho i pokušení obilné smrti napadá;

Ednet umitá.

Othky jeho. proč

nie méně tomu pokušení _odporuje. a tu

Bůh tak a nejinak : nim nakládá. jsou sice všetečné.

ale nikoli zpurnd a reptavé. jelikož Job nepřestává podivnému řízeni Božímu so podrobovati.
2) t. dokud tak bouřlivé budou řeči tvé?
3) t. zdali neprůvě eoudi. — ") t. Bůh by byl nespravedlivý, kdyby td netrestal. Zda! může
to býti?
4) t. opustil je pro nepravosti jejich. nechal jich zahynouti. jak toho pro nepravosti své zaslou

žili. Jako prve Editu.. tak i tuto Baldad domnívá ae kind. to jen zlým se na um
zle
vede. a dobrým naproti'vtdy dobře: proto!. má za to. a synové Jobovi pro zlé skutky mi
hlou trestáni byli smrti a ze nepochybně sám Job nejinak svého trápení na Bohu zasloulil:
i myeli. že jak míle by se Job zaso k Bohu obrátil. hned by mu ras štěstí kvetlo: což ovšem
mylné jest. a my khatané lépe o tom poučeni jeme.
6) t. (lokále, že o tebe péči má.
9) t. My veku praotců více nedosahujemo a proto nemdme těch zkušenosti. Ptej se tedy sta
rych a ti poví tobě. to byt i nešleobetný na čas štěstí měl. přede zahyne. an zbožný. byt i
po :půnhaných hi'íěieh od Boha trestán byl nezhyne. ale v pokini anulování dojde.
1m Teď následqii ty průpovědi aneb naučení starých, od v. 11 a! po 19.
Smyní toho podobenství jest ten: Jakož mí neb rhkod podlé způsobu přirozeného nemá-li
vláhy usýchá a pavučina snadné protržena by'va. tak podlé Bozího nsonaeni pokrytá a bes
bozni hynou.
15) t.. jako dům vstahy jenů “detí bezbožného.

u)

16) hebr. tak a ze zahrady jeho výstřelkovó vycházejí.
17) Buboiný podobá se koukali. jen! bujné roste a poslů: phdee vytrbůn býva.
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8.18.— 9.16.

18. Jestliže (pak) jej (co) vychvútí :
6. On přenáší hory. & nevědi ti. jež
místo jeho. odečte se ho (toho místo,). & podvracuje v prchlivosti své?
dí: Neznám tebe.“
'
6. on se
pohybuje
oupovézemí
její: s místa.jejího,
19. Tož! ta radost života jeho. aby &třesou
7. on přikazuje slunci, &.nevychází:
opět z země jiní pučili se.“
&.hvězdy zavírá. jako pod pečetí :“
20. Bůh' nezavrže sprostného, aniž
8. on roztahuje nebesa. a. kráčí na
podá.ruky zlostným:"
vlnách mořsk 'chz'
21. už i naplní se smíchem ústa. tvá..
9. on učiní Arkturn. aOriona.. aKu
a rtové tvoji plesáním.
řátka. &(jiné hvězdy) skryté na.poledni :“
22. Kteříž nenávidí tebe. oblečeni bu
10. co činí věci veliké. &nevystižite
dou v hanbu: a stánek bezbožných ne dlué, &divné. jimž není počtu.
11. Přijde-li ke mně. neuzřím ho:
ostojí.
odejde-li, nebudu věděti.
12. Otáže-li se v náhle. kdo odpoví

Kapitola 0.

Job zvelebojo spravedlnost o moc Boží. 22. Dokazuje,
ie netoliko bezbožni. ale také nevinni protivmntvim

jemu? aneb kdo může říci: Proč tak
činiš?

13. Bůh (jest), jehožto hněvu odolati
žádný nemůže, a pod nímž kloní se ti.
jenž nesou okršlek.'
1. [ odpověděv Job. řekl:
14. Protož kteraký jsem já„ abych
2. V pravdě vím. žet tak jest. a že
nebývá. spravedliv člověk přirovnán jsa odpovídal jemu. &mluvil slovy svými s
nimi"
Bohu.
15. A bycht také měl něco s mvedli
3. Chtěl-liby se s ním hádati. nebu
de moci jemu od ovědíti jedno ze tisíc.“ vého, nebudu se hádnti. ale (ra ěji) své
4. Unt (Bůh) jest srdce moudrého. & ho soudce prositi budu.
silný v moci: kdo se (kdy) protivil je
16. Kdyžby i volajícího mne vysly
mu, a měl pokoj?
šel. neuvěřím. žeby slyšel hlas můj.“
nnvi—tiveni bývlji.

18) t. bude tu prázdno. jakoby ho tu nikdy nebylo.
19) t. to jest to celé radost : konec živote bezboůry'eh, že potomci nn mintd jejich přicháaejioe.
zbozi : statků jejich užívají.
20) To na počinů Baldnd po skončení oněch starých průpovddi cim mlnviti, .. Jobs. dle svého
zdání pro hříchy zhe-mého. k obrácení nnpominnti. by u: předešlé blaženosti dojití mohl.
-— ") t. ku pomoci přispívá; proto!. i ty sobě namysli. k němu se obrat a tak i on le k
tobě nakloní. u té i poteší atd. v 21.
3 V t. kdyby mel počet dětí ze skutků svých n odpovidnti nn tiaioerof žaloby, nemohlby se nní
proti jediné předhůzee onpnvedlniti.
5) Bobr: Přerušil hory nenndále (aniž zvědí) n podvrnd je v prehlivosti lve' (zemětřesením)

t. mračny je ukrývá, že jich není viděti.
8) t. on moci svou drží oblohu nebeekon n bonhni

i vlny moře znepokojeného jako nohou
tlačí. ukroeuje & otišuje.
9) Arktur. decky Vůz, Orion: Kecy či Prolnkg. Plejndee: Kuřátko di Sedmerohvčzdi; jsou to
hvezdy. je! vidíme na severním nebi: těm nnproti jsou hvezdy nn jihu či poledni, jich! ne

spathúeme.
12) hebr.: Jestliže oo uchvátí. kdo mu to může mvrůtiti.
13) t. moenkřovč zemští.
t. jek bych se mohl opovib'ti . tek upnvodlivým, moudrým : mocným Bohem se nám:.
16) Ale rndqji mdlbyeh ze to. že edm nebo svodim. Tuk on je“ vznešený. : jů proti němu
nidemný, tek mile toho mlnhqii.

m
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17. Nebo u vichru může setříti mne.
a rozmnožiti rány má také bez příčiny.“
18. Může nedati odpočinutí duchu
mému, a na Initi mne hei-kostmi.
19. Jest—i tu o síle řeč, aj ont jest
nejsilnější: pakli o spravedlnosti soudu,
žádný o mně svědectví nesmí dáti?
20. Budu-li chtíti sebe ospravedlnovati, ústa má odsoudí mne: budu-li chtít
ukázat! sepeyinným. nešleehetným mne

:o. 17—35.

26. Pominuli jako lodí jablka ne
soucí.'_ jako orlice letící na pastvu.
27. Reknu-li: Nikoli tak nebudu mlu
viti, změňuji tvář svou. a bolesti mu
čím se.'
28. Bál jsem se všech skutků svých!
věda že neodpustiš hřešícímu.“
29. Jestližet pak i tak bezbožnýjsem
proč jsem nadarmo pracovali"
30. Bych se umyl jako vodou sně

bý" do“-“'
žnou. aby! se leskly ruce mě jako (by
21. Také budu-li sprostný. to samé byly) nejčistější:
nšbude "???" duse ma.. &“is““ se
31. předcevnečistotách omočíšmne.
mi bude 3 životem mym.
22. Jediná řečjest.“ pročežjsem mluvil. že nevinného jako bezbožného on

& v ohavnosti mne bude míti roucho
mě.“
32 Nebo ani člověku. kterýž podobný
zahlazuje'“
mně jest. odpovídati budu: ani tako
23. mraků-li. necht zabije pojednou. vému kterýby se mnou v soudu zároveň
s. nesměje se mukám nevinných“
mohl slyšán býti'.
24. Země dána jest v ruce bezbo33. Neni kdoby mohl rozsouditi oba.
žného. obličej soudců jejich zakrývam? a položiti ruku svou na oba.“
jestliže on tonení, kdož tedy jest to?"
34. Necht odcjme ode mne prut svůj.
25. Dnové moji rychle'ší byli nežli astrach jeho at mne nestraši:
posel: utekli &neviděli dobrých věci.
35. (tehdy) budu mluviti. &nebudu
17) t. bez provinění. toliko ke zkušení.
19) t. lidny' mne nebude moci před ním ospravedlniti. Rozum jest: Ani mooí ani právem neb
soudem nemohu se jemu na odpor stavěcí. ani: chci.
20) Co! jest naše nevinnost před Bohem nejsvětQjšímY [ nejčistší ctnost lidská jest před ním
plna poškvrn.
21) t. nejsem jist. zdali tomu tak; nebo nikdo neví jistotně. hněvu-li či lásky hoden jest: a ač
sobě ničeho povědorn nejsem. však proto ještě ospravedlněn nejsem.
22) kteri! rune velice nepokoji, tak že pli tom zvláštní praci veda s vámi pak myšleti nikoli
nemohu. téměř ustavíun. — ") t. časným utrpením navštěvuje i nechává někdy zahynouti
nevinného a spravedlivého, aby ho zkusil a více oslavil. bezbolného pak, aby ho potrestal
a obrátil.

23) t. mise bylo by jednim rázem zahynouti, nežli dlouho se tripiti; kteréžto dlouhé trápení
se podobá. jakoby Bůh zalíbení Ind v mukách člověka.
24) t. Utrpení nevinných pochodí často odtud. le bezboloí na zemi moc není a Bůh dopouští.
aby neileohetnosti jejich skryté zůstaly. — ") t. jen! takové věci dopouští?
26) t. lodí rychle plovoucí. aby jablka neshnila.
27) '. utrpení ma jsou tak hrozné. le byt bych i si umíuil zanechati nářku svého. se předee obli
čej mm změní a bolest na mne opet hol-lití pudi.
28) t. v bami Boli konal jsem skutky své. - ") Jiní: lekaru se všech bolestí ových. vida že

mne jioh naprostíž.
29) t. o bohabojnosti se přičinoval.
bezboiny' budu ustavičných bid
31) t. atbyeh byl jakkoli číst. před
82) t. ani s sobů levým hadati se
se sonditi!

— Rozum toho jest: Jestlize při vší mé zbotnosti jako
a triponí okoušeje, k čemu mi byla má zbožnost? '
Bohem nejsvětějiirn budu vždy pln nečistoty.
nebudu. čím! méně s tebou. Hospodine, smím a budu

38) t. na oba ais. aby mohl býti našim modem.

ježto není vyiísího nad Boba.

___ ___-- ___—.. V____—_.
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ll. Kůži a.masem příodil jsi mne:
kostmi a žilami spojila mne:
12. (a tak) života a milosrdenství
udělil jsi mi, s zřeni tvé ostříhalo ducha
mého.

Stejn“ se Jobuvl r'jvu býti. ,. Nsposledy sobe židů.
sby se byl nikdy nm:-odd.

13. Ačkoliv to tnjlš v srdci svem:
však vím. že na všecko pamatuješ.
]. Stejště se duší má v životě mém.
14. Zhřešil—Iíjsem. a na čas odpustil
vypustim proti sobě řeč svou. mluviti,
jsi mi: proč abych byl číst od nepra
budu v hořkosti duše své.
vosti
mé nedopouštlš'?
2. Dim Bohu : Neodsuzuj mne: oznam
15. Jestliže! jsem bezbožný. běda.
mi. proč mne tak soudiš.'
3. Zdali dobré zdá se tobě, uhanišli s mně: pakli jsem spravedlivý. (přede)
utískneš—li,mne. dilo rukou svých.aradě nepozdvihnu hlavy! nssycen jsa trápe
ním & bídou.
bezbožných pomůžeš ?'
4. Zdali oči tělesné máš: aneb jakož
16. A pro pýchujako lvícichytiš mne.
hledi člověk. tak ty hledíš?
a zase podivně mne ztrápiš.
5. Zdaž jsou jako dnové člověka dno
17. ()bnovuješ svědky své proti mně.'
vé tvojí. &léta tvá jako lidštičasovó:'
& rozmnožuješ rozhněva'mi své na mne,
6. že vyhledáváš nepravosti mě. a pokuty (tvé) bojuji proti mně.
a.na hřích můj se vyptáváš:'
18. Proč jsi : života vyvedl mne? ó
7. a víš, že nic bezbožného neučinil
kéž bych byl zahynul. aby mne bylo
jsem. ačkolivžádného neni, kdoby z ruky nikdy oko nevidělo.
tvé mohl vytrhnoutí.
19. Bylbych, jakobych nebyl. zživota
8. Ruce tvé učinily mne, a způso přenesen jen do hrobu.
bily mne celého vůkol: a tak v náhle
20. Zdali krátkost dnů mých nesko
svrhuješ mne?
nů se v brzce? Popust tedy mne, abych
9. Rozpomeň se. prosim. žejako hlínu oplakal maličko bolesti své:
učinil jsi mne. a v prach zase obrátiš
21. prvé než půjdu &nenavrátim se

mne.'

zase. do země tmavé, & pí-ikryté mrá—
10. Zdalíž mne jako mléka nevydo— kotou smrti:
22. do země bidy &temností. kdežto
jil, a jako syřeni neshustíl?

35) 0.. tehdy budu smůle dokuovnti. že nevinně trpím. a že nikoli nejsem ten bezbožnlk. a
jakéhož mne mnozi mají.
2) t.. proč mne tak tmeei.
Toto proč jest opět viete-žně, však Ale nikoli zpurnó. jelikož se
Job uložení Božímu neprotiví, nýbrž toliko : úst smí-ho Boha důkuů své nevinnosti proti
svým p'ritelům hledá. & žádá.

3)
5)
6)
8)
9)

t.
t.
t.
t.
!.
M) t.

předsevzetí jejich průchod divíš, tak že se jim imma vede.
jsi tak krátkozraký u netkuňený jako člověk?
že takovým dlouhým & těžkým mne zkouii's tripenim.jakoby všehoipři mnči jinde nevěděl?
jskobych nebyl dilem rukou tvých. tak se staví: ke mně jako k cizímu.
žel vždy někdy umřu. proč mno plk před časem tok tripii?
zhřešil-lijsem snad prvé. v mladosti své. : odpustila mi, tok žes nedopustil namne trestu:

proč ted'. když sobě jen dobrého povědom jsem. neodjímúš te' bídy ode mne , oby se ukb
ml. mi nevinnost.. : vyvrůtilo zlé domněni o mně?
15) :. sbyeh se pyšně vypinsl.
17) t. vždy jiné a jiné pokuty . bídy na mne my'lqje. jako nejaké svědky neprevostimdojako
vojska jedno za druhým přicházející. —

Kniha Jobova.
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stín smrti. a žádný řád. ale věčná hrůza

přebývá!

ll, 1—20.

10. Jestližeby podvrátil všecko. neb
:nř'edno
ouvati. soužil. kdo se naň bude do

Kapitola 11.
Bohr wpnvsdlivě obvlůns Jobs : řeči msi-ných.
nopnvýeh. M. A nspomi ho. aby milost Boiihlodsl.

]. Odpovídaje psk Sofer Nsamatský.
řekl'
2. Zdali (ten,) kdo mnoho mluví, ne—

11. On zajisté zná lidskou marnost. &

vida nepravost. zdali toho nešetří?
12. Muž marný v pýchu vyzdvihuje
se, :: domnívá, se, že jest narozen svo
bodný jako oslátko lesní.“
13. Ty pak upevnlš-li srdce své. &

má (také) slyšeti? aneb (zdali) muž vztáhneň-li k němu ruce své:
mnohomluvný má práv zůstati?
14._vzdáliš—liod sebe nepravost. kte
3. Tobě samému mají lidé mlčeti? & ráž jest v ruce tvé. anebude—li bydliti
když se jiným naposmívůš, nemáš bý v stánku tvém nespravedlnost:
ti od žádného přemožení"
15. tehdy pozdvihnouti budeš moci
4. Neb jsi řekl: Cistá jest řeč má, & tváři své bez poškvrny. a budeš stálý,
čist jsem před obličejem tvým (Bože).' aniž se (čeho) báti budeš.
5. Ješto () by (sám) Bůh mluvil s te
16. Na bídu také zapomeneš, aneb
bou. &otevřel rty své k tobě.
6. aby ukázal tobě tajemství mou jako na vody. k teréž pominuly. (na ni)
_'
drosti (své), a že mnohonásobný jest zpominati budeš.
17. Ajako poledni blesk povstane to
zákon jeho, a. porozumělblřs, že umo
hem méněnepmvost
pokutovántvjsi. o něho, nežli
zasluhuje

bě ]: večerou: &když se domnívati bu

deš. žeby zahynul. vzejdešjako dennice.'
7. Smd šlepěje Boží vystihneš. aneb
18. A budeš míti doufáni. předlože
dokonale Všemohoucího vyskoumáš'?
sobě naději! &zakopán" jsa bezpečně
8. V ššit jest nad nebesa, i co uči spňti budeš.
níš? H ubší (jest) nežli peklo. a.odkud
19. Odpočivati budeš. &nebude, kdo
(ho) oznáš?
by tě předěsil: & prositi budou tváři
9. elšl (jest) míra.jeho než země. a tvé mnozi.'
širší než moře.'
20. Očipak bezbožných pojdou &outo
___—.

t. ns. druhý svět — do pekel. Job nejisté pokouien byl ve své náramně bide mysliti. žeby
snad i na onom světě k utrpení odsouzen býti mohl (Aug.)

3) t. nilelitou odpovědíububen.
4) Sv. Řehoř. Jan Zlatoůstý a jiní vyklndstelé znamenají, le Job privě opak mluvil (výš 9.
20), nmpirqje viny lehčích n tanýoh poklesků. toliko že se proti hrubému domněoí svých
přátel wa, stoje nn tom. to takový hříšník není. u jlkéhoi ho oni měli. : kterýby prá
vem takového trestu zesluhovsl. V tom zajisté měl pnvdu. neb víme. že toliko zkoušen byl.
7) t. z jaké příčny neb : jnkého úmyslu tů tresee : navštěvuje?
s) z. abys ho dostihl. _
9) t. moudrost Boží jest nesmírná. nevystižitelní.

Il) t. hodne nets—ti.
12) Člověk „bý nechce o-psu' zákona. : vytahuje se z něho. jako divoký mi : uzdy, iubíbů
tak dobrovolně do všeliké bezbožnosti. s pak i do trestu.
17) t. ve tmách nbleskne ti polední jasnost. . v největším neštěstí vzejde ti dobri naděje.
18) a. začátek wa. dobrých věcí jich! je očekával. nbudl tobě msi; m i štastná budoucnoísti
: dokonnlosti ss dočekii. — ") t. příkopem obležen s. oehrůnen v domě svún.
ls) Jinak: hhoditi tobě budou. vídouoo tě šťastného. ježto na té nyní itítí.

I
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čiště jim zmizí, a naděje jejich ohavnost
duše.“

kého živočicha, & duch všelikého těla
lidského.
ll. Zdaliž ucho nerozeznůvů slov, &

Kapitola sz.

dásně toho, jenž jí, chuti?
12. Při starých jest moudrost, a. při
dlouhém věku rozumnostf

Job nmitd chlubnó řeči Sofuory.

7. Vysvětluje moc

s moudrost Bott. kterouž v spnvowlmi m

ukazuje.

1. Od ovídaje pak Job, řekl:
2. Te y vy sami jste lidé.' a s vámi
umře moudrost?
3. I já! mám srdce, 'sko i vy, aniž
jsem nižší než vy: nebo do neví, co vy
víte?
4. Kdo posmíván bývá od přítele
svého, jako já. vzývsti bude Boha, a vy
slyšít jej: v posměchu zajisté jest spra
vedlivého sprostnost.'
5. Jestit jako lampa potupena v my—
šlení bohatých, připravena k času ulo—

ženému.'
6. (Na odpor) hojnost jest v staních
loupežníku. a. směle papouzeji Boha.
ješto on dal všecky věci v ruce jejich.'
7. Zeptej se jen hovad. a naučí te

13. U něho jest moudrost i síla.. je—

hot jest rada i rozumnost.
14. J estližet ou boří,není kdoby vzdě
lal: zavře-li člověka, není kdohy (mu)
otevřel.
15. Zastaví—livody, vyschne všecko:
&vypustí-li ' , podvrůtí zemi.

16. U ně o jest síla &moudrost: on
má i oklamávajicího, i toho, kterýž
oklamán bývá.
17. Ont přivodí rádce k bláznivému
konci, a soudce k nesmyslnosti.
18. Pás králům odvazuje, &přepasuje
provazem bedra jejich..
19. On vede kněží bez slávy! a mo—

cné podvracuje:
20. on změňuje rty pravdomluvnýchf
&učení starých odjímá..

21. On vylévá potupu na knížata, a
těch. kteříž potlačení byli. pozdvihuje.
22. On zjevuje tajné věci z temností,
&.vyvodí na světlo stín smrti.'
23. On rozmnožuje národy. i hubí je,
10. V jehožto ruce (jest) duše všeli &podvrácené !: celosti navracuje.

be:8.a.ptactva
nebeského.
&oznámí
[luv zemi.
a odpoví
tobě: atobě.
vy
pravovati budou (tobě) ryby mořské. '
9. Kdož neví. že všecko to ruka Ho
spodinova učinila?

20) t. nlč ' živobytí své: bezbožníci spolohali: bohatství, čest. rozkoše — jsou jim v smrti
ohavnosti. poněvadž pozninjí, že věci tyto jim budou k věčnému zahynuli. Jiný výhled:
Všech. naděje jejich jest pouhé dechnutí, t. j. zmizí jako dech.
2) t. sami toliko moudří — není nad vis tůdného moudřsjiího.
4) t. poněvadž jí svět nechápe.
5) t. moudrost spravedlivého jest jako lampa, je! od bohswů s. opatrnějších synů tohoto nets.
potupováns bývá, s to : příčiny. že ctnosti n hohsbajnosti nezquí, snil jí v pootivostimají.
nýbrž jediné stříbro. zlato : peníze nade všecko milují. Ale Bůh učiní, -uby časem svým
tato lampa ctnosti jasně svítila, tak to moudrost tohoto světa bldsnovstvím se býti ukiio,
s pak i to se dovede. že ani všichni nenastal nejsou haholní, mi všickni Humi bohebojní.
6) t. dopustil. aby hojností oplývali. Job psh odpovídů ns to co Sofar posleze tvrdil. že toti!

bezboiní neštutni sprsvsdliví pak šťastni jsou: ukuuis jnk již v přírodě i v tvorstvu spa
třiti Ise, le zloba pokoje s. hhhobytu požívá
11) Zřízení toto Bezi tak lehce jest pozorní, jako nebo rosesnňvi slon & důsed chuť.
12) Slyi tedy, co prsví staří v jisté písni. která! takto dí: —
18) t. be'ře hrůlům moc jejich, a víte je v poddnnost.
19) t. knížata uvádí v potupné odjetí.
20) t. dopouští. to i prnvdomluvní od pravdy se uchylují.
22) '. věci nejskrytejší. .
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24. On měňuje srdce knížat lidu ze tajne nic býti nemůže? či snad může
oklamán býti jako člověk vašimi lstmi?
bezceetíz'
10. On vás tresteti bude. nebo v
26. malují jako ve tmě. &ne v svě skrytě tvář jeho přijímáte!
11. Hned jakž se pohne. zkormoutí
tle. a. dopouští. aby bloudili. jeho opilí.
vás, a strach jeho připadne na vás.
mě. &zklamůvó.je. aby nadarmo chodili

12. Památka. vaše přirovnání). bude
pepelu. &obrátí se v bláto šíje vaše.'
13. Pomlčte maličko. abych mluvil.
cožkoli vnukne mi mysl.
]. Hle všecko to vidělo oko mě. a
14. Proč trhům maso své zuby svými,
elyšelo nebo má. a vyrozuměl jsem vše &duši svou nosím v rukou svých?'
mu tomu.'
15. Byt mne také zabil. v něho dou
2. Co vy víte. vímt ijá: aniž jsem fati budu :' ti však cesty své před obli
čejem jeho předložím."
zdilejší nežli vy.
3. Ale však k Všemohoucimu bych (ra- ,
16. A on bude Spasitel můj: nebo
ději) mluvil. &hádati se s Bohem žádám :' před obličej jeho žádný pokrytec ne
4. ale prvé okáži. že vy jste sklada— přijde.
telé lži. & ctitelé převráceného učení!
17. Poslouchejte řeči mě. a pohádek
5. A kéž byste mlčeli. abyste se zdáli mých ozorujte ušima. svýma.
býti moudří.
18. udu-li souzen. vím. že sprave
6. Slyšte tedy trestání mě, a.důvodův dliv nalezen budu.
rtů mých pozorujte.
19. Kdo jest. ještoby se soudil se
7. Zdali Bůh potřebuje vaší lži. aby mnou? Nechť přijde: proč mlče měl
ste za něho mluvili lsti?
bych h noutii"
8. Zdali osobu jeho přijímáte. ak stra
20. vou toliko věci nečin mi (Bože),
ně Boha souditi usilujetei"
&pak se před tváři tvou nebudu skrý
9. Zdež se to bude líbiti jemu, jehož vatu:

Kapitola 18.

Joh treece

tel,. ie nemelo entit ice Boží ře.
,“
jemu uhliievelí.
.,
p

i

24) t. dopouští. aby bloudili. o rozumu & soudu pravého zbave ni jsouce.

ji: ani sobě ui lidu
rody Mně nevěděli. nýbrž ]: nhynutí i sobě i lidu příčinou byli.
1) t. čemu to eterů píeeň udí. Nyní dále nee Job své vlastní myšlenky přednáší.
3) '. u! není mi ee bití. to od vás přemolen budu . pl'edc ne s vámi ale . Bohem mluviti o
jeho o příčinách utrpení mého tůntí si “dám. neb on pravde ; lúsha jeet.
4) t. iilto myelíte. to na koho Bůh utrpení dopustil. ten proto ji: bezboiným hříšníhem

b'ti muni.
8) geo! Boha ee ujímeti. . k jeho straně neddovoti chcete? Zdali toho údů Bůh jeho lidé.
ab)-ete v eoudu podlé přímé h němu co nechyloveli. : jemu neddoveli. jakoby jeho upn
vedlnoet jináee oetůti nemohla.. leč zahy-ete mne ze neepmvedlivého. o těch bid. které eniším.
hodného edeoudili? Toho Bůh nepotřebuje.
10) t. jemu pochlehqjete; &. j. povrchnd pohryteehy t. j. proti uvědomí osoby jeho šetříte,

chtíce ke ctijelnu na mne edíteti i největší neileehetnoeti. jeito však víte,

mně není.

i

!

!

|
l

ie jich při

12) t. hrdi “je nie. pýcho veie ponížena bude.
14) Chce Hei: Pred bych měl o uchování zivota svého ee ph'lil zasouvat. a je chtít jeho zuby
nehty udržet! No mem lívobytl mi není úletem. ale na pravdě. Podobenství tu vzato od
zvířat. má:.
chtčjíce loupet Ivou uchovoti. zuby ji drtí. 0 od poeeetny'eh. kteří! nejlepií
evč věci v rukou nesou. : pl'ed loupežniky eehnňuii.
15) t. v nový livot. ve vzkříšení těla. — ") t. livet "fu. h eondu lnu podám. neini jittou
mie. le uhnnhen nebudu. jeho! vy o mně Iny-lite. ele edmvileníocet tvých le přijmu.
19) t. prodbyeh na „oborní dáti ee potfíti, aniž líci co k oepnvedhění "činu?

!

!

ls. 210— 14. 14.
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21. ruku svou' vzdalode mne. ahrůzs
tvá st mne neděsí.
22. Povolej mne. a já odpovídati bu—
du tobě: aneb necht já mluvím, & ty
odpovídej mi.'
23. Jak mnoho mám nepravosti &
hříchů. nešlechetnosti má s. provinění
má ukaž mi.
24. Proč tvář svou skrýváš. & máš
mne za nepřítele svého?
25. Proti listu. kterýž od větru zmí
tán bývá. ukazuješ moc svou . a stéblo

suché stíháš.'

26. Nebo zapisuješ proti mně' hoř
kosti. a zkaziti mne chceš pro hříchy
mladosti mé.
27. Dal jsi do klády nohy mě. a šetřil
jsi všech stezek mých. & šlepějí noh
mých šetřil jsi.
28. Jeužto jako shnilina stráven býti

mám. a jako roucho. kteréž snědeno
bývá od molů.

Kapitola 14.
Job vypisuje krátkost a budu lidského života a z
mrtvých vstanu předpovídá.

1. Člověk narozený 2 ženy. krátkého
'est věku. a naplněn bývá mnohými
ídumi.

2. Jako květ vychází: &setřín bývá.
&utíká jako stín. a nikdy v témž stavu
nezůstává.

___-___.-
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3. A za.hodné máš na. takového otví
'
rati oči své. a. uvoditi jej s sebou k
soudu ?

.

4. Kdo může učiniti čistého poča

tého z nečistéhosemene? Zdaližne ty?
kterýž sám jsi?
5. Krátcí jsou dnová člověka. počet
měsícůjeho u tebe jest': a položil jsi
mu meze. kterýchž nelze překročiti.
6. Odstup maličko od něho'. aby po
okřál. dokud žádoucí nepřijde, jako ná
jemníka. den jeho.
7. Strom má naději: bude-li pod
tat. zase se zelená. &ratolesti jeho puči se,
8. Sstará-li se v zemi kořen jeho. a
v prachu umře—lipeň jeho.
9. jakž počijc vody (opět) zpupení se
a pustí ratolesti . jako když poprve ští
pen byl.
10. Ale člověk když umře. obnažen
jsa &strůven. kam. prosím poděl se?
11. Jako když ucházejí vody z jezera
a řeka opadlá vysychá:
12. tak člověk když usne. nevstane;
dokudž nebude setříno nebe, ueprocítí.
ani povstane ze sua svého.'
13. 0 by mne v hrobě schoval.' &.
skryl mne, dokudžby nepominula prch
livost tvá, &uložil mi čas,vněmžby roz
pomenul se na mne?
14. Mniš-li,' že mrtvý člověk zase
ožive? Po všecky dny. v níchžto nyní

t. pokuty.
Počínů Joh při svou veřejně \: přítomnosti Boží véoti.
t. _j. noh ty počni vésti při. neb jů.
& na vínu svou se ho dotuzovnti k vyvrácení zlého domnéní přátel svých.
t. nesluší to na tvou velebnost. aby bídného & povržene'ho človeka tak trápil.
t. do knihy osudů — ukládůš mi trpeti.
4) Ty vcházíh se mnou hídným v soud ze příčinou spáchaných
hříchů: ale co! nejsem již od
'
narození ncčístý? Nejstarší církevní Otcové rozum tato slova Jobova o hříchu prvopočáteč
ním. dědičném.
5) t. od tebe mu vyměřcn.
t. : metlou srou dej mu odpočinouti od trápení, nt ten čas tebou vyměřený s potěšením tráví.
Neznpírů tím budoucího vzkříšení : mrtvých. o nem: níže navrhuje & 19. 25. etc. zjevne
mluví: ale o přítomném smrtedlném živote praví: kdy! kde jednou umre. že se přirozeným
behem k němu nikdy více nenavrátí.
t. kéžbys chtěl mne v příbytku zemřelých před neumim ochránit-i. . nkrýh' mne dotud. do

kud mne zase nevzkřísiš! Sv. Řehoř. Jan thoústý.
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14, 15. — 15.14.

bojuji. očekávati budu, dokavůd nepřijde jako u vitr mluvě. a naplní bořkosti'
změněni mě."
žaludek svůj?
'
3. Tresceš slovy toho. kterýž neni
15. Zavoláš mne. aja odpovidatibudu
tobě; & dilu rukou svých podáš pra— roven tobě.“ &mluvíš. co tobě neni uži
vice.'
tečné.
4. Co na tobě jest, vyprkzdnil jsi
16. Ty sice kroky m6 zčetl jsi. ale
odpust hřicbůmmým.'
'
bázeň (Boží). & odjal jsi prosby před
Bohem.“
17. Zapečetil jsi jako v pytliku hříchy
mé'. neb uzdraviljsi nepravost mou.'
5. Nebo učila nepravost tvá. ústa tvá.,
18. Hora padajlc rozdrobuje se. a a následuješ jazyka rouhajlcich se.
skála odsedš. z místo svého.
6. Odsoudl tebe ústa. tvá. a. ne já: a
19. Kameny vyhlubuje voda. a od rtové tvoji svědčiti budou proti tobě.
7. Zdaliž ty prvni : lidi narozen
povodně
malu země zebrůna bývá.: 0.
jsi. a řed pain-bk způsobení"
tak tedy 1 člověka v nic obracišf
8. daliž radu šoži slyšel jsi. a nižší
20. Posilnil jsi ho maličko. aby na
věky odešel: změníš tvář jeho. a vypu— než ty bude moudrost jeho?
9. Co viš. čehožbycbom my nevěděli?
stlš jej.“
čemu rozumiš. ježtobychom my ne—
21. Budou-li slavní. neb neslavnl sy uměli ?
nové jeho, neporozuml.'
10. [ staří i dávní jsou mezi námi.
22._A však tělo jeho, dokud živ jest. mnohem starši nežli otcové tvoji.
bolesti okouši. a duše jeho nad nim sa
11. Zdaliž veliká věc' jest. aby tě po
mým kvlli.
těšil Bůh? Ale slova tvá zlá toho zbra
ňujl.
12. Co tebe pozdvihuje srdce tvé. a
Elita. tmcc John : pýchy . lonhini se Bohu. 20. jako veliké věci mysle, nespouštlš oči?
Potom vypisuje bezbožny'ch lidi zlost : pokutu.

]. Odpovldaje pak Elifaz Themanský,

e l:

2. Zdali moudrý odpovidati bude

13. Co se nadýmá proti Bohu duch
tvůj. aby pronášel z ust svých takové

řeči?
14. (Neb) což jest člověk. aby nepo

14) t. zda.! tomu není tak.. — ") t. při vzkříšení; jinak skrze smrt.
15) t. miluješ se nad dil- rukou svých, . podáš lni ruky. a vyvodei mne : hrobu. aneb
viki—ldi mno : mrtvých.
16) t. Ty sice nyni kroky m6 počítii. šetřič jich, a pro všecky poklesky přísně mne tmoeč:

ale potom. zde potratu

mne. nebudeš více pokutovati.

17) t. aby nebyli zase odpočetěni. . k novému trestáni přečtení. — ") t. očistil jsi duši mou
utrpennn.
19) t. znenáhla v nic ho obrůtli.
20) t. aby odešel na věčnost.
21) t. nic o tom neví. co co o jeho potomky diti bude.
2) hehe: východním větrem. Rozum toho jest: Zdali moudrý marně. prudké . škodlivé řeči
povede ?

3) t. Bth
4) t. pustila mimo sobe bheň Boll. a odňal jsi platnost proshhn svym u Boba: aneb slovem
ruiii nůhoželutvi.

7) t. aby všecko. co: se od poutku svět. dilo, viděl. aodtud mnohem více zkušenosti . mou

dl'octidooLthdlimymlndii?

11) t. nemožně.

] 5. 16—34
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škvrněný byl. a aby se spravedlivým
logjklíčíjej. jako krále. jenž chystá. se k
ukázal narozený z ženy."
15. Hle mezi svatým jehonení žádný
25. Nebo vztáhl proti Bohu ruku svou,
neproměnítedlný. s (sama.) nebesa ne a proti Všemohoucímupostavil se.
jsou čista před obličejemjeho.'
26. Útok učinil naň s vypnutým hrd
16. Čímž více ohavný a neužitečný lem. &točnou šíjí ohradil se!
27. Přiodil tvář svou tukem. a z boků
(jest)
vodu? člověk.kterýž pije nepravostjako jeho sádlo visí.'
17. Ukňži tobě. oslyi mne: cožjsem
28. Bydlíl v městech zpustlých. a v
viděl. vypravovatí budu tobě.'
domích jsou
opuštěpzšh.
18. Moudřítovyznavají. anekryjí otců (rumu)
ob
' kteříž v hromady
'

svých:
'

29. Nezbohatne. aniž trvstí bude sta—
tek jeho. aniž vpustí do země kořene
svého.

19. jímžto samým (v moc) danajeet
země, a nepřešel cizí prostředkem jich.'
20. Po vsecky dny své bezbožuý pej—

cht'u' &nejistý jest počet let tymnství

'."eho

21. Zvuk hrůzy (vzní) vždycky v uších

30. Nevyjdez temnosti:' ratolesti je
ho vysusi písmen.“ a on odjat bude de—

chemúst jeho."'

31. Nebude věříti, bludem oklsmňn
jeho:
a i když
pokOlíjest. on vždy pode jsa. žeby kterou mzdou měl vykoupen
zření má
o úkladec
22. Nevěří.b se měl navrátítí z tom
ností k světlu, ohlídaje se se všech stran

býti.'

32. Prvé než dnové jeho vyplní se,“
zahyne: a ruce jeho uschnou.
33. Jako vinice. připrvním květu zma
ba, zná. že pro něj nsstrojen jest den řenbude hrozenjeho. a (bude) jako oliva
temností.'
smítajicí květ svůj..
34. Nebo shromáždění' pokrytce ne
24. Děsití jej bude soužení, s ouzkost

na meč.'

23. Když se vzchOpí,aby hledal chle

__

15) t—obyvatelé uebeští. andi-lé nezůstali všickui bez viny. Výš 4. IS.
17) Job prvé dovodil, ie : osudu člověka nelze o jeho hHšuosti neb spravedlnosti soudití. nyní
pak Eliínz : vlastní zkušenosti chce dokůzntí, že zlí vždy trestňni, upon ne na dlouho

ihstni bývají.
18) t. co slyšeli od předkův svých.
19) t.. povím ti. čemu učili moudří předkové naši. dokudž ještě sami touto mí naší (srnhskou)
vlidli, s žádnými cizozemcí se, & uk tedy ani mravů s. učení svých s cizími mravy : uče
ními nesmísilí. To. co! již nyní dále Elifaz vypravuje n za. původní nrebske učení. . tudy
:. čistou : cizím domněuírn ještě neporušenou provdu má. jest opět z jedné stu—6vhstenskó

písně mta.

20) Hebr.: Trápí. děsí se — ") t. neví. jak dlouho mu hrdla nechqjí. & proto se děsí.
22) t. nejd-italský. Temnostmi rozumí nekteří noc. v ní.! nevěří. by mel dne dodeknti ; jiní pak
bídu. s níž neočekává, by mohl vypuštěn

býti.

23) t. že na něj čeki neštěstí.
26) t. i na Boha. se směl ten bezbolm'k pyšné n tvrdošíjně obol'iti.
27) No nic jiného nemyslíl, led aby telu sloužil. . se krmil. Sv. Jnkub mi tyto ukl-mená. tučně
zlosyny zn tolíkero obětí spravedlnosti, ke dni ubití.

Jak. 5,5

23) t. vzal obydlí v městech. kteréž prvé núsiínč dobyl s zkazil. i sobě přívlnstnil.
30) L : neštěstí. ") L děti jeho stráví blesk; aneb všecka jeho zdirnost v nic se oblíbí. "')
t. ůst Božích; t. j. bezbotuík náhle uhyne pon-tou Bolí.

Sl)

t. zouínti bude, proto že o milosti : milosrdenství Božím ničeho nechtěl věděti.
32) t. před časem.
33) t. přijde o své potomstvo sůby. před časem. Nur-Stí se tu na neštěstí Jobovo.

34) t. rod. čeled. — ") t. soudce. jenž oslepení bývají dny.

míče-ks
QQ!
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15, 35. — 16. 21.

10. Sebral prehlivost svou roti mně.
plodné
(bude),
a dary."
oheň spálí stany těch. a. hroze mi. skřipěl na.mne why svými:
teříž rádi
berou
35. Počsl bolest. a.porodil neprevost. (jako) nepřítel můj hrozným očima na.
mne pohleděl.'
&břicho jeho připravuje lsti'.
ll. Otevřeli proti mně ústa svá. &vy
čítajíce bili čelist mou.“ nasycení jsou
Kapitolu se.
mukami mými.
Job domlouvipřátelům, io normě

mluví o jeho

nsitisti. 8. Vypnvw's své nehodi, kurii jekk ' no—
vinný snu-sli musí.

]. Odpovídaje pak Job, řekl:
2. Slýclmljsem častokrát takové věci..
Těšitelé těžcí jste vy všiclmi.
3. Bude-liž konecslovům povětrným ?
Aneb něco tobě obtížné jest, že (tak)
mluvíš?
4. Mohlt bych ijá. tak mluviti jako vy:
a.6 by byla duše vaše na místě duše mě:

12. Zavřel mne Bůh u nepravého. &
v ruce bezbožny'ch vydal mne.

13. Já byv někdy bohatý. rychle se
třín jsem: uchopil mne za šíji mou. roz
tříštil mne. a postavil mne sobě jako za.

cíl.'

14. Obklíčil mno kopími svými, spolu
ranil ledví má., neodpustil (mi). &.vylil
na. zem střeva má.
15. Ranil mne ranou na ránu, obořil
se na. mne 'ako obr.
16. Pyteí sšil jsem na kůži svou. a při
5. těšiltbych i já. vás řečmi.spotrásal—
bych na vás hlavou svou:
kryl jsem popelem tělo své.
6. osilňovalbych vás ústy svými, &.
17. Tvář má opuchla.od pláče. svíčka.
očí mých zatemnila se.
blízcí
v
. ych rty svými jako odpouštěje
18. Tyto věci trpěl jsem bez ne rs
7. Ale co učiním?' Budu-li mluviti. vosti ruky své. maje čisté k Bohu prosby?
neupokojí se bolest má: &budu-li mlčeti.
19. O země nepřikrývej krve mě.“ ani
neodstoupí ode mne.
nalezni místa v tobě, aby skryl se křik
8. Nyní pak potlačila. mne bolest má. můj."
20. Nebo aj na nebi (jest) svědek můj,
a vnic obráceni jsou všickni oudovémoji.'
9. Vrásky mé vydávají svědectví proti &znatel můj na výsostech.
21. Mnohomluvní (jsou) přátelé moji:
mně. a křivdomluvnýpovstává proti mně
—k Bohu slzí oko mé.
odpírnje mně..
35) t. proto vie to přijde na besboinaio. pon čvsdt nevymýšli . neplodi jiného. nei ustsvičně
nespravedlnosti. ouklulý : niti-ky bliinim svým.
2) Slyiel jsem již. podobných věci mnoho: a. však to mi k žádnému potěšení neni. nýbrž více

mne wmueuje.
7) Ale když marně a plná jest utěobs vaše. co mám činiti abych sám sebe potěšil?
8) t. nyni jsem bez utóchý s letim jako zničený pod tíb' utrpení svého.
9) t. nemoc zdá se odsuzovsti mne (výš 10, 17.) a přátelé moji mne vjemů mezi zíosyny po

kládsjí.
lo)

t. zaostří! oči své na. mne.
Potupné mne poličkuji. t. zjevně v oči, nenůldits mne hanjí.
13) L k nerniby střelami svými házel.
18) Mojo v tom dobré svědomí, le jsem žádnému neublítil, ano i k Bohu nilelitěsupřimě jsem
se choval. čistě a bez počkvrny slovem i skutkem jemu clonu.
19) t. nech ji volati k Bohu. Jest to podobenství výlité krve nevinné. která! podlé doplnění
starých netrsti se do země. sni nevyvyehá. oni.! kterak zemí příkrým býti mute. ale vždy,
jako vroue. o porostu k nebi volů, dokudiby pomstěos nebyla. Pod tím podobenstvím Job
sobě zádi. oby nevinnost jeho. jd spravedlivým lidem tak druhů bývů. jako krev & !ivot
sám. od přátel v podezření note & nařčení.. nesůstávsls skryta, ale od samého Boha ns.
světlo vyvedena byla. — ") t. křik di volání o spravedlnost.

ll)

18.22.—18.2

__
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22. A kéžby tak souzen byl člověk s
9. A přidrží se spravedlivý cesty své.
Bohem. jako souzen bývá syn člověkas a.kdo jest čistých rukou. příde,sobě síly.“
tovaryšern svy'm !“
10. Protož všickni vy obratte se &
23. Nebo aj krátká léta mljejí. a ce— pojďte sem. nebot nenalezšm mezi vltmi
stou. kterouž se zpět nenavrátlm, již se žádného moudrého!
beru.
ll. Dnové moji ominuli. myšlení má.
rozptýlena jsou. tr píce srdce mé.
Kapitolu I?.
l2. Noc (mi) obrátili v den. a.zase po
Job : velikosti bolest: soudu.-.že mu mvt mává.
tmách naději se světlo..
nemů ze to. aby se mu kdy na svete lépe vésti málo.
13. Strpím-li. hrob jest dům můj. &
] . Duch můj zemdlen bude, dnové moji ve tmách ustlal jsem ložce své.“
ukrůceni budou. &toliko mi hrob pozů—
14. Shnilině řekl jsem: Otec můj jsi;
stává.
matka má. a.sestra má. červům.'
2. Nezhřešil jsem. &.(přede) v hořko
] 5. Kde tedy jest nyní očekávánímě.“
stech řebývů oko má.
a trpělivosti mé kdo šetří?
3. ysvobod' mne Pane. &.postav mne
16. Do nejhlubšího hrobu všecky věci
podlé sebe. a kohokoli ruka. nechat bo—
mé sstoupí: mníš-li. že aspoň tu bude mi
juje proti mně.“
4. Srdce jejich daleko jsi učinil od 1:51- odpočinutí?

mě.“ protož nebudou povýšení."
5. (Kdo) loupež slibuje tovnryšům.
toho synů oči zhynouf

Kapitolu IS.
Bald-d mluví: o trettini odBohn baboiných. nenutí.

6. V stavil mne (Bůh) jako za pří
že i Job. ju podobne trestán. bezbožný býti moli.
sloví li em. a za příklad jsem řed nimi.
1. Odpovídaje pak Baldad Suhský,
7. Zssmušilo se hněvem o o mě. &
'e l:
oudové moji jako v nic obrácení jsou.
2.
Až dokud marné řeči budete mlu
8. Užasnouťse nad tím spravedliví.'a
nevinnýproti pokrytci pozdviženbude." vití? Vyrozumějte prvé. a tak mluvme.
22) Chce říci: Kdybych s Bohem. tak iako : clovekem. mohl na soud postoven býti. aby Bůh
sim vyznal. proč na mm- tskové trápení slolil. ukázalo by se. to nejsem vinuen. alespoň
tolik vinne—n.oo trpím. n kolik mi přítelé moji přičítqjí. i to toho Bůh nedopustil na mne
pouze pro mé viny, nýbrž : jiných tqiny'eh příčin svých. ——V tom zajisté mel Job pravdu ;
neb jej Bůh toliko zkoušel. jako často zkoušívů sprsvedlivých. aby je více očistil & osprsn
vedlnil. jeisto přátelé jeho ruly jen na tom tvrdé stáli. to jest pro hezbožnost od Boha tre—
stán. s. téměř k vyznání hříchů jej nutili.
'
3) t. pak jsem bezpeůcn tebou; hehr. text: Post-sv mne prosím rukojmě se sebe. “stupnu
mne u sebe.
4) t nednls přátelům mým pravé moudrosti. — ") t. lie-vítězí nule mnou.
5) t. toho synů oči, po štěstí vždy hlodiee. . vše]: se ho nikdy nedohledíce. pujdou; aneb sy
nové jeho žádného štěstí se nedočkají.
8) t. hledíee na mou nevinnu. s ie vidy v trůpeni i v posměchu zůstávám. — ") t. aby nic
se neohlídqje na časný pokoj bezbarvých sni na jejich útulky & potupovšní. ptedee se stále
. horlivé v ileohetnosti naleul. Odpovídá nn útržky Elihzovy. 15. 4.
9) t. posilní se v dobrém ještě více.
10) t. pustim od svého zlého o mně smýilení, slyšte Inne trpělivě. chci vám mistnou zpávu o
všem děti.
13) |.. ji! u mům ! tomu, abych do hrobu se pololil.
t. smrt jest mi vítána a já se s ní ii.! rpl'ůtelil.
15) &.jak bych měl časného štěstí očekávat-i.
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3. Proč jsme počtení za hovada! a
ošklivld'sme
4. ( ty). byli
jenž vam?"
hubíč život svůj znře
ním svým. zdaliž pro tebe opuštěna bude
země: a odsedne skála s místa svého'f'
5. Zdaž nebude uhašeno světlo' bez
božného . aniž se bude blyštěti plamen
ohně 'eho?
6. větlo zatmí se v stánku jeho. a
svíce. kteráž nad ním jest. zhasne!
7. Ssouženi budou krokové síly jeho.
a porazí jej (vlastní) rada jeho.
8. Nebo zapletl v sít nohy své. a v va
motaních jejích chodí.'
9. Chytí ho za patu osidlo a 'rozpálí
se proti němu žizeň.'
10. Skrytat jest přizemi smečkajeho.
a léčka jeho na stezce.
ll. Odevšad hrůzy jej děsiti budou. 3
nepletou nohy jeho.
12. Umdlena buď hladem síla jeho. a
lačnost přepadni žebra jeho.
13. Necht zžířekrásu kůže jeho, necht
stráví ramena jeho prvorozené. smrt.“
14. Uchváceno buď zstánku jeho dou
fání 'eho.' a zahynuti šlapej po něm.
jako král.
15. At bydlí v stánku jeho tovaryši
jeho, když ho nebude :' sypána buď v
stanek jeho síra.

18. 3. — 19. 5.

16. Od zpodku kořenové jeho at
uschnou. svrchu pak potí-ena buď žeň

jeho.'

17. Památka jeho necht zahyne z ze
mě. a nebuď slýcbáno jmeno jeho na
ulicích.
18. Vyženou jej z světla do temností.
a : okršlku (země) vypudí je'.
19. Nepozůstane semenajeho ani rodu
v lidu jeho, ani jakých ostatků v kraji
nách jeho.
20. Nade dnem jeho zděsí se mladí. a
staré napadne hrůzaf
21. Ti tedy jsou stánkové nešlechet
něho, a to jest místo toho, kdož nezná.

Boha'

Kapitola Il).
Job praví. že ne pro hříchy. ale pro jiné slušně pi'i
činy od Boha navštiven jest. 25. Taši na nadeji bn
douciho : mrtvých vstáni.

]. Odpovídaje pak Job, řekl:
2. Dokavadž trápíte duši mou. a.po
tírůte mne řečmi (svými)?
3. Aj (již na) desetkrát“ zhanili jste
mne. a nestydíte se potlačujíce mne.
4. Jistě jsem—lineumělý. při mně zů

stane neumělost má.“

5. Vy pak proti mně se pozdvihujete,
a trestate mne pohaněnimr mými“

3) t. za hloupě jako hovada. — ") t. zavrhujete řeči naše. Baldad odpovídá tu na to. co Job
výš 17. 10. pronesl.
4) Pro tebe-lil. Jobe! přirozenost běh a na svůj změní? Mini. že na světe vždy zlým zle. a
dobrým dobře se vede. a pro Joba to jinůůe nebude. že on tedy zlý člověk býti musí.

5) t. itéztí.
6) Narazí tu Baldad na obyčej. dle kterého! lampa na stropu zavěšena bývala,

aby .

hůry

pokoj osvěcov-ala.

8)
9)
13)
14)
15)
16)

t. sam ze zapletl a vydal v nebezpečenství.
t. žízeň a hladovost žádostí. Dle hebr.: Obklíči jej provaz či léčka aneb i past

nalíčená..

Prvorozonů dcera hříchu jat smrt.
t. viecko to. več douhí.
t. po něm. kdyi zahyne. — Hebr.: v stánku jeho od něho opuštěném at bydlí cizí.
Hebr.: ozekůny bndou ratolesti jeho. Totiž nt všechen rod jeho veskrze od zvrchu a! do
kolen vybyne. Ztvůta potomstva byla u starých největším neštěstím. Přísl. 2. 22.

20) t. od prvního do posledního. všichni se zbrozí osudu jeho.
21) t. to jeat konec bezbožného. a v takova mista přichází. Tím chez licí. že jen na bezbotm'ky
přichází naštestí, a tak i na Joba.
3) t. mnohokrůte již -—
4) t. bloudím-li. má to škoda. co komu po tom?
5) t. chcete mne přezvčdčiti o víně mě k mému pobanění a snížení.

to. 6_“29.
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6. Aspoň nyní srozumějte. že Bůh

kdejší r&dcově moji: a kobož jsem nej
více miloval. v ošklivosti mne má..
20. K kůži mě, když strůveno 'eet
7. Aj volám ro nátisk. a žádný ne— maso, přilnula kost má., s zůstali toiiko
slyší: křičím. si; není. kdoby rozsoudil. rtová při zubích mých.
21. Slitujte se nade mnou. slitujte se
8. Stezku mou vůkol opletl, a projití
nemohu. a na cestě mé oložil tmu'.
nade mnou, aspoň vy přátelé moji. nebo
ruka
Páně dotkla se mne.
9. Obloupil mne z sl vy mě. a sňal
22. Proč mi se protivite jako Bůh. a.
korunu s hlavy mé.'
10. Zkazil mne se všech stran. s. “s masem_mýmsytíte se?
hynu, &jako od vyvraceného stromu od
23.(5Okdyby
kdybyv knihu
nyní sepsány
mě?
vepsány byly
b y.řeči
jal naději mou.
24. raňjí železnou, a (na) plochu 010—
11. llozpálila se proti mně prchlivost
jeho. a pokládal mne za nepřítele svého. věném. aneb (aby) dlatem vyryty byly
12. Spolu přitáhli lotři' 'eho, a učinili na skřemenu ';"
sobě cestu ke mně, a oble ' vůkol stá—
25. Nebo vim. že vykupitel můj živ
jest, a že v posledni den z země vstanu:'
nek můj.
26. a zase oblečen budu kůží svou. a
13. Bratry mé vzdálil ode mne, a známí
v těle svém uzřim Boha svého.
moji jako cizí odstoupili ode mne.
27. Kteréhož uzřím já sám. a oči mé
14. Opustili mne příbuzní moji: azná—
mí moji zapomenuli na mne.
spatří jej. a ne jiny: složena jest ta na
15. Podruhové domu mého. a služky děje má. v lůnu mem.
má. za cizího mne maji. a jako cizozemec
28. Proč tedy nyni pravite: Fi'otivme
se jemu. a kořen slova nalezneme proti
jsem před očima jejich.“
16. Na služebníka svého volal jsem, a němu?
29. Protož utíkejte meče.' nebo msti
neozval se mi. (ani když) ústy vlastními
prosil jsem ho.
tel
láepravostímečjest:
a vězte, žet bude
sou
.
17. Dycliani mého štítí se manželka
má. a resim synů života mého.'
18. od to i blázni pohrdaji mnou, a
když jsem od nich odstoupil. utrhali mi.
19. V ohavnost mne sobě vzali ně

podleopráva
mne ztrapilf a biči svými
mne
kllčil."

6) t. promenil obecný svůj obyčej p'ri mně s. — " t. dejte si konečně říci. že Bůh ne jako soudce
podlé prův- nme pro nepravosti trestů.. ale spiie že dle nezpytatedlnč Indy lvů mne na
vštívil & na mne více dopustil . nežlibych právem zasloužil.
8) t. sestřel tmou. tak že nevím. kudy bídě své ujiti.
9) t. zboži. bohatství, čest. dítky a jiné věci. pro něž jsem slavný byl. odjaty mi.
12) Rozuměi: mnohá. & rozličná trápení.
15) t. pohrdoii mnou. a nemají moc více na pian svého.
17) t. musim prositi. Tak le mno všickni štití.
22) t. nemůžete-li.! na tom přectsti, vidouoe mne dopuštěnim Balín: tek zhědovnnaio. že vždy
ještě mne svými řečmi nenasycené koušete & lei-ete?
24) Staří práveli na listech bylinovy'eh. na plátno. ns kožich. no deskňch olověných . na kameni.
Slova. která Joh chce. aby napsána bylo. jsou následující vyznání jeho víry v nesmrtotllnoot
duše lidské a v tela z mrtvých vzkříšení.
25) Ačkoli nemám naděje. že se na. zemi vice poadrovím s smrti že njdn. přede :ůstůvů mi na
děje po smrti t. Vykupitel můj. kterýž v poslední den mno vzkřili.
28) t. důkladné slovo. kterýmzbychom ho porazili.
29) t. hojte se pomsty. trestu za tuto svou ukrutnost.
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Kapitola 80.
Z toho, že bezboini od Boha testům bývali, Sofa!
neupnvedllvů (love-ti miluje. to Job musi buboiným
být!

1. Odpovídaje pak Sofar Naamatský.
řekl
2. Z té přičiny' myšleni má roz
ličná stihajl se, a mysl (má) sem a tam
přemyšluje.
3. Naučeni, jimž mne tresceš, vy—
slecbnu. a rozumný duch můj odpovi
dati bude mi.
4. To vim od počátku, jakž posta.
ven jest člověk na zemi,
5. že chvála bezbožných krátká jest.
a radost pokrytce (trvá) na okamženi.
6. Byt pak vstoupila až k nebi pý—
cha jeho, a hlava jeho oblaků dotkla se:
7. (přede) jako hnůj na konci zahyne:
&kteří jej vidali. řeknou: Kam se podél?
8. 'Jako sen pomljejlcl nebude nale
zen, pomine jako vidění noční.
9. Oko, kteréž ho vldalo, neuzřl ho,
aniž vice patřiti bude naň misto jeho.'
10. Synové jeho setí-iní budou nouzi,
a ruce jeho navráti jemu bolest jeho.“
11. Kosti jeho naplněn budou hři
chy mladosti jeho, a s nhn v prachu

20, l —25.

13. Kochá se v ni, a neopouští ji. ale
kryje ji v hrdle svém.'
14. (A však) chléb jeho v břiše jeho
promění se v žluč hadů nejlitějšlch
uvnitř.

15. Zboží. kteréhož nahltal, vyvráti,
a z břicha jeho vytáhne je Bůh.
16. Z hlavy hadů nejlitějšich ssáti
bude (jed), a zabije ho jazyk ještěrů.“
17. [At neuzřl potůčků řeky, proudů
medu &másla.?
18. Trpěti bude za všecko. což uči
nil, avšak stravou nebude: vedlé množ
stvl nálezků svých tak i trpěti bude.
19. Nebo udskaje obnažoval chudé:
dům moci odjal. a nestavěl ho.“
20. Aniž nasyceno jest břicho jeho:
a. když míti bude, čehož žádal. nebude
moci zachovati.
21. Nic mu nepozůstalo z pokrmu
jeho! a protož nic nezůstane z dobrých

věcijeho.“
22. Když nasycen bude, soužen bude,
rozpall se, &všeliků bolest připadne na
něho.

23. 0, by naplněno bylo břicho 'eho,
aby vypustil na něho (Bůh) prcůlivý
hněv svůj, a dštil na něho boj svůj.'
lehnou.'
24. Utlkati bude před zbroji železn0u,
12. Nebo. poněvadž zlost sladne v a vrazi na lůčiště měděné.'
ústech jeho, chovájí pod jazykem svým.
25. Vytažen jest (meč pomsty Boží),
2) t. poněvadž ty se na soud Boli odvolšvňi.
9) t. nebude vidio, neb nenavrúti se me na místo své. na něm.! bydlil.
t. jeho vlastní skutkové odplutí mu bolesti za bolest. kterou byl jiným způsobil.
!. už i v kosti jeho vniknou zli zvykové mladosti jeho. a. budou trvati až do stáří 5 už do
lll'lrti. Sv. Řehoř.
t. zdržuje ji pod svrohkem úst svých, jako pokrm chutný. aby mu tím de'le libost chutí zů—

etivnlu: & vitk —
t. nahltav zbozi nespravedlivého. tolika učinil. jakoby se byl jedu ještěrdiho. nejlínějiiho
napil. t. j. uji-te tim zahyne.
17) '. nemů míti časného potehuůni.
19) t. dům. jeho! nestavěl, dům cizí odjel.
21) C. pro chudé. — ") hebr.: nebude míti. dlažby se troštovul.
23) 0.. aby ohněm a lil-ou bojoval proti němu &.j. hrotuem aby mu všecko spáleno bylo. Polom
vnti jest. že přátelé Jobov'i při vypisování pokut lidí bezhoznýoh vid; taně na ta neitůti,
kteri! měl Job cim. narážejí.
24) t. meullho zlého zniknn, v větši upndne; před lidskou pomstou utlkqje. v Botlpomstu uběhne.

20. 26. — 21. 20.
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a vychází z pošvy své. a blýská. se v hoř
kosti své: půjdou &přikváčíjej hroznl.'
26. Všecky tmy skryty jsou v skrý
ších jeho: sžíře 'ej oheň. kterýžto nebý
vá podpalen. tr pen bude. kdokoli po
zůstane v stánku jeho.
27. Odkryjí nebesa nepravost jeho. a
země povstane proti němu.
28. Obnažen bude kmen domu jeho,
stržen bude v den prchlivosti Boží.“
29. Tent jest podíl člověka bozbož

ného (kterýž má) od Boha. a (to jest)
dědictví slov jeho od (určení mu) Ho

spodina“
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7. Proč bezbožní živi jsou. pozdvižení
jsou, &bohatnout"
8. Símě jejich trvá před nimi. zástup
příbuzných a vnuků (jest) před obliče—

jem9.jgich.
omovéjejich bezpečnl jsou a po
kojní. a není metly Boží nad nimi.
10. Hovadojejich otell se, a nezmeta:
krava jejich rodí, a nepotracuje plodu
svého.

ll. Vycházejí 'ako stáda maličcí je
jich. a dítky jejich poskakujl hrajíce.
12. Drží buben, &harfu. &.veselí se
k zvuku píšťal.
13. Tráví v rozkoší dny své. a v oka

mžení do hrobu sstu ují.'

Kapitolu zs.
Job ukamjo proti Sofarovi. že ani štěstí pobožnosti,
ani bídy zdejsi bezbosnosti důkazem býti nemohou.

]. Odpovídaje pak Job. řekl:
2. Slyšte. prosím. řeči mě. a čiňtc
pokání.
3. Postrpte mne . at i já mluvim. a
potom. bude-li se zdáti. mým slovům
posmívejte se.
4. Zdaliž proti člověku hádání mé
jest. abych slušněneměl se rmoutíti?
5. Pohleďte (jen) na mne, a užasněte
se. a položte prst na ústa své!
6. Ano já (sám), když sobě rozvažuji
(bídy své). děsím se . &popadá třeseni
tělo mé.

14. A ti říkali Bo u: Odejdiž od nás.
a známosti cest tvých nechceme.
15. Kdo jest Všemohoucí, abychom
sloužili jemu? a co nám prospěje. bu
deme—lise modlití jemu?
16. Ale však že není v moci jejich

štěstí jejich.“ (pročež) rada bezbožných
daleko bud' ode moc.
17. Kolikrát (také) svíce bezbožných
uhašena by'vá1a přichází na ně povodeň,
a (Bůh) je poděluje bolestmi v prchli
vosti své?
18. Bývají jako plévy před větrem, a

jako
vichr
rozptjeho
luje.bolest
19.pá, ůhkterouž
odkládá
synům
otcovu: a když odplutí. tehdy pozná!
20. Vidětí budou oči jeho zahynutí

..a) t.. trestové. hrůzy.
t. zničen bude všecken dům i rod i statek jeho do kořene.
Potud Sofa: dosti trpce Jobovi dokazuje. že netrvá dlouho jakkoli důkladné a veliké štěstí
bezbožného. ale že brzo (již zde) dochizí zaslouženého trestu. Načež Job v následující
kapitole naopak dokazuje. že i bezbotni zde štěstím oplývají. i v štěstí tiše skonšvaji.
4) Mám proč naříkam. ješto není mí činiti s lidmi. na kterébych tak dalece nedbal, ale s pro
zřetedlnosti Boží._kt.er_\"pokutami. je: na mne dopustilpzdfa se. jakoby žaloby nepřátel mých
ltvnoval.
(Sv. Rehoř).
5) t. nesudte všotočné. '
7) t. jestliže jít (jak ty Solare pravíš) za příčinou svých hříchů tolik trapcn joem. proč jsou
mnozí bezbolníci nn. tomto světě šťastni? Není-lil to důkazem. že osud pozemský no vždycky
s našimi zasluhami se srovnává?
13) t. snadné. bez dlouhého trápení umírají.
16) t. bezbožnost. nečiní člověka všelijak šťastným. by pak i časného štěstí paliva-l: neb není
stálé ani pravé to štěstí.
l9) t. Bůh trestati bude uoprsvost otcovu na synech, a pak teprv pozná, že mu i za jeho víny
odplaceno jest.
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ude. : prchlivosti Všemohoucího píti
ls)vě.&
21. Nebo co mu záleží ns domu jeho

po
něm?
byti počet
ovici
umenšen
yl? měsíců jeho 0 po
22. Zdali Bohs kdo učitibude umění,'
kterýž vysoke soudí?
23. Tento umírá silný s zdravý, bo

21. 21. —-22. 7.

33. Slsdký byl ksmeníčku potoka pe
kelního.' a za sebou všelikého člověka
potáhne. a. před sebou nesčíslné.

34. Kterskž tedy těšíte mne nadarmo,
poněvadž dokázáno jest. že odpověď
vaše odporně.jest pravdě?

Kapitolu zz.

hatý &.štastný:
24. střeva 'eho lně.jsou tuku. a moz— zum nespuvedloosh' ne Jobs dovoditi usilujd. 21.
Sllboje mo všecko dobití
od Bobo. bude-li činiti
kem kosti je o svgsženyjsou.
po dni.
26. Jiný sk umírá. v hořkosti duše
]. Odpovídaje psk Elifaz Themen
beze všeho : oží:
26. ti však spolu spáti budou v prs— ský. řekl:
2. Zdaliž Bohu může přiro vnán býti
chu. s červověje přikryjí.'
27. Známt jů. myšlení vaše. & smý člověk. také kdyžby byl dokonalého
umění?"
šlení proti mně nepravé.

28. Nebo pravíte: Kde jest dům kní
3. Co prospívá.
budeš-libude-li
spra
žete? : kde stánkové bezbožných?
vedlivý?
sne co Bohu,
jcmu přidáš.
29. Otsžte se kohokoli z pocestných.
a že on tomu takže rozumí. poznáte.
30. Nebo ke dni zshynutí chován
bývá. bezbožný. a. ke dni prchlivosti ve
den bude.
31. Kdo bude zjevně trestnti ho : ži
vota jeho? a (za to.) co učinil. kdo od—
platí jemu?
32. K hrobům vyprovozen bude. a v
shromáždění mrtvých bdíti bude.“

nepoškvrněný život tvůj?
4. Zdaliž že by se tebe bál. trestáni
bude tebe. a přijde s tebou na soud:
5. s ne (spíše) pro zlost tvou mno
hou, &nesčíslné nepravosti tvé?
6. Nebo brávals základ od bratří
svých bez příčiny.“ &nahé loupil jsi z

oděvu."

7. Vody ustalému nepodal jsi. a la
čnému odjímsl jsi chléb.

22) t. moudrosti. je! dobrých věci i bezboiným udílí, a. zase bídy ns dobré i ne zlé : nezpyts
tedlnýoh soudů svých dopouští?
26) t. je rozlosou. Bůh štěstí i neštěstí rosdávi dle nezpytstedlné rody své. tudy nelze odtud
o mrsvností člověk-. soudíti.
28) A tím mi pl'ipomenoutí chcete. to se mi tak dělo. jako všechněm bezbožným boháčům, to
tedy i ji bezbolny' býti musim.
32) t. slovně bude pohřben. : visk ani v hrobě palouku jeho nmhyne. moje nsdhemý pomník.
33) Potok pekelni odděloval. dle domnění starých. svět tento živých od světa mrtvých. Arabo
vé tnkč poohovivqjíoe své mrtvé. snášejí ns hrob kuneni. Čím slavnější mu! s početnější
průvod. tím větší : nshůzeného kmeni náhrobek, jen! jeet spolu mrtvého památník. Smysl
jest: 1 bezbožoý odpočivů us. 'lehce pod hromsdou kameni. . má. slavný památník.
34) t. dekdu! jsem s provedl to. že ne vldycky ns bezbolné zde ns světě. jsu vy to vedete.
pomsty dochhejí. ale cesto v štěstí s v pokoji !iví jsouce, tak i se světa odcházejí.
2) Ty chceš se s Bohem hideti (výš 21. 4.) slc jek můleě nejmoudlejěímu se přirovnávstí ?
Zde.! neví lepe ěehos zasloužil? Podrob se trestu zs hříchy své; nemysli; to tě Bůh pro
sebe navštěvuje; nebojsko mu nic neprospívá. . neškodí ctnost neb bezbolnost člověka.. tak

itnstknodměňujoonneprosebosleprolídi.

6) t. nemqje toho potřebí. — ") 1 to roucho jejich. jim naprosto potřebně , hrávala v záklsd.
No taby oo toho ns Jobovi Elifs.: skutečně byl shledel. tek prsví. ale s převelikých bíd
jeho, moje se to. to jen zlým zle se vede. jskl jen nejhůře muze. tuk o něm soudí.

.

22. B.— 28. 5.
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8. Vsíle ramene svého vládl jsi zemí,
&byv nejmocnější obdrživnl jsi ji.'
9. Vdovy propouštěl jsi prázdné. &
ramene sirotků setí-eljsi.
10. Protož obklíčen jsi osidly. a ko
rmoutí tebe strach nenadálý.
11. A domníval jsi se, že neuzříš
temností. & že prudkostí vod se rozlé—
vsjících nebudeš utištěnÝ'
12. Zdaliž (tak číně) nemyslíš. že
Bůh vyšší jest nežli nebe. a že nad vrch
hvězd vyzdvihuje se?“

22. Přijmi z úst jeho zákon, a vlož
řečijeho v srdce sve.
23. Navrůtíš-li se k Všemohoucímu,
(opět) vzdělán budeš. a vzdálíš—line
pravost od stánku svého.

24. Dát místo zeměskřemenf amísto
skřemene potoky zlaté.
25. A bude Všemohoucí proti nepřá
tegm. tvým, s stříbro shromáždínobude
to

26. A tehdáž ve Všemohoucím roz
koší kochsti se budeš. n pozdvihneš k
13. A pravíš: Ico ví Bůh? ajako Bohu tváři své.
skrze mrákotu soudí.
27. Prositi budeš ho. i vyslyší tebe,
14. ()blakové jsou skrýší jeho, aniž a sliby své plniti mu budeš.
28. Uložiš ně'akou věc. a podaří se
znamená věcí našich. & okolo stežejů
nebes prochází se.
tobě. a na ces ch tvých svítiti bude
15. Zdaliž stezky věků (minulých) světlo..
ostříhati chceš, po kteréžto chodili muži
29. Nebo kdo se poníží. bude v slá
nepraví?
vě: a kdo skloní oči.' ten spasen bude.
16. Kteříž vyplenění jsou řed časem
30. Spssen bude nevinný. spasen pak
bude čistotou rukou svých.'
svým. &řeka vyvrátila, základ)jejich.'
17s Kteřižto říkávali Bohu: Odstup
od nás: a jakoby jim nic nemohl uči
Kapitola zs.
niti Všemohoucí. domnívali se o něm:
se k soudu Božímu doknsuje toho. že
18. ješto on jest naplnil domy jejich Job odvolávnje
není trestán pro své hříchy.
dobrými věcmi: jejichž smýšlení daleko
buď ode mne.
]. Odpovídaje pak Job. řekl:
2. Nyní take v hořkosti jest řeč má..
19. Uzří (to) spravedliví. s veseliti
se budou. &nevinný posmívati se bude ruka rány mé těžší jest nežli lkání mě.“
'im.'
3. O bych věděl, kde ho (Boha) na—
20. Zdaliž není podtato vypínání je jín'. "šelbych až k trůnu jeho.
jich, a ostatky je'ich sežral oheň?
4. Položil bych před ním soud (svůj),
21. Protož po dej se jemu. a měj po a ústa. své. naplnil domlouvánímf'
koj. a v tom budeš míti užitky výborné.
5. A zvěděl bych, jakými slovy by
8) t. dopouštěl jsi se nisilí k svému obohneení.

H) neštěstí neuchvšti tě.
12) t. nejsi-lis toho mínění. že Bůh přiliš jest vyvýšený, než aby si nás s. nsšeho světského
kutění všímali“ Aneb jak se HH: Nebe vysoko, Pin Bůh daleko.
16) Nui-iii ne potopu světe.
19) t. a na ně proti jejich nedini pomstu Boli přijde.
24) Bůh upevní příbytky tvé jako nn skňle.
28) t. opět při všem svém předsevzetí prospěch e štěstí míti budeš.

29) t. nízce o sobě smýšli.
30) Smysl celé té řeči ph'tele Elifaan jest:

Bůh tě trestů zs. neprevosti tvé; obrátíi-li se k
němu, číně pokání s. pokoře se před ním. nejistě bídy své sprožtěn : opět povýšen. obohacen
i šťasten budeš

2) :. dossvůde musim hořce lkiti, ele však mnohem větší ned lkhni me jest bid. mi.
4) t. vede před ním svou při, proneslbyeh důvody k prokhioi nevinnosti své.
Bibli českú.
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23. 8. — 24.11.

mně odpověděl. sporozuměl bych. co
17. Nebo jsem nezahynul pro nastá—
by mi řekl..
vající tmu. ani tváři mé zakryla mrá—
6. Nežádám. aby mnohou silou roze kota.'
při vedl se mnou. ani tíží velikosti své
mne utiakal.
Kapitola 34.
7. Necht
předloží
proti
mně.
& necht
přijde spkravedlnost
vítězství soud

můj.'
8. Ale pů'du-li k východu. neukáže
se: pakli k pádu. nepoznám ho.
9. Jestliže na levo. co učiním? ne
postihnu ho: obrátím-li se na pravo. ne

uzřím ho.

Job bezhožnýth v tomto nvm bůh a. větším dilešb
stný předkládá. Při tom vyprnvnje mličnó nepravosti
jejich. jichž trestáni Bůh & čun toliko sobě známému
odložil.

1. Před Všemohoucím nejsou skrytí
časové: ti pak, kteříž jej znají. nevědí

dnů jeho..
2. Jedni“ přenášcli mezníky. rozchvá

10. On pak má cestu mou. a zkusil

tili stáda.. &pásli je:
3. osla sirotků zajali. a brali v zástavu
mne jako zlata.. kteréž skrze oheň pro—
vola (od) vdovy :
chází. _

4. podvrátili cestu chudých.. &uti
Slepějj
jeho ostříhal.
následovala
noha skali spolu tiché na zemi."
má.ll.cesty
je 0 jsem
a neuchý
5. Jiní jako divocí oslové na poušti
lil jsem se s ní.
12. Od přikázání rtů jeho neuchýíil vycházejí ku práci' své: ráno přistáva—
jsem se. a v lůnu svém skryl jsem slova jíce k loupeži. připravují chléb dětem.
6. Pole cizí sžínaji: a z vinice toho.
úst jeho.
_
13. Nebo on sám jest.“ a. žádný ne jehož násilím utiskli. zbírají víno.
můž odvrátiti myšlení jeho: a duše jeho.
7. Nahé ropouštějí lidi. roucha be
rouce těm. Eteříž nemají přikrytí vzimě:
čehož jen žádá. toho dovodí.
8. kteréžto přívalové v horách smáčejí: ,
14. A když vyplní nade mnou vůli
svou, i jiné mnohé podobné věci po &nemajíce přístřeší v skalách se kryjí.' |
hotově má..
9. Násilí učinili loupíce sirotky, a lid i
15. A protož před tváří "eho děsím chudý zloupili.
10. Nahým a chodícím bez oděvu. ».
se, a když o něm rozjímám. l>ojím se.
16. Bůh zemdlil srdce má. a Všemo lačným brali klamy..
houcí zkormoutil mne.
' 11. O poledni odpočívali mezi hromaf

[_*—
5) &. z jaké příčiny to. co trpím, na mne dopustil.
7) Smysl jest: Drlel-líby Bůh zřejmý soud nade mnou. ukázalohy se, to nejsem vinen, :; tú
bych vítězil nad vámi v soudu.
13) t. všemocný. nepřemolitedlný —
u) t. nhy je dopustil na mne.
17) t. mlmli nutávnjící bídu uvrhla ns mne onskosti smrti. nýbrž uvazování moci Bolí. Hehr.:
Malomyslný jsem. proto to jsem neumřel rsdeji. prvé nelli se ty bídy na mne svalily.
l) Bůh ví čas. kdyby tmstati měl bezhoine': jiní pak. ntby potulní byli, nevědí toho. Srny-I
hebr.: Proč není Vňemohoncí s trestem v čes pohotově? Proč se nedoeká alosyn dnů pomsty?
2) t. bezbolníci. kteří bez trestu na zemi zůstali.
4) t. strkali nosnými . cesty. zvláště kdy! byli dlulníci. — ") hebr.: tuk že před nimi musejí
skrýnti se chudí na světě.
5) t. k řemeslu svému. totiz loupeži.
8) t. nemqjíoe jiného outočištč. ke skále se pHvinuji.
Dle hebr.: Nnhých neehávqjí chodití bez
10) t_i těm nejchudším odebrali nasbírané kiny.
odevu. . W jim snášejí snopy t.. ,i. i svou cda-d nechůvqjí trpěti nouzi. nedávnjíee jí po
lithného oděvu s pokrmu.

J
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dami těch. kteříž tlačivňe presy (jejich)
žiznějí.
12. Učinili. aby muži z měst lkali. &

795

byt i ostal státi, nebude věřitiživotu svě

u.'

23. Dal mu Bůh místo hu ohání. &
duše značných křičela. a Bůh (toho) on zle užívá ho k pýše: ale očije o (Páně)
jsou na cestách jeho.'
bez pomsty nenechá.'
13. Oni byli odpomí světlu. neznali
24. Vyzdviženi jsou na. malý čas. a
cest jeho. aniž se navrátili po stezkách neostojí. & snížení budou jako všecko
jeho.'
jiné, anobrž vyplenění budou. ajako vrš
14. Na. usvítě povstává vražedlník.
usmrcuje.nuzného &chudého: !: v noci

jest jako zloděj.'

15. Oko cizoložníka šetří soumraku,
řka.: Nespatřít mnc (žádné) oko. a za
krývá obličej svůj.
16. Podkopává ve tmě domy,“ jakož
se byli ve dne smluvili,aneznají světla."
17. Ukáže-li se rychle záře jitřní. do
mnívají se by'ti to stín smrti :' a. tak ve
tmě jako v světle chodí."

18. Lehkýt jest (bezbožnik) nasvrch

kové hlasů setí-iní budou.
25. Není-li tak, kdo m'ne může tre
stati : klamu. &předložiti před Bohem
slova má?"

Kapitola 28.
Dovomje Baldad. že žádný číst není před Bohem.

ře kll.:

Odpovidnje pak Baldad Suhský
2. Moc a. hrůza u něho jest. jenž činí

svornost na výsostech svých!

3. Zdaliž jest počet vojskům jeho? a
ku vody :' zlořečený buď podil .jeho na.
zemi. aniž chod po cestě vinic.'
nad kým nevzchází světlo jeho?
19. Do náramného horka necht pře
4. Zdali může spravedliv býti člověk
jde od vod sněžných, &až do pekel hřích přirovnán jsa Bohu. aneb ukázati se či
jeho.
stým narozený 1 ženy?
20. Nechť za mene naň milosrden—
5. Hle ani měsíc nesvítí. ani hvězdy
ství: sladkost je 0 (at jsou) červi: necht nejsou čisté před obličejem 'eho:
není v při mínání. ale setřín buď. jako
6. nadto pak člověk. shn' ' a. a syn
dřevo ne odné.'
člověka (jsa) jako červi"
21. Nego krmil neplodnou, &kteráž
nerodí.' a vdově dobře nečinil.
22. Zachvátil mocné vsíle své : a (však)
a.—
12) hebr. text: a Bůh neklade jím toho v zmaření. — Totiž ne hned jich treaoe. jak vy my
.
—./
elite. však proto před ním to nevymin.
13) t. aha-ili světlo lepšího poznání ani! se nopmvili.
14) t. za bílého dne se dopouští vraždy a v noci dodčjatví. ani! bývá trestán.
16) t. aby se k ové cizoložniei ph'kradl. — ") t. nenávidí světlo.
17) t. bojí se světlo. jako (jiní) podestní lidé čiré tmy. — ") t. dělqjí : noci den. .
18) t. lehce se pohybuje jako na hladině vodní. Jinak: jest lehký v mysli nul pěnu vodní.
") t. po zemi ourodné.
20) Treat jeho bud' neménitedlny'. : rozkoší jeho nepozůstaň mu nic leč náhndthy uddomi. a
památka jeho přijď v zapomenutí. Všeho toho spravedlivě u_olonžil: neb viz v. 21 atd.
21) t. hledi! v manželství toliko své rozkoše.
22) L přede nebude jist životem svým.

23) kBůhvidíányjehoatreotatíjebudečuemevým.
25) t. jakoby byla nepravé?
2) t. jen! pokojně a řádně spi-onde všecko těle-a nebeská. le hac matku běh tvůj Mí.

8) Smysl llov Baldodovýeh jest: Bůh jat panovník mocný i hrozný a epnv'edlivý; před ním
nic neni čisto, tím méně unrtedlný člověk — o tak ani ty Jobs!
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26. l. — 27. 6.

Kapitola 86.

13. Duch jeho ozdobil nebesa. s o
mocnou rukou jeho vyveden jest
d
křivolnkýf
l. Odpovldsje pak Job. řekl:
14. Aj tyto věci s částky povědlny
2. i pomocník jsi? Zdali mdlóho? : jsou o cestách jeho: a. poněvadž sotva
(zdali) podplrůš rameno toho. kterýž malou kapku řečijeho slyšeli jsme. kdož
není silný ?'
3. Komu jsidal radu? Snad tomu, kte— budamoci nn hřímání velikosti jeho pa
rýž nemů moudrosti, a ukázal jsi opatr
nost svou velmi mnohou?
4. Kobos učiti chtěl? zdali na toho.
Knpltolu 21.
kterýž učinil dychůni? ,
Job vždy nstňvd nevinnost svou. že ji sobe sni ode
prití
nedd,
snít od ní kdy odstoupltt mini.
5. Hle obrové lkají pod vodami, i ti.
kteříž bydlejí s nimi.“
1. Přidal také Job. vzav podobenství
6. Odkryté jest peklo předním, anení své. a_řekl:
žádného přikrytí (místu znhynuti).'
2. Zivt jest Bůh. kterýž odjel soud
7. Ont roztahuje půlnoční stranu (ne můj ,' s Všemohoucí, kterýž k hořkosti
bes) nad prázdnem. &zavěšuje zemi na přivedl duši mou.
ničemž.
3. Ze dokudž jest dycháni ve mně. a
8. Ont zavazuje vody voblacích svých. duch Boží v chřípich mých.
aby nespadly najednou dolů.
4. nebudou mluviti rtové moji nepra—
9. Ont drží obličej trůnu svého.. a roz
vosti, ani jazyk můj vynášeti lži.
tahuje nad ním mlhu svou."
5. Odstup to ode mne, abych za spra
10. Cíl vyměřil vodám vůkol. až kde
konce berou světlo &tma!
vedlivé vás vysvědčil: dokudž nezhynu.
ll. Sloupové nebešti třesou se. &tr— neodstoupim od (zastávání) nevinnosti
sve.
nou k okynutí jeho.'
6. Ospravedlnění svého. kteréhož jsem
12. oci jeho v náhle shromážděna.
se počal držeti. nepustim: nebo netresce
jsoóu.moře.
& moudrost jeho udeřila. py mne srdce má ve všem životě mém.'
sn .
Joh vypnu).

mno Boží doststečnbll neill Boldnd.

2) Joh trace Baldnda ie směl hájili Boha. který! obhájce nepotřebuje. jsn nejmocnější n nej.
moudřejší. kteroulto moc n moudrost Boli dostntbčnéji nei Baldad vypravuje.
5 —6) O peklu se domnívali stat-í. že se nnleú pod vodami. t. j. pod velikým mořem. Obry se
rozumějí odbojni nisilníei pi-ed potopou světe. svržení do propasti pekelné. kde! i ostatní
zatracená s nimi bydlí. Viz [. Moji. B. 4. 7. 21. -— Moudr. 14. 6. — Buuch 3. 26.
— 1. Petr. 3. 19. Chce .lob říci. že Bůh nejen nn výsostech. jnk toho byl dokuoval
Beldnd. nýbrž i v pekle svou moc provozuje.
9) t. oblohu nebeskou. nad ní! Bůh v sídle blnhoslnvenýoh trůní. — ") t. obleky.
10) :. dal mol-i : vůbec umi mořem obklíčené obzor. na kterém den a noc se sti'ídnjí.
ll) Jinak: k lehrůni či hi-irnáníjeho. Sloupové nebešd rozumějí se hory. na nich! nehesn le

leti se zdgií.
12) t.. skrotiln more bouri zedmuté.
13) t. hvězdy na severním nebi. nuvond Drak.
14) t.. kdo bude v stavu mocné hřímimí jeho slyšeti n snésti? — Jnkohy řekl: Jeli-to. co
všemocnosti Bob' víme. tolika krapet v moři divů jeho: jakhychorn mli.
kdyby hromový
hlns jeho nim všecky divy prirody odkryl.
2) L neodsvědál nevinnost mou. odejmutím ode mne bídy mé; aneb jinak obrátil sond můj. to
se dobré trpím zlé.
6) Cosi podobného praví sv. Pavel (|. Kor. 4. d.); n jestli“ Job jinde vyznávů. le hřeiil.
připomíná toliko lehká n všední provinění svi, jiehlto se sní sprnvedlivému na světě uvero
vnti nelze.
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27. 7. — 28. 4.

7. Necht jest jako bezbožník. nepřítel [ 19. Bohatý když usne. nic s sebou
můj: &protivník můj jako nečlechetník.' nevezme: otevře oči své. a nic nena
8. Nebo jaká.jest naděje pokrytce jest— lezne.'
20. Postihnet je" jako voda chudoba.
liže lakomě vydře. a nevysvobodí Bůh
duše jeho?
v noci zachvátí jej bouře.
_
21. Vezme jej vítr žhoucí, a odnene
9. Zdaliž voláníjeho vyslyší Bůh. když
ho. a jako vicheruchvůtíj 'zmísta jeho.
přijde na něho ouzkost?
10. Aneb zdaliž bude moci v Všemo
22. A pošle na něho ( ůh).' a ne
houcím se kochati. & vzývati Boha v bude ho šanovati: : ruky jeho rychle
utíkati bude.“
každý čas?
11. Učiti budu vás skrze ruku Boží.'
23. 'l'leskne nad ním (každý) rukama
co Všemohouci má. aniž budu toho tajiti. svýma. a aipěti bude nad ním. patře na
12. Aj. vy všickni to máte. i co bez místojeho.'
příčiny marné věci mluvíte?
13. Tento jest podíl člověka bezbož
Kapitola 88.
ného u Boha, a to jest dědictví nasil—
io moudrost Boží v lpnvovůni iveta jat
níků. kteréž od Všemohoucího vemou. Dovodl-Job.
lidem. jakkoli sie vtipným. nevydiiitedlnů. Pročež
ni nehledal. ale no Mani Bolí
14. Rozmnoží-li se synové jeho. k io nnluli netečné v prutávnti.
meči budou. a vnukové jeho nenasytí se
chlebem.
!. Mit stříbro pramenů svých po
15. Kdoby pozůstalí po něm. pohřbeni čátky: a zlato místo jest, kdež se pře
hz'mí:
budou v zah nutí. &vdovy jejich nebu
2. Zelezo z země béře se: a kámen
dou (jich) p akati.'
16. Nashromáždí-li stříbra jako pra rozpuštěný horkem. v měď se obrací.'
3. Čas ukládá tmě.“ &všech věcí kon—
chu, a najedná-li šatů jako bláta:
17. najednát jistě. ale spravedlivý ce on šetří.“ kamene také mrákoty. a.
stínusmrti""
obláčeti se bude v ně. a stříbro nevinný
rozdělí.
4. Rozděluje potok od lidu putujícího.
18. Vystaví 'ako mol dům svůj. : ja t . na kteréž zapomenula noha nuzného
č ověka. a bezcestné.'
ko strážný udě &stinidlo.'
_
7) t. pozná. co danem ovým. la kdo mi koliv nespravedlnosti přičítal. křivdu mi činil. i bude
jeko bezbotník odsouzen.
t. o pomoci Boží. aneb jinak: 0 moci Boží. a jaký jest způsob jeho řízení.
12) Vy víte le pravdu mim, osvědčuje nevinnu evou. proč tedy neprhvč obracíte na mne mínění,
]í)

le zlí trestáni bývaji. Zduby ete nemeli radeji ooudíti. le to nevyotíhlé Hmi Bolí. dle
kterého i npnvodlivý : bubdoým od Boha navštíven bývá. — Col dále vylvčduje.
15)
18
)
19)

t. tak bude všechněm v ošklivniti.

t. pouhý lehký vánek : větvi. či boudu. kteri! nedlouho trvá.

Tak uji-tě pomíjqiieí joet

dům & všecko úsilí i štestí bezbožného!

(. v smrti; tuti: nic nenaleaneu—chatku neboli svého. co by mu v pravdě pouch; poakytovulo.
22) L takové věci dopouští naň Bůh. — ") t.. bezhotník. jenzby rád moci Boli uběhl. . oute—

km upon zivot uchoval.
23) t. prázdné. kdy! :ahyne bezbožník. a nebude ho více na předešlém místě.
2) Jakoby řekl: Tolik mohl človek vtipem ovým vyskoumeti. . vyakoumnltč!

3) t. clovek horník, jen! sobe ouvecuje lampou temné průchody umtke'. do nich! nevniki. svetlo
sluneční. -— ") t. cíl a konec všech věcí. ke kterému urceny jsou o se hodí. člověk vylh'hů

a okenní;

anobrl i kovu atd. — “') t. ohledšvi kamení kovonoonév nejhlubších a nej

temnčjiícb místech země.

4) t.. ty horníky. ku kterým! není obyčejné cesty. ji! oddeleni jenu od svrchního lidu hlubi
non. a odtud vychhejici vodou.

vse
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28. 5—28.

5. Země, s kteréž pocházel chléb na
18. Vysokých a vznešených věcí se
místě svém. ohněm podvrácena jest.“
nepři míná ku přirovnání jejímu : táhne
6. Místo saí'iru (jsou) kmenové její se p moudrost 2 skrytých věcL'
&hrudy její (jsou) zlato.'
19. Není jí rovný topas z mouřenín
7. Stezky(té)' nemá žádnýpták. aniž ské země.am za barvy nejčistší' může ce
jí s
' o oko káně.
8. Nešlapali po ní synové kupců: ani něna
20.bšti.
dkudž tedy moudrost přichází?
a kde jest místo rozumnosti?
šla po ní lvice.
21. Skryts. jest před očima všech ži
9. (Ale člověk) vztahuje k skřemeni
ruku svou. a z kořene převrací hory.“
vých. i před ptactvem nebeským ukryta
10. V skalách potoky vytesal, a vše jest.
cko. což 'est drahého. vidělo oko jeho.
22. Zahynutí a smrt řekly: Ušima
11.
ubokosti také řek zpytoval. s svýma sl šely jsme pověst o ní.“
23. ( m) Bůh zná. cestu k ní, a on
skryté věci na světlo vynesl.
12. Ale moudrost' kde nalezena bý toliko vío místu jejím!
vá.? a kde jest místo rozumnosti ?"_
! 24. Neb on spatřuje končiny světa: s.
13. Neví člověk ceny její. aniž nale | vidi všecko, což jest pod nebem.
zena bývá. v zemi těch, kteříž rozkošné
25. Kterýžto (když) učinil větrům vů
hu, a vody zavěsil u míře:
živi jsou.“
14. Pro t praví: Není ve mně; a
26. když ukládal dešťům právo, &ce—
moře di: ení u mne.
stu boni-kám zvučným:
15. Nedává se zlata ryzěho za ni. aniž
27. tehdáž viděl ji. a zjevil. a připra—
vil. a vystihl.'
odváženo by'vá stříbro za.směnu její.'
28. Člověku pak řekl: Aj bázeň Páně.
16. Nelse ji přirovnati k skropeným
barvám indickýmf ani k kamenu sardo tet jest (tva) moudrost. a odstoupiti od
nichu nejdražšímu. aneb k satiru.
zlého. (tva) rozumnostf'
17. Nevyrovná se jí zlato. ani sklo.'
aniž směněna býti může zanádoby zlaté.
t.. jakoby vnitřním ohněm podnícena byla, za jest od horníků podkopůne . rřlesuu svrchní
nemá. na která! obilí rostlo.
V skalůeb země mají své místo saňrove'. sírou jeko práškem slatým prorostli.
t. k pohledům tém.

bobr.: mladi svět.

t. i skrze skřemení vniká do hor a podvrseí je, dobýveje kovův.
t. vuni. Detská moudrost. kterou! Bůh svět spravuje a osudy lidské h'di. tě človek vystl
hnouti nemůže. — ") t. zdali! kde. jako kovové. nalezen býti může.
bobr.: v semi Svých. t. j. mezi lidmi na tomto světě.
t. nemůže moudrost u tidnou cenu koupeno býti.
hebr.:_ Namů! býti ceněna na zlato : Ofir.
L tebdiještě velmi vzácné a drahé.
dle bebr.: Gene moudrosti jde na perly (jet skryty jsou na dnu mol-e).
hebr.: ani na čistě zlato.
Roeum toho jest: Juko ne semi se nemů! vystílinouti věčná moudrost podobně i v řiiimrt
vých nevyzpytotedlnů jest.
t. sni výsost oni propast. sni mrtví. neví o původu moudrosti. leč toliko Bůh ún. jen! jest
moudrost věčná.
t. mel Imed před stvořením od vodnosti tobě přítomnou. en všecky věci k stálému bytu .
ušleehtilómu pofidku. tou lidem nevystilitedlnou moudrostí. přivedl.
t. moudrost Bdí. v spd'ůdůní a řízení sveta. jest rozumu lidskému nevystilitedlni: ale co
_: td moudrosti dlovdku pochopitedlnčbo. k vědění prospěšného i ): ostříhůní potřebného jest.
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Kapitolu ze.

dého vola'ícího, s sirotka, kterýž neměl
spomocní
13. Požehnání zahynouti majícího při
cházelo
na mne. a srdce vdovy potěšo- ,
1. Přidal také Job. vzav podobenství
val jsem.
své. a řekl:
14. V spravedlnost jsem se obláčel:
2. ó b ch byl jako za měsíců' řede
šlýcb. 'ašo za dnů. v nichžto Bů mne a jako rouchem s korunou. odival jsem
se
soudem svým.'
ostří !"
15. Oko byl jsem slepému. a noha
3. Když svítila svíce jeho nad hlavou kulhavámuf
mou. a při světle jeho chodil jsem ve
tmě?
16. Otec byl jsem chudých: a na gi,
4. Tak jako jsem byl za.dnů mlado jíž jsem nebyl povědom, velmi p 6
sti své, kdyžto tajně byl Bůh v stánku jsem se vyptával.
Ku pomstí přívmje léta svi první instal. v nichtto
ju lív. spnvedlivý . milosrdný byl.

mám?

5. Když byl Všemohoucí se mnou, &
vůkol mne dítky má?
6. Kd ž jsem umýval nohy své má
slem. &skála vylévala mi potoky oleje?
7. Když jsem chodjvnl k bráně města.
a na ulici připravovali mi stolici?
8. Spatřovali mne mládenci. a skrý
vali se .“ a starci povstanouee (přede
mnou) stávali.
9. Knížata přestávali mluviti, a prst
kladli na ústa svá:
10. hlas svůj zdržovali vévodové, a ja
zyk jejich lnul k dásnim jejichz“
11. nebo slyšíc blshoslavilo mne, &
oko vidouc posvědčovalo mi:
' 12. proto že jsem vysvobozoval chu
záleží v tom. aby se Boha bál. t.j.

Stíral
a z17.
zubů
“ehojsem
v 'ečtlalistinpšlecbetnika
'sem
ež:
18. iříklavaljsyeĚz:Vlhnízděorťém umru

(pokojně), a jako palma“ rozmnožímdny
(své).
19. Kořen můj rozloží se při vodách.
a rosa řebývati bude na. žni mé.
20. bláva ma vždycky obnovovati se
bude. a lučiště mě v ruce má opravo
váno bude.'
21. Kteří mne slýchůvali, očekávali
(ode mne) vyrčení, &pozorujíce mlčí
vali k radě má.
22. K slovům mým nic nesměli ři
dati. &na mě dštila výmluvnost má.
23. Očekávnli mne jako deště. a ústa
sva otvírali. jako k přívalu večernímu!

aby : uetivosti & lísky k Bohu zlého se varoval .

dobré činil.

2)
3)
4)
6)
7)
8)
10)
14)
15)
17)
18)
20)
22)
23)

t. časů. — ") dolol: a mne od nebezpečenstvi ochránil.
kdy: jsem v svetle milosti jeho kráčel po nebezpečných cestách zivota tohoto.
t. jako s přítelem se mnou obcoval.
t. když jsem měl ještě všeho hojnost.
t. když jsem byl ještě ctěn & vážou. sedsje v radě města.
t. choulostivostí přede mnou. studem & : vážnosti ke mn'ě.
t. umlkli uctivě. když já počal mluviti.
t. viecku svou čest a jmena svého pootivost na spravedlnosti jsem zakládal.
t. neuměle jsem vyučoval a bloudicí na dobrou cesto uvozovnl.
t. přetrbovnl jsem nasili nespravedlivých.
hebr.: jako písek.
t. síla mů neochibne. ale mladiti se bude.
t. vděčně & přijemne jim byly mé řeči o rady.
t. k dešti pozdnímu. jen! připadal : jara. přede inel-ni. Jiný déšť aneb doitivýdas v Palo
stind byl déšť ranní. t. j. v podzim před letim. Obojí déšť byl Palestinským velmi Mond,
jelikol byl k náležité ourodč nevyhnutedlnd potřebný., tak a bez něho hrozná mdiota no
stúvala. . s ní neourods . hlad lidem i dobytku.

'

___—J
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24. Usmál—lijsme se kdy na ně. ne
věřili.“ a světlo obličeje mého nepadlo

na zem."

25. Přišel-lijsem kdyknim, sedaljsem
na předním místě: a ačkoli jsem seděl
jako král. když stojí okolo něho vojsko.
a však býval jsem smutných potěšitel.

Kapitola 80.
Vypravnje Job. kteri zlé vecí trpěl v ču nečte-ti nebo.

. laků protivmnvi měl "lin

od njčomnýchlidí.

1. N ní pak posmívají se mi mladší
v letec . jejichž otců neměl jsem za ho

dné postaviti se psy stáda svého,'

2. jejichž síla rukou b la mi za nic,
(anobrž) i toho života zd i se býti ne—

hodni.

3. Nouzí a hladem zhubení. jenž hry—

zli na poušti. znuzeni jsouce psotou a
bídou.
4. A jídali byliny. a kůry :: stromů. a
kořen jalovcový byl jim za pokrm.
5. Kteříž z oudolí tyto věci uchvacu—
jíce. když některé nalezali. s křikem k

nim běhávalif
6. Na pustinách' potoků bydlívali, a
v doupatech země. anebo na písku."

7. Kteřížto při takových věcech ve—

selívali se, a býti pod trním za rozkoš
počítavali.
8. Synové bláznů a neurozeny'ch. a na
zemi ovšem se neukazujíce.'
9. Nyní (pravím) jsem jejich pisničkou
'a učiněn jsem jim za přísloví.

29. 24. ——
30. 24.

10. V ošklivosti mají mne. a daleko
utíkají ode mne. a na tvář mou nestydí
se plvati.
ll. Nebo (Bůh) toul svůj otevřel. a
ssoužil mne. a uzdu vložil v ústa má!
12. Na pravici východu neřesti má i
hned povstali.' nohy mi podrazili. a uti
skli jako vlnami. stezkami svými.
13. Rozmetali cesty mé. úklady stro
'ili mně. a přemohli mne. a nebyl jest.
doby dal pomoc.
14. Jako prolomenou zdí, a otevře
nou branou vpadli na mne. a k mým bí
dám svalili se.
15. Obrácen jsem v nic: odjal jsi jako
vít: žádost mou: a jako oblak pominulo
vysvobození(mé).'
16. Nyní pak ve mně samém chřadne
duše má, a pochytili mne dnové tra ní.
17. V noci pronikají kosti mé bo esti:
a kteříž mne sžíraji. nespí.
18. Množstvím jich hyne roucho mé,"
a jako obojkem sukně podpůsalimne."
19. Přirovnán jsem blátn. a podobný
jsem pýřeni a p0pelu.
20. Volám k tobě. (Bože) a nevysly
cháš mne: stojím. a (ty) neohlédášse na
mne.
21. Obrátila mi se v ukrutného. a tvr
dosti ruky sve' protivíš se mi.
'
22. Vyzdvihl jsi mne. a jako na vítr
vsadiv vyrazil jsi mne silně.
23. Vimt. že smrti vydáš mne, kdežto
ustanoven jest dům každému živému.
24. A však ne k zkažení jich vztahu

24) t. nevěřiliani, lebyob se byl usmál. tolik byli nvykli na mě vážně jednani. . tak anijasnoat
. veseloat mého obličeje nebyla na škodu. — ") t. oci mé nehleděly mmušile k zemi, jap

hoby mi vama
])
5)
6)
8)
11)

odephly.

t. panen.“ zlodeji byli . tudy méně věrni. než psi u stáda.
hebr.: : prostřed lidí vyhnáni byli. povolávaíi za nimi jako za zlodějem.
'. ve výmolieb. -— ") Kobr.: má. v skalách či skalních jeskyních.
t. lide' chatrní. kteří! se nesmějí ani veřejně ukázati.
t. dopustil na mne Bůh soutení, .. musím ke všemu ješte mlčeti , ani! mi svobodne slovem
se briniti.
_

12) bobr.: po pravici mlidel proti mně pontiví.
15) t.. odjata mi všecka naděje dočkat-i se vysvobození.

Rozqu

tělo. jež jest mnoho i příbytek duše. — ") t. jako obojek sukně k tělu příloha.

podobně mne bolesti svírají.
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ješ roku svou: a padnou-li. ty (je) vy— 7. Uchýlil-li se krok můj s cesty. &
svobodíš.
odešlo-li srdce mě za očima mýma.
25. Plakěval jsem někdy nad tím. kdo rukou mých přichytila-li se poškvrns:
ssoužen byl . a outrpnost měla duše má,
8. (tedy) co naseji, st jiný sní: srod
s chudým.
můj vykořeněn bud'.
9. Jestli oklamano srdce m6 (cizí)
26. Čekal jsem dobrého. a přišlo mi
zle: nedá.!jsem se světla. a přišla mrá ženou, s u dveří přítele sveho číhal—li
kota.
.
jsem:'
.
27. Vnitřnosti mé vrou beze všeho od—
10. nevěetkou jiného buď manželka
počinutí. předstihli mne dnově trápení. má. a na ní at se skloňují 'iní.
28. Truchliv jsa chodíval jsem bez
l ]. Nebot jest to nešl ctnost. a ne—
prchlivosti; povstávaje, v ústupu křičí pravost největší:
valjsem.'
12. oheň jest to až do zahynutl zžíra
29. Bratr-em učiněn jsem draků. a to— jící. &.všecky plody vykořeňující.'
varyšem pstrosů.'
13. Nechtěl—lijsem stati k soudu s sln
30. Kůže má zčernale na mně. a kosti žebníkem sv
aneb s děvkou svou,
když se běd i proti mně :'
má vyprahly od horkosti.
31. Obrátila se v kvílení loutna má,
14. icob ch učinil, kdyby vstal Bůh
a harfa má v hlas plačících.
'
k soudu. a d by (toho) vyhlídůvel, co
bych odpov ěl jemu?

15. Zdali ten. kterýž mne vbřiše uči—
nil, neučinil i jeho: a zdali neutvořilmne
Job nevinnost svou dále tvrdi. Bobo soudce se do

kl'

e.

1. Smlouvu jsem učinil s očima svý
ma. abych ani nemyslil o panně.'
2. Neb jakouby částku měl Bůh ve
mně s hůry. &jaké dědictví (na mně)
Všemohouci s výsosti?'
3. Zdali nepřichází mhynutí na ne
šlechetného, &zavržení na činitele ne
pravosti?
4. Zdaž on nešetří cest mých. &všech
kroků mých nepočítá.?
6. Chodil—lijsem v marnosti. & chvá
tala-li ke lsti noha má:
6. necht mne zváží na váze sprave
dlivé. a necht zví Bůh sprostnost mou.
ze)
29)
1)
2)
9)
12)
13)
15)
20)
21)

v životě 'eden &(týž !“
16. O opřel-li jsem žádosti chudých,
o očí vdovy nechal-li jsem čekati:
17. jedl-li jsem skyvu svousem. s ne
jedl-li z ní (také sirotek:
18. [nebo od ětinství mého rostlo se
mnou slitování: a z života matky mé
vyšlo se mnou,]

19. pohrdal-li jsem hynoucím, [kte
rýž hynul] proto že neměl oděvu. a chu—
dým (jenž byl) bez přikrytí:
20. nedobrořečila-li mi bedra jeho,“
a : vlny ovec mých nebyl-li zahříván:

21. opřůhl-li jsem na simtka ruku
svou. také když jsem se viděl v bráně

vyšším býti:'

:. neříkám. nemohu ogni bolestí své.
t. křičím !ulostnč jako oni. kdy! hladoví jsou.
t. .mn ani hleděm'mehlipny'm neshhiil.
t. kdybych nebyl čistého srdce. nemelbyeh podílu u Bohs.
Chololnik dlho u dveří. olby mo! eisoložnieo odešel. Viz Přísl. 7. 7.
t. cizoložství stín-i jako plamen vieliký nábytek eisololnikův. & vyhlazuje i jeho potomstvo.
t. v rozepři jejich ee mnou.
t. jsme bntří. synové jednoho otec.
t. která jsem pfiodil.
t. i když jsem cítil, že bych všecky měl na ruku.
IHI loskL

IUI
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22. (tedy) lopatkami od kloubu svého
necht odpadne. &rámů má s svými ko
stmi at se rozlomí. _
23.Nebo vždyckyjakonsd majícíchse
nade mnou vln bál jsem se ha. a bře
mene “eho nésti jsem nemohl.“
24. čl-li jsem zlato za sílu svou, &
ryzímu kovu řekl-li jsem: .Doufání me

(jsi v)?

31. 22. -—32.1.

hříchu svého. a tajil-li jsem v lůnu svém
nepravosti své?
34. Lakai-li jsem se množství velikého,
a potupu. příbuzných ohrozila-li mne: a
nemlčel-li jsem raději. ani vycházel ze
dveři ?'

\

35. (5 bych měl toho. kterýb

mne

vyslecb, aby žádost mou vyslyšel šemo—
houcí: &knihu aby sepsal (o mně) ten

25. Veselil—lijsme se : množství bo ješto soudí.
hntství svého. a že ho mnoho nabyla
36. Abych na rameni svém nosil ji, a
ruku má?
otočil ji jakožto korunu sobě?"

37. Při každém kročeji oznamoval
26. Bledel-li jsem na slunce, když
svítilo. & na měsíc jasně po obloze by:—„h
ji. a.jakožto knížeti obětoval bych

jdoucí?

!

38. Jestliže proti mně země má křičí.'
27. A radovalo-li se v skryte srdce mě.
a líbal-li jsem ruku svou ústy svými?
&.pláči-li s ni záhonové jeji:
39. jídel-li jsem ourody jeji bez pe
28. [což jest nešlechetnost největší.
nězfa duši orůčůjejich trápivaJ—lijsem:“
a zapření Boha nejvyšših01.
29. Radoval-li jsem se ku padu toho.
40. místo pšenice necht mi (tedy)
kterýž mno nenáviděl. a plesal-li jsem. vzejde bodlák, a místo ječmene trni.
Konec slov Jobových.
že ho neštěstí potkalo?
30. [nedopustilt jsem zajisté hřešiti
hrdlu svému . abych zlořečením žádal
Kapitola 82.

duše jeho] :'

31. neříkali-li muži stánku mého :“
Kdo db.z masa jeho. abychom nasycení

byli?"

Eliu mlčonim přátel Jobových. příčinu k mluveni sobě
danou maje. k řeči při-mpuje. & svou moudrosti se

pochíoubnje. srnýšli, žeby on sám meli strunou
hodnouti umel.

roz

32. [Nebo vně nezůstal host. a dvéře
l. [ přestali tři muži tito odpovídati
mé pocestnému otevříny byly].
Jobovi. proto že se spravedlivý sobě
33. Kryl-li jsem jako (jiný) člověk zdál..
23)
26)
27)
30)
81)
34)

as)
37)
38)

se)
1)

tt velebnosti jeho nemohl jsem odolati. tak že bych se byl opovižil něco zlého zpáehnti.
t. :púsobem modláhkým. nbych se jim lil-nel.
t. abych jim (slunci 5 měsíci) rukou svou políbeuí posýlnl. jako činí ti, již je ze bohy mojí.
t. bezlivoti. smrti jeho.
t. čelúdko m6. — ") Bobr.: Kdoi jest. ježtoby se nebyl u něho nasytí! masem či pokr
mem? Mluví Job o své štědrosti k domácím . potom (v. 32) i k cizím.
t. tak. .!ebyeh jen podtqjí byl hhiil ! bázně plod lidmi. Dle bobr.: Musolbyoh (tajně
bicie) lcknti se obecného lidu . hroziti se potupy příbuzných, s muselbyoh mlčeti . nesměl
byoh uni : domu vyehueti.
t. tu sepsanou knihu abych otočil okolo hlavy na důkaz své nevinnosti s spravedlnolti. Za
starých časů býval- formn knih od nynější rozdílná; nebo nesklůdaly ani nevůuly se jako
nyní, ale stočovuly & roztočovnly na dlouhém papiru neb pergamenu nepsané.
t. cist po ásti. žalobu po žalobě bych četl. sebe hájil :. pak nález svůj bych Bohu sa
mému zůstavil.
.
t. volů-li mně o pomstu proti mně, jakobyoh jí byl nespravedlivé doby!. s | utištěním del
níků ji vzdčlivul.
t. nekoupiv pole se slušnou cenu. — ") t. zadržováním mzdy neb týúním.
t. protein neustával novinnu svou mtůvnti, a oni nemohli naň ničeho dovoditi.

83. 2. — 33. 8.
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15. Ulekli se. aniž odpověděli viceýa
odjali si sami slovo.
16. Protož poněvadžjsem čekal. a ne
mova: rozhněval se pak na Joba proto.
že spravedlivým pravil se býti před mluvili: stáli. aniž odpovídali vice:
hem.
17. odpovidati budu i já dll svůj. a
3. Ano i na přátele jeho rozhněval se. ukáží umění své.
proto že nenalezli odpovědi rozumně.
18. Nebo pln jsem řeči. a těsnl mne
duch života mého.
ale toliko potupovali Joba.
19. Hle břicho mě jest jako mest bez
4. Nebo Eliu čekal (s řeči svou) na
Joba mluvícího :“ proto že starši byli ti, průduchu, kterýžto lahvičky nové roz
trhuje.'
jenž mluvili.
20. Mluviti budu, a dechnu (sobě)
5. Vida pal!. že ti tři (nic víc) odpo—
věditi nemohli. rozhněval se náramně.
maličko: otevru rty svvz. a odpovidati
budu.
6. A odpovída'e Eliu syn Barachelův
21. Nebudut seu-ití osoby žádného. a
Buzitský. řekl: ladši jsem věkem. vy
pak starši. protož sklopiv hlavu. osty' Boha k člověku nebudu přirovnávati.
22. Neb nevim. jak dlouho (zde) se—
chal jsem se oznamiti vám zdání své.
7. Neb jsem se nadál. žeby měl věk trvám. a zdali mne po chvilce nevezme
starši mluviti. a let množství žeby učiti stvořitel můj.
mělo moudrosti.

2. Tedy rozhněval. a popudil se Eliu

syn Bmchelův. Buzitský. : rodu Ra

8. Ale jakž vidim. jest duch v člověku,
&.nadšeni Všemohoucího dáva rozum

nost?

9. Ne (sami) staří jsou moudří. aniž
jen starci rozumějl soudu.
10. protož povim (i jí něco): poslou

Kapitola 88.
Ellu vypravuje. kterak Bůh lt člověku mluvi. jej vy—

učuje. trace. a kojicimu lítost nhmje.

]. Slyšiž tedy Jobe slova má.. a na

všechny řeči mé pozoruj.
2. Aj otevřel jsem ústa svá. necht
chejte mne, ukažit vám ija moudrost mluvi jazyk můj v ústech mých.
svou.
3. Z upřimého srdce mého (jdou) řeči
ll. Nebo čekal 'sem na řečivaše. po mě, a výpověd čistou rtové moji mluviti
slouchal jsem mudrováni vašeho. dokud budou.
4. Duch Boží učinil mne. a dchnutl
jste se potýkali řečmi.
12. A dokudž jsem se nedal. že něco Všemohoucího obživilo mne.“
pravite. uvažoval jsem: ale. jakž vidim,
5. Můžeš-li. odpovidej mi, a proti tváři
není, kdoby mohl stlhati Joba. a odpo mě postav se.
6. Hle i mne jako i tebe učinil Bůh,
vldati z vás řečem jeho.
13. Nereete snad: Nalezli jsme mou a z téhož blata jó. také sformovan jsem.
7. Však ale div můj at neleká tebe. a
drost. Bůh zavrhl jej. na člověk.'
14. Nic nemluvil ke mně (Job), a 'ů výmluvnost má. nebuď tobě těžká.
8. Rekl jsi tedy přede mnou. a hlas
ne podle řeči vašich odpovidati budu

jemu.

ten slov tvých slyšel jsem:

2) Bux. jmeno druhého syna Nichorova. a spolu jedné krajiny orebitů. ]: Moji. 22. 21. Je
rem. 25. 23.
i na mluvící pritele jeho. až by domluvili.
t. duch působí vice než věk. a rozum pochhl od nedbal Božího.
t. neříkejte. ze, neštěstí jeho dokazuje. že od Boha pro hrichy savržen jest; to není moudri.
t. nadšeni mé kyše jako nové víno a hrozí vnitřek duše mé protrhnouti.
%.jsem stvoreni Boli jako ty.

4)
8)
13)
. 19)
4)

IUl'
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33.9. -—34. l.

24. omiluje se (Bůh) nad ním. a. dí
9. Čist jsem já., a bez viny: nepoškvr—
něný. &nepravosti při mně není.
andělu: Vyproetjej. ot nestoupí do po
10. Že však (nějaké) stížnosti nalezl rušení; nalezlt jsem. pro kterou věc ali

(Bůh) proti mně, protož klade mne za
nepřítele sobě.
11. Položil v klědě nohy rné, ostříhal
všech stezek mých.
12. To jest tedy. v čem nejsi ospra—
vedlněn: odpovím tobě . že větší jest
Bůh nežli člověk.'
13. Proti němu se sváříš. že ne ke
všem slovům od věděl tobě?“
14. Jednou uví Bůh. a podruhé tě

tovalbych se nad ním.'
25. Stráveno jest tělo jeho od muk.'
at se nevrátí ke dnům mladosti své
26. Modliti se bude Bohu, a ont mi
lostiv bude jemu: a peti-ití bude na tvář
jeho :;plesáním. nad to i navrátí člověku
spravedlnost jeho.“
27. Pohledi na lidi. a.dí: Hřešil jsem.
a v pravdě zavinil jsem, ale jak jsem byl
hoden. nepřijal jsem.“
hož neopětujef
28. Vysvobodil (Bůh) duši jeho. aby
15. Skrze sny u vidění nočním. když nešla v uhynutí. ale živojsouc aby svě
připadá.
na. ůžku:hluboký son na lidí. ve spaní
16. tehdáž otvírá uši lidem, a cvičeje
učí je kázni:
17. aby odvrátil člověka od věcí těch.
kteréž činí . &vysvobodil je' od pýchy:

tlo opati-ovela.
29. Aj všecko to dělá.Bůh třikrát při

jednomkaždém (člověku):'
30. aby odvrátil duše jejich od poru
šení. &osvítil (je) světlem živých.

20. Oškliví sejemu v životějeho chleb.
&pokrm duši jeho před tím žádoucí.

31. Pozoruj Jobe, &slyš mne, a. mlč.
dokuž já mluvím.
32. Pakli máš, coby mluvil. odpověz
mi. mluv: chcit zajisté. aby se ukázal
býti spravedlivým.
33. Pakli nemáš. slyš mne: mlč . a
poučím tě moudrosti.

životjeho k emrtedlným (mám).

Eliu některé řečí Johovy obnoviv. nout-nó je býti do

18. :

hl duši jeho od porušení:'

& život 'e 0 aby nepřišel na meč.

resce také (Bůh člověka) bole
sti na lůžku, a.dopouští. aby všecky ko
_ sti jeho chřadly.

21. Vadne tělo 'eho: a kosti. kteréž
zakryty byly. vyhl dají.“
22. Blíží se k porušení duše jeho, a.
23. Bude-li (však) za něho anděl mlu
viti, jeden z'tisiců. aby zvěstovalčlověka

opravedlnost:'

vodi. . sprovedlnort soudů Boiich uhnul..

]. Tedy promluviv (opět) Eliu, také
toto pravil:

12) t. Bůh nemůi jako člověk neprovinělého tre-tdi.
13) t.. že neklodl tobě počet u všech činů ových. Jak toho můžeš očekávat“
14) t. Bůh již u vnitř k tobě mluvil : tebe nopomíml. & že jsi neposlechl výstrahy jeho. ne—
mluví po druhé k tobě.
18) hebr.: od hrobu, t. j. livot jeho od smrti.
21) Nnrůli na nem Jobova.
23) t. bude-li anděl. zvláště anděl strážný jeho. znň ne u Boha přimlouvnti & vnukne-li chorému
oo mu činiti. aby se : Bohem unit-il ——pokání -— amilqje ne nad ním Bůh n pozdraví ho.

24)
25)
26)
27)
29)

t. pokění : přímluvu andělskou.

hebr.: ! omlědne use telo jeho. jako bylo v dětinltvi. . navrátí ee atd.
t. ztracenou.
t. nebyl joern dle nllouteni potreatůn.
t. Bůh napomínň aověkn Gulo. ačkoliv určitý jest počet výstrah Botich. ktorých kdy! bez
pokání človek pronedbi, pomstě Bolí propadne.

36. 2. — 26.

Knithobovs.

2. Slyštež moudří slova má.. a učení
poslouchejte mne.

15. Zhynuloby všelikě tělo pojednou.
a. člověk v prach obrátilby se.
16. Máš-li tedy rozum. poslyi. co se
3. Nebo ucho zkušuje slov &hrdlo oku—
šenlm pokrmy rozeznává.
pravi. & slouchej hlasu řeči má.
17.
' ten. kdo nemilu'e soudu.
4. Soud sobě zvolme. &mezi sebou
může uzdrsven byti? &kte
ty toho,
vyhledejme. co by bylo lepšího.“
5. Nebo řekl Job: Spravedliv jsem. a jenž spravedlivý jest. tak velice potu—
uješ?"
Bůh odvrátil soud můj.“l
6. eb při souzeni mém. lež jest: ná—
18. (Toho dlm.) jenž řiká.králi. po
silná ('est) střela.má beze všeho hříchu.“ běhlče
:jenž nazývá vévody bezbožnl y:
19. jenž nepřijímá.osob knížat, aniž
7. úterý jest muž.jako jest Job. ješto
zná. mocnáře, když rozepři vede proti
pije posmlvanl jako vodu?“
8. Kterýžto kráčí. s činiteli nepra— chudému: nebo dilo rukou jeho jsou
všichni.
vosti. a. chodi s muži bezbožnými?
9. Nebo řekl: Nebudet se líbiti člo
20. V náhle umirajl. &o půlnoci zbouři
věk Bohu. byt pak běžel s nim.'
se národové. a. pomijejl. &.odnesou nó.
10. Protož muži rozumní slyšte mne. silniks bez ruky.'
odstup od Boha nemilostivost, a od Vše
21. Nebo oči jeho (hledi) na cesty
mohoucího nepravosL'
lidské. &všecky kroky jejich (on) spa
třuje.
ll. Nebo podle skutků člověka od
22. Neni žádných temnostl. &neni
slnatijemu.
&podlé' cest jeho navrůti je stínu smrti. kdežby se skryli ti, jenž činí
omukaždému.
nepruvost.
12. Nebojistě Bůh neodsoudi darmof
23. Nebo není více v moci člověka..
aniž podvráti Všemohouci soudu.
aby všel (s Bohem) na soud.
13. Kohož jest ustanovil jiného nad
24. Stil-á mnohé, & bez počtu. a. po
zemi? aneb koho postavil nad okršlkem. stavuje 'iné na misto jejich.
jejž stvořili"
. 25. ebo zná. skutky jejich: a.protož
14. Zřidil-liby k němu (Bůh) srdce uvede na. ně noc,. &setřini budou.
své, (a) ducha jeho i dychánl k sobě při—
26. Jakožto bezbožné porůži je na.

táhnul-liby:'

mistě pntrném:'

t. spravedlivého.
t. obrátil soud svůj. že při vil nevinnosti i dobrých skutcích svých trpím zlé.

t.
t.
t.
t.
t.

trest. který trpím jest nmviněný. tudy i nespravedlivý \\ převrácený soud můj.
jenžby wm; jako Job proti Bohu nptnl?
vchází v tovaryistvl.
následoval s přidriel se ho. Narnii na slova Jobova., výš 9. 22. 29. —- 10. IS.—30. 26.
kteráby se mu přičítsti rnusiln. kdyby byl takový, jak jsi jej Job představuje.

t. bez příčiny.
t._ snad se domnivů že sám neupravuje žeme?

t. kdyby sobě to uložil s předsevzsl, sby člověka zchladil. pojednou by toho dovedl; slo
nečiní toho, nýbrž opatruje & zachovává.

hcbr.: Zdali! ten. kterýž v nenávisti by měl soud. pnnovnti by mohl, t. j. zdali! Bůh. který
všem všecko rozknzuje, sám jest v činech : soudech svých nespravedlivý? — ") t. že jej
:; nespmvedlivého vyhlaiujoš. Ncčinilťtoho Joh, nle jen to Elin tak přejímá. jiný myli
slovům jeho podklůdqje.
20) t. bez moci. vši moci zbaveného.

25) t. všeliká. neštěstí & bídy. .: je v nic obrátí.
26) t. zjevně. aby všichni videli. k výstruc jich.
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34.21- 35.10.

\

od něho. a

ako : úmyslu odstoupili

ým mg.m jeho muk

mčti nechtěli:

28. takže při ustili kněmu křiknus-

Kapitola

85.

ElluMinule. “ no Důlníof.:"?“?

"“"""

"

m dobrou

něho, a že slížeevolání chudých.
]. Protož Elin opět tyto věci mluvil.
čí
ko'e,
29- Nebo dyž on
2. Zdali pravá zdá se tobě myšlení
kdož jest. ještoby odsoudilpůjakpo! J
že„jsi řekl: Spravedlivějši'jsem nad
skryl obličej (svůj). nad národ :ynad tvé,
Boha?“
každým člověkem.kdojest. ještoby spa
3.
Nebo jsi řekl: Nelíbí se tobě. což
třiljej?
30. Kterýžto činí aby kraloval člověk pravehojest aneb coprospěje tobě, bu—
du-li já hřešitil"
pokrytec pm hříchy lidu.
4. Protož já odpovídati budu na řeči
31. Protož poněvadž já mluvil jsem
tvé (tobě), i přátelům tvým s tebou.
k Bohu. tobě také nebudu brániti.
32. Pobloudil-li jsem. ty
č mne:
5. Pohled
najest
nebenež
apopatř,
mluvil-li'jsem nepravost, neučmímtoho větří,'
že vyšší
i ty." aviz po—
více.

6. Jestližebye zhřešil, co mu uškodiš?
33. Zdali od tebe Bůh žádá jí.' že a byt se i rozmnožily nepravosti tvé, co
nelíbila se tobě? Nebo ty začaljel mlu svedež proti němu?
viti, a ne já: pakli víž co lepšího. mluv.
7. Pakli spravedlivějednatibudeš. co
34. Muži rozumní at mluví m1, i muž
daruješ jemu, aneb co z ruky tvé vezme?
mou 'at sl ší mne.
8. Clověku, kterýž podobny tobě jest,
ob pa bláznivě mluvil , a slova
uškodí nepravost tvá: a synu člověka
jehaňonezní (dle) kázně.
prospěje spravedlnost tvá.
36. Otče můj, necht jest žkušen Job
9. Pro množství nátisk činících křičí
až do konce:“ nepřestávej od člověka
nešlechetného.
(lidé): a kvílí pro násilí ramene vlá
37. Nebo přidává k hřichům svým, dai-ů.
rouhání; mezi námi zatím sevřín buď:
10. Ale(žádný)nerá: Kdejest Bůh,
a pak at k soudu popuzuje Boha řečmi kterýž učinil mne: jenž dává (podnět
svými.'
k) zpívání v nod?
29) když v hněvu svém se odvrátí od lidí. kdo spatří tvář jeho?
33) G.podetshčímých.

se) t. dokonale, alby sebe právě pomal býti hříšného a pokání činil.
37) t. my zatím ho chceme řečmi svými sevříti, do úzkých přivesti; pak,

když bude přemožen,

necht se k Bohu obrátí líboli mu.

2) Toho Job nikdy neřekl, nýbrž Elin u'un si tak olova Jobova křivě vykládal.

Job toliko
tvrdil. že nevinnou í spravodliv jest před Bohem, jelikož nižádne' nepravosti nespáchal. pro
kteroužby tak hrozného trestu hoden byl. jaký! trpeti se zdál. nýbrž i mnoho dobrého způ
sobil: že tedy spravedlivý Bůh docela : jiných tajných příčin takovou bídu na nej dopustil,
který! častokráte : podobných příčin patrné bezbožníky bez trestu a v dobrém bydlo nechává.
3) t. co mne může potkati horšího. než co teď skutečně při vší sve' nevinnosti a sprsvodlivosti
trpím, bych pak budoualě hřeiilf Aneb jiný výklad: Jaký užitek budu Initi. bych i nehl'e
ii." — Vis výi 10, 15. 21. 7.
5) t. oblaka — ") t. když těm něco pl-idatí ani vslti. ano jich oni zrakem ovým dosáhnouti
nemůžeš. čím méně Stvořiteli jich něco dl'vti neb odniti můžeš.

10) t. nikdo se při tom nátisku neutíká na modlitbách o pomoc k Bohu. který!
čilost ]: vzývání jmena jeho dnem i nocí.

dává v srdce

85. 11. — 86. 18.

Knihu Jobova..

11. kterýž vyučuje nás nad hovada.
zcmsliá1 : nad ptactvo nebeská mou
dřejší nás činí.'
12. Tehdáž volají, & on nevyslýchá
pro pýchu zlých.“
13. Protož ne nadarmo vyslýchá Bůh.'
a. Všemohoucí na při jednoho každého
ati—i.
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7. Neodvrscí od spravedlivého očí
svých. a (jako) krále na stolici sází (je)
na věky. i bývají zvýšení.
8. A pskliby (kdy) oko
sevříny
byli, &svázání provazy chuddšy:

9. oznamujejim
(tudy)
: nešlechetnosti
jejich.
že skutky
násilnícijejich.
yli.
10. Otvírá také (tím) ucho 'ejich. aby

p 14. Také kdyžby řekl:Nešetří' (Bůh): je napravil: a. mluví (jim). a y odvrá—

sám s sebou vejdi v soud před ním." & tili se od nepravosti.
očekáve' ho."—'
11. Uposlechnou-li. : budou-li mu
15. Lebo nyni“ nevypouští prchlivosti sloužiti. stráví dny své v dobrém. a léta.
svá v slávě:
své, aniž mstí hříchu velmi.
16. Protož nadarmo otvírá Job ústa
12. pálili neuposlechnou, od meče
sejdou. &.zkaženi budou pro (své) blá
svá. &nerozumně rozmnožuje řeči své.
znovství.
Kapitola 86.
13. Ošemetníci &zchytrelí popouzejí _
Ellu slušnost. Božských soudu.. velikost skutků jeho hněvu Božího (proti sobě). aniž (k ně
vypravuje.
mu) volají. když svázání jsou.'
14. Protož umře v bouři duše jejich.
]. Přídsv také Eliu. tyto věci mluvil:
2. Postrp mne maličko. a. oznámím a. život 'ejich mezi zženily'mi.'
15. hudébo (pak) vytrhne : úzkosti
(tobě): nebot mám ještě cobycb za.Bo
ha mluvil.
jeho. a otevře trápením ucho jeho.
16. Tsk vysvobodí (i) tebe přeširoee
3. Vynesu umění své od počátkuf &.
tvorce svého dokáži (býti) spravedlivého. z úst ouzkých,' & nemajících základu
4. V pravdě žet nebudou lživé řeči pod sebou: apokojný stůl tvůj bude pln
mě. & dokonalé-umění (mě) ty (sám) tuku.“
schválíš.
] 7. Přetvá (sice)jako bezbožnéhosou
5. Bůh mocnýchnezamítL'poněvedž zena jest. (ale) přia souduse obdržíš!
18. Protož nepřemáhej tě hněv. aby
i sámajest
mocný: bezbožných,' &soud koho utiskl: aniž množství darů odchy
6. e neobživuje
chudým dáván"
luj tebe.'
ll)

t. více nám. nežli těmto, rozumnosti & vtipu. & tudy schopnosti k tomu dal.

abychom k

němu o pomoc volati mohli.
V takové zhovadilosti & sli—potěkřičí lidé o pomoc, ale nejsou vyslyšáni, proto že jsou zlí &
neprosi pokorně.
13) t. není to marné. volati k Bohu o pomoc; slyší! ——

14) t. nedbá. nevšímá si naší bídy u našich proseb — ") t. vez. ie „jisté soud &spmvedlivost
u něho jest. a. :. šetří skutků _nnšich i je soudí. — '") t.. doufej v něho.
t. hned. rychle. v zápětí na skutek. —
t.. :. daleka. t. j. o tom. což netoliko od počátku světa se děje. ale ipi'ede všemi věky bylo.
t.. pouze pro jejich mocnost. leč toliko pro. jich bezbožnost.
t. neschvaluje jejich bezbožnosti uni! jich podporuje v ní. a. be: pomsty jí nenechává. —
") t.. dopomáhá jim k spravedlnosti.
t.. když jsou v neštěstí.
t. záhy se milníky zahynou. Viz 3. Král. hl. 24.
t. : prostřed onzkostí. — ") L zase štastný, vším dobrým oplývnti budeš, dáš-li se Bohu
pokušeními a. bídumi těmi :pamstovuti.
17) t.. obrátíi-li se. deje se na pokání. zn spravedlivé ti učiní Bůh.
18) t.. od spravedlnosti. eine tebe stranuým.

15)
3)
5)
6)

Kniha Jobova..

86.19. — 37. 9.

19. Odložvelikost svou bez ssoužení.'
32. V rukou' ukrývá světlo. s přika
i (nechej) všech mocných silou.
zuje mu, aby zsse přišlo.
33. (A tut) zvěstuje o něm přítelisvó
20. Neprodlužuj noci.' aby vystoupili
mu. že vládní-stvíjeho jest. a může k němu
lidé ze.ne.“
_
.
21. Hlediž. aby neuchýlil se k nepra vstoupiti.'
vosti: nebo to počal jsi následovat: po

bídě!

.

22. Aj Bůh velebný 'est) v sile své.
s není jemu žádný podo ý mezi usta—
noviteh riv. 
23. dež bude moci skoumsti cesty
jeho? sneb kdo smí jemu říci: Učiniljsi
nepravost?
24. Psmětliv bud', ie neznáš díla jeho,
0 kterémž zpívali muži (moudři).'
25. Všichni lidé vidí jej; jedenkaždý
' patří (na něj) zdaleka..
26. Aj Bůh veliký (jest), převyšující
umění naše: počet let jeho (jest) nevy
stižitedlný:
27. on zajisté zdržuje krůpěje deště!
s vylévá přívaly jako potoky,
28. kteří z oblaku tekou, jenž přikrý
vsjí všecko svrchu.
29. Chtěl-Eby roztíhnouti oblaky jako
stan svůj.
30. s blýskati světlem svým s hůry.
stežeje také moře zakryje.
31. Těmi zajisté věcmi soudí lidi. i
dává pokrmy mnohým smrtedlnýmf

Kapitola 81.
Elin z podivnýbh okolků Božích vyprovnje moudrost

Boii, moc. sprzvedlnozt:. mtamhtomuviemu
Job utrhl.

]. Nad tím zděsila se srdce mě. a po
hnulo se z místa svého..
2. Poslouchej pilně hrozného hlasu
jeho. a zvuku z úst jeho pocházejícího.
3. Pode všecka nebesa on patří. a.
světlo jeho nad končinsmi země.“
4. Za ním“ řve zvuk. hřímá hlasem
velikosti své; & nebudet :yšlakovůn.
kdyžb slyším b ] hlas jeho.

římů
Bů&nezpytate
hlasem ušli: e:divně. ;
činí5.veliké
věci
6. kterýž přikazuje sněhu. aby padal
na zem. a (tolikéž) lijavým deštům, i
přívalu násilnému:
7. kterýž ruce všem lidemzspečetuje.'
aby znali jedenkaždý skutky jeho.
8 (Tehdůž) vchází zvěř do skrejše. &.

v peleších svých bydlí.
9. Od vnitřních míst“ vychází bouře,
a od půlnoci zima.

19) t. aby k tomu soolenim donucen býti nemusil.
20) t. hodoviním ! mocnými . bohatými. nýbrl záhy růno vstívoj. — “) t. oby tui-to oněch
mocných lid obecný měl k tobě přistup.

21) t. od té doby. jen ne us došls hide. & souzeni nebo. poč-J proti Bohu se zpouzeti.
24) t. v písních stu-ých. oslevujíce mocnost Bolí.
25) t. poznává ho jen jako zdaleka hledá. temně s nedokonale. pouze ze shut-ků "vnitřních
27)
31)
32)
33)

nemohs postíhnouti teké vnitřní příčiny jeho skutků. jeho “iného řízení s ulotení.
t. aby nekdy nekonal, nn zemi. : zese vyliívi atd.
t. jednak trosoo hmnobitlm, jednot odměňuje.ourodon.
&. oblaky.

t. ným věrným zvěstuje. le přebývá. ve světle. : te té! oni ]: nému přijiti mohou.
]) t. ned velebnosd Boz-hou. je! se zjevuje v blesku .. hi-ímáni. i v veškeré přírodě.
3) t. ocvěcqje tvým bleskem všecka nebesa i celý obálek země od končin do končin.

4) t. blahem. — ") hebr.: sni! miki s jinými věcmi (o. p. deštěm. krupobitím). kdyz se
llýehů hlns jeho.
1) c. mira jim ruce. zutsvujo těmi adu . lijnveijejich dílo. _
\
9) t. od strany polední. —- Viz výi 9. 9.

37. 10. _—38. 7.
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10. Když vane Bůh.' dělá.se led. a nadále povětří sráží se v oblaky, &vítr
přecházející zahání je.
zase přeširooelijí se vody."
11. Obili žádá oblaků.' a oblakové
22. Od půlnoci zlato přichází. a k
Bohu strašlivé chválení.'
rozšiřujísvětlo své."
23. Hodně jeho nalezti nemůžeme:
12. Kteřížto potulují se vůkol, kamby
je koli vůle zpravujícího vedla. ke všemu. velikýt 'est) silou, a soudem, a spra
cožby přikázal jim (činiti) na tváři okr vedlnos . a vypraven býti nemůže.
24. Protož báti se ho budou lidé a
šlku zemského:'
13. buďto vjednom (toliko) pokolení. nebudou smíti spatřovali (ho) všickni
aneb (v celé) zemi své. aneb na kterém ti. jenž sobě se zdají býti moudří.'
koli místě (k prokazování) milosrden
sví svého přikazalby jim. aby se dali
na'íti.
Kapitola 88.
14. Poslouchej toho Jobe: a považ Bůh skrze vichřici hárá Jobs. a ukazuje s utvořených
od sebe veci, io Božské jeho moci o moudrosti posti
divných věcí Božích.
hnouti jemu nelze.
15. Zdali viš. kdy přikázal Bůh deš
ťům.aby ukazovali světlo oblaků jeho?
]. Odpovídaje pak Hospodin Jobovi
16. Zdali znáš stezky oblaků veliké. a z vichru. řekl:“
dokonalá umění?
2.Kdeže to.jenž zatemňujeradu (Boží)
17. Nejsou—ližoděvově tvoji tepli. když řečmi neumělými?
pmvívá zemi vitr poledni?
3. Přepaš (nyní) jako muž bedra svá.:
18. Zdali'suad ty s nim vzdělaljsi ne tázati se budu tebe. a odpovidej mi.'
besa. kterážto přepevnů, jako z mědi
4. Kde jsi byl. když jsem zakládal
slits. jsou.
zemi? Pověz mi, jestliže maš důvti nost.
19. Ukaž nám. cobychom řeklijemu.'
5. Kdo uložil míry její. víš-li. aneb
nebo my obestřeni jsme tmou.
kdo roztáhl pravidlo na ni?
20. Kdo vypravovati bude 'emu. co
6. Na čem jsou upevnění podstavkově
mluvím. Také mluvil-liby člově ' sehlcen její? aneb kdo založil uhelný kamen je'í.
bude.“
7. když mne chválily spolu hvězdy
21. Ale nyni nevidi (lidé) světla: ne jitřni, a plesali synové Boží ?
10) t. větrem studeným mrazovým — ") t. když na vane větrem teplým. rozlivi se voda.
Dle hebr.: A široké vody (jezera) bývaji jako elity. totiž sami-mii pevně.

ll)

t. pohledůvá. deště. — ") t. vydavqji blesk & déčt.

12) Oblaka jsou v pravici Páně. jen! je brzy sem, brzy tam posýlň. aby buď slunce ukryly &
horka umeuiily. buď aby z nich déšt na zem padal. nebo aby se blýskslo a hřimalo. nebo“
aby sutky (krupobití) dolů sršely. Bůh se okazuje mocným Pánem. jeho! pokynutí _vie
poslouchati musi.
15)
16)
19)
20)
22)

0. aby s deštěm přišli bleskové.
t. znáš-li jak se vznášejí mračna. a máš—litoho i jiných divů dokonalou vědomosti
t. kdyby se nás na něco podobného septal.
&. nemohlby velebnosti Boží snéeti a na ni peti-ití.
t. jako s větrem poledním příchozí mrak. tak na s půlnočním přiehhi jesno, kmenů jako
zlato. a z toho všeho chválení Boha s bhnl.
24) t. kazdý opravdu moudrý musí se Bohu. jeho řízení a soudům jen s básní a s poklonon
podrobiti; dokonale ho pomstí a oesty jeho vystihnouti nelze nikomu. uni nebo moudřejšímu.

Protož i ty Jobe tak uů'ň. : Boha se boje. :|th
věc se hideti. —

jeho řízení vyskoumati. . s nim o Ivou

!) Bůh se zde objevuje jako rozsudee. a proto! se be'ře v blesku . v hfimání.
3) t. připrav se : postav snažilo ku potýkání se řečmi se mnou.
1) t. udělá, kteří! při stvořeni země jako na jíti-ení jeji Boha Tvůrce “debil-'.

nous—u

\

iu?
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33. 3—36.

21. Viděl-lis tehdáž: žeby se měl
naroditi? &počet dnů svých znal-li jsi?
22. Přišel—lisaž k pokladům sněhu.
aneb poklady krupobitl spatřil-lis;
23. kteréžto jsem připravilk časune
přítele, a ke dni bitvy a bo'e?
24. Po které cestě rozch se světlo,
a dělí se vedro na zemi?
25. Kdo rozdělil povodni tok &(vy
kázal) cestu zvučlcimu hromobitl.
26. tak ab pršelo na zem bezlidnou
na poušti. k ežto žádný 2 lidi nebydll,
27. aby napojil (zemi bezcestnou &
pustou, &vyvedl (z ni yliny zeleně?
28. Kdo jest otec eště? aneb kdo
13. a držel sražeje kraje země. a vy—
mitsl bezbožné: nl?'
zplodil
rosy?vyšel led? a mráz
14. Tak aby navrácena byla? jako
29. Zkrůťěje
či o života
hlína pečetní. &stála" jako roucho:
s nebe kdo zplodil:
30. (tak že) jako kamen tvrdnou vo
15. aby odjato bylo bezbožným světlo
dy. &svrchek propasti zamrzá?
jÉjilchf
31. Zdali můžeš spojiti třpytící se
y 0. a rámě vyvyšené" aby zlámáno
8. Kdo jest zavřel(jako) dveřmimoře.
když se protrhlo (: země)jako ze života
pocházející?
9. když jsem mu kladl oblak za oděv
jeho. a obvinul je mrakotou jako plén—
kami dětinstvl?
10. Obkllčil jsem je mezemi svými. a
přistavil jsem závory. i vrata.
11. a řekl jsem: Až dotudto vychá
zeti budeš, a dále nepůjdeš. a tuto roz
rážeti budeš dutl vlnob1ti svého.
12. Zdaliž jsi (kdy) po narozeni svém“
přikázal jitru. aby (bylo), a ukázal záři
jitřnl misto její:

16. Zdalis přišel až k blubinám moř
ským. a v nejnižších místech propasti
procházel-li jsi se?
17. Zdali otevřeny jsou tobě brány
smrti, a dveře temnosti viděl-lis?
18. Zdalis shlédl širokost země?
Oznam mi. jestliže znáš všecko.
19. Na které cestě bydli světlo, a které
jest misto temnosti:
20. aby přivedl jednokaždé k mozem
svým, &porozuměl statkům k domu jeho.

hvězd řečené (Kai-útku.) aneb můžeš—li

okole hvězdného vozu roz 'liti?'
32. Zdali vyvádlš denma v čas její.
a činlš vycházeti zvlředlnici na syny
zemské?
33. Zdali znáš řad nebes. a můžeš-li
je zpravovati na zemi?
34. Zdali pozdvibuješ v oblaku hlasu
svého. a prudkost vod přikrývá—litebe?“
35. Zdali vypouštlš blesky. a jdou.
a navracujlce se zpět ději-li tobě: T,u
jsme ?

8) t. když nejprv stvořeno bylo. jakoby se narodilo, kde mu meze vykázal?
12) t. jakživ jednou. tak jako ji při každém východu slunce —
IS) t. ranni slunce. osvětlivňi okrilek země od konce do konce. zapnzuje : ní tmu. a s tmou i
všeliké bubožniky: zloděje, vražedlniky a podobné zlocyny. To se zde pěkně vypodobňlúe
hk. jakoby kdo uchopil nejaky šat na konce či cípy. a vytřůsl : nebo prach a škodlivý
hmyz. aneb eokoliby se v něm nenáležitebo nalezalo.

14) L nemě k sve' podobě. jsouc osvětlena ranni září — ") t. v plně své kráse —
15) t. buďto noční. které jim mělo svítit k nešlechetnoatem jejich. aneb i světlo denni. když
utíkajíee před ním. ve "nich se skrývají. — ") t. k vraždě aneb k jiné neěleebetnosti —
17) t. nahlédl-lis kdy do tmavých mist pod zemi, do onoho světa. do něhož člověk živjaa nikoli
115555.oviem pak ho vystihnouu' nemůže.
21) 1.. při stvořeni všech veci.

31) t. hvězdy Kul-ím od sebe rozptýlené dohromady sestrčiti. a hvězdy Vom jako naoseupev
néně díle mutavěti?
84) t. ty-liž jsi ten mocný. jenž mradny nutilo jsa na obloze břimh

38. 36. — 39. 14.
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36. Kdo složilvvnitřnostech lidských
moudrost? aneb kdo dal kohoutu ro
zumnost'?
37. Kdo může vypravovatiřádnebee.
a aouzvuku nebeskému kde rozkáže

umlknouti?

pastvu: vycházejí. a nenavracují se k nim
ce .

5. Kdo pro usti) divokého osla na
svobodu, a vaz y jeho kdo rozvazel?
6. Jemužto dal jsem příbytek na
poušti. a obývání jeho vzemi síatinné.'

38. Kdy se sléval prach na zemi. & (5. Moji. 29. 23.3
7. Poamíva se hluku městskému, ana
39. Zdaliž ulovíš lvici loupež. a duši křik pohaněče nedbá..'
8. Ohledává vůkol hory pastviny své.
mláďat 'e'ich nasytíš-li,
zelené (trávy) hledá.
40. lrdyžto se stulují v jeskyních a všeliké
9. Zdaliž bude chtíti nosorožec slou
(svých), a v peleších úklady čmí?'
žiti
tobě.
aneb pozdrží-li se u jesli
41. Kdo připravuje krkavci pokrm
jeho. kdy-žmláďata jeho k Bohu křičí. tvých ?
potulujíce se, proto že nemají pokrmu?
10. Zdali připřahneš řemenem svým
nosorožce k orání? aneb bude-li drobiti
hrudy na polích (tvých) po tobě?.
Kapitola 89.
ll. Zdali ee ubezpečíšna velikou silu
Bůh Jobov'l ukazuje podivné skutky sve na zemi. 33.
jeho. a zanecháš mu práce své ?“
Joh uznává. ze nešetrne mluvil.
12. Zdali se jemu dověříš. žeby svo
1. Zdali znáš čas rodu kamzíků na
zil obilí tobě. a (na) humno tvé (je) shro
skalách. aneb laně pracující ku porodu máždil?
spatřil-lis ';"
13. Peří pstrosa podobné jest peří
2. Rozčetl-li jsi měsíce (od) početí

hrudy se spojovaly?

jejich. a víš—ličas rodu jejich?
3. Nakřivují se koplodu, i rodí, a vy
pouštějí řvání.

4. Oddělují se mladé jejich. a jdou na

raroha. a jestřabaf

14. Když (však) zanechává vajec
svých na zemi. ty snad v prachu zahře—
váš je ?“

36) L aby spatření s rozeznatí uměl bdení noční. Behr.: Kdo dal rozumu t. j. mysli stili
tedlnost.
37) t. kdo můie určití řůd nebes. a tento souzvučný hid opět zruiiti! — Behr.: Kdo sčítá
(pořádá) moudře oblaky. a kdo vypouští průtoky nebes (davaje deště tolik. co potřebí“
38) & kdy se slila země v jedno z prachu. a kdy se spojily hrady? —- Behr. čtení stahuje
verš tento ]: předešlému a klade: Tak aby (deštěm) prach na zemi se spékal & dělaly se
hrudy.
t. kdy! číhají na loupel.
t. abys jim v takový čas neco poslouiil a pomohl? ! kde! to muze. jedině Bůh she?
t. hubené. neourodné.
t. nestojí o město a o mbtske' společnosti. by pak je domací osel jakkoli schvaloval: ale
velí sám na pustinách zůativati. prost násilí, honičc s pobadsče. Příkladné mluvení.
lO) t. vlačiti role tvá za tebou?
n) t. zdali poručí mu praci svou? Nikoli: nebo! jest divoký. neupřáhsay'a ]; tahu naučený.
12) Rozum toho všeho jest: Hle i přirozenost nosoroicova převyšuje tvoji silu, nie nemůleč na

40)
])
6)
7)

něm vynutih'. eo proti přirozenosti jeho jest, a tak musíš i tu Božímu řízení se podrobití.
13) dolet: a přede nemůže litati. zda! můžeš přirozenost jeho rJinačiti? Pstros má pěl-ia křídla
jako jiní ptáci, ale není brků; proto! nelith, nýbrž jen velmi rychle běhá. křídloma si
pomahqie.
14) Tak také nesedí ns vejcích. jako jiní ptáci. nýbrt poušti ie zde onde do horkého písku a
prachu. a. nechivíjioh slunci zahřívati a vylihati. Zda! pochopujeů. proč neučinilBůh patrona
tak laskavého k plodu svému. jako rnroha. a vůbec můžeš přirozenost jeho zmůniti?

102.
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15. Nic nemysle. žeby je noha pošla
pati. aneb zvěř polní potlačiti mohla!
16. Tak se zatvrzuje k mladým svým
jakoby nebyli jeho, nadarmo pracoval!
an ho žádná bázeň neumí?"
17. Nebo zbavil ho Bůh moudrosti,
aniž mu udělil rozmnnosti.'
18. Casem s 'm vzhůru křídla své.
vznáší: a posmiv nakoni, ijezdci jeho'Y'
19. Zdali (ty) dáváš koni silu. aneb
obkličuješ-li šíji jeho řehtanlm?

39. 15— 85.

natí jestřáb. roztahuje křídla svá.(a leté)
ku lední?
27. Zdali k rozkazu tvému vzhůru
vznáší se orlice. a hnízdí na vysokých
místech?
28. Na skalách přebývá. a na říkrém
skali zůstáva. a na nepřístupnyah aka
linách.
29. Odtud hleda pokrmu. a zdaleka
ho oči její vidí.

30. Ptáčata její střebajíkrev: akdež
koli jest mrcha..hned tu (i ona) jest.
31. I okračoval Hospodin, a mluvil
Zdalikotlyylky?
vzbuzuješ
(aby jeho
ská—
kal)20.jako
Slávajej.chřípí
(dále) k goboviz'
hrůza.'
32. Zdali (ten), kdo hádá. se s Bo
21. Zemi kop tem kopů. směle vy hem. tak snadno upoko'í se." Ovšem
kdož tresce Boha, má o vídati jemu.
skakuje: vstřícj e ozbrojen 'm:
22. nedbá na strach. amž ustupuje
[ odpověděv Joga Hospodinu,
meči.
ře 133.
:
23. Nad ním chřestí toul, blýská se
34. Já. který mluvil jsem lehce.“ co
kopí a štít.
mohu odpovědíti? Vložlm ruku svou na
24. Dychtě &.frkaje pohlcí zemi. aniž ústa své.
dbá.. kd ž zavznl zvuk trouby.'
35. Jedno jsem mluvil, čehož ó bych
25. dyž slyší troubu. říka: Moho byl neřekl, &.druhé. k čemuž více ne
děkl' Zdaleka či'e boj , vzbuzovaní vé přidám.“
vod. a rokřikovdnl vojaka.
26. daliž skrze moudrost tvou pen
15 V Tím způsobem přichůzi mnohé vejce k pošlapúní a jinak k zmaření. Zda! víš. proč Bůh tuto
nepatřičnoat & mnoho jiného zlého v přírodě trpí; aneb můžeš to zjinačiti'f
16 V t. v mereni vajec. —- “) t. jest bez starosti. Však on nic na to nedbá. . byt i dmmnů
byla práce jeho v močení vajec. přede jinak neudělí.
17) t. k tomu. aby tak jako jiní ptáci o své mladé pečoval. & to proto. aby se to pokolení
ptáků nn škodu jiným přirozeným věcem příliš nerozmnolovalo.
18) t. kdy! se dá na utikímí. tak prudce běží. že ho ani jezdec na koni uhoniti nemůže.
19) t. tou nůdhernou a nepokojnou hřívou, když kůň řehee. Neb vše to ev. Spisovatel na
mysli měl.

20) t. nádherné frkůní jeho jest hrozné, strašlivé.
24) t.. bele půdem. nechává zemi za sebou. že jí ubývi pod ním. jakoby ji pohlcel. a neda ie
v běhu ani zvukem trouby udržeti.
25) t. vlastně: vah! L řebee. více ve rozněcuje a zapaluje k udatnoati.
81) Po mnohých těch otázkách, které! Bůh Jobovi predloiil, by ho přesvědčil 0 ne' nepostihlé
moudro-ti a o nevědomosti lidské. zároveň i jej k mlčení a podrobeni se přivodil. po malé
zastávce lidi odpovedi od něho.
32) t. aby & mlčení přiveden byl?
34) !. nepovillivč. z proudu citlivého mice.
35) t. několikráte jee-n mluvil. ale nechci více toho činiti. Job unaví. že jednou neb dvakrát
t. nékoliltrit ae přehkl; zvliitě, když na svou bídu příliš neříkal. i od Boh- ňdal. aby se
| ním na loud poetavíl. . nevinnovt jeho proti nepravěmu domněníípovuzovůní přítel. zřejmé
osvědčil.

V tomtč ovšem Job pekle-l:

fatj a jemu u podrobovati.

nicméně nezhřeizil tme.

ješte nepleltal v Boha dou—

Kniha. Jobova..
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Kapitola 40.
Bůh Jobovi okno o moc svou v Behemothovi .
viothenovi.

1. Odpovídaje pak Hospodin Jobovi
z vichru. řekl:
2. Přepašiž jako muž bedra svá: tá
zati se budu tebe. a oznam mi.
3. Zdali pak chceš zrušiti soud
můj: &odsouditi mne. aby sám sebe
ospravedlnil?
_
4. A máš-liž tak mocné ri'imč. jako
Bůh . & hřímáš-li jako on hlasem

(svým)?'
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10. Hle Behemoth: kteréhož jsem
učinils tebou." žere trávu jako vůl.'"
ll. Sila.jeho v bedrech jeho. a moc
jeho v pupku“ břicha jeho.
12. Vztahuje ocas svůj' jako cedr.

žil nároků" jeho jsou (jako ratolesti)
sp etené.
13. Kosti jeho jako trubice měděné.
chrustačky jeho jako plechové železni.'
14. On jest počátek cest Božich.'
(ten). kterýž učinil jej. přidal (mu) meč

jeho.“

15. Jemu přinášejl hory byliny: vše

5. Obestři se krásou. a na Výsost vy— liká. zvěř polní hraje tam.'

zdvihni se: a buď slavný. & v krásné
roucho oblcc se;“
6. rozptyl pyšné v prchlivosti své, &
pohledě na.každého zpupného, poniž ho;
7. vzhlédni (pravim) na všecky pyšné.
& zahanbiž je, anobrž setí-i bezbožné na
mlatě jejich:
8. schovcj je v prachu spolu, a tvář

16. Pod stínem s i v soukromí ve
třti, &na mistech moů'ých.
17. Přikrývajl stinove stín jeho.“ ob
kličuje ho vrbí potoční.
18. Aj, požře řeku, a nepodivi se: a.
má naději. že vplyne Jordán v ústa
jeho.“
19. Před očima jeho jako udici po

jejich pohříždo jámy?
9. aje. vymňm, že zachovati tebe může
pravice tvář

lapi jej (člověk). a kollm probodne chi-í—

'eho.'

20. Zdali vytáhnouti budeš moci Le

3) Job nařikáním svým & neněleiitým domlouvinim se na. soud Pine. ldil se. jakoby Boha za
nespravedlivě-ho mel, ač v skutku tak nesmýilel; pončvadi ale tím přátelům svým. véo tu
tak boroucím. dll příčinu k tvrdým výrokům. proto ho kůrá Bůh.
4) !. kdyby o spravedlnosti mě se mnou hůdnti u- ehtél. musilbye všemohoucí býti. jako ji.
5) t.. v slávu & okrasu oblee re. jako Bůh kdy! hřímá. jen! tehdii jako oblaky : bleskem
odin jest.
8) Job líčil nespravedlivost bezbolných živými barvami (lup. 24.) tudy žádá Bůh. aby ne nich
provodíl moc svou. jeli moino.
9) Vším tím uvádí Bůh Jobnvi nn mysl jeho mdlnhu a svou mocnost..
10) Behemoth. t. j. zvíře veliké. nejpodohnéji slon. __ ") t. jako! i tebe, aneb : tebou na zemi
aby bydlil. — "') t. pouze rostlinami zemskými se rivi. ješte kdyby loupeži liv byl. jeko
jiná divoká. zvěř, velikýchby nadělal pustin v pokolení lidském : v "či-i. jsa převelíke' .
in!-é zvíře. ] tu tedy moudrost & prozhtedlnost Beil patrná.
ll) Bobr. v pupcích. toti! v svalech.
12 t. rozumí se trouba nosu jeho. již slon vzhůru vysoko jako bidlo pozdvíhuje. — ") Hebr.
) hnůtů; obé ukazuje na silu.
13) hrbr.: hnňtove' jeho ako sochor .!elezný.
14) t. nejpřednější zvláště mistrný tvor Bolí. — ") t. noo neb zuby veliké. jehozby místo
brune ulival.
15) t. několi přidal jemu Bůh meč. zeti! veliké zuby jeho. jichiby místo brune užíval. njimiiby
mohl zvel- bití : dáviti. avšak bylinami se tív'l, . neškodný jest neumí nel-í polní. která!
se může bezpečně vůkol něhu piatí. Ani! člověku uškodí, lečby byl drůldčn.
17) :. stin nad stín, aneb stín hustý; aneb stinno' stromoví přikrývá ho stínem svým.
18) !. slon nehrozí se vody. ani! se bojí. že se mu nabere do tlamy: nýbfl chuti se pouští do
iwi-ky.přes kterou! se rychle plave, zdvihnuv svou troubu nad vodu.
19) t. & však jakkoli veliký a silný jest. přede se ho mocní člověk.
.
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3. Neodpnstimt mu, a slovům moc
viathena' udicí. a provazem-li uvížeš
ným. a k prošení eloženým.'
jazyk jeho?
21. Zdali vložíš kroužek na chřípě
4. Kdo odkryje tvář oděvu jeho?
jeho. aneb hákem provrtáš čelist jeho? Fa do prostředku úst jeho kdo vejde ?"
' 22. Zdali množiti budektobě prosby'
5. Vrata úst jeho kdo otevře? Vůkol
&neb mluviti bude k tobě lahodné?
zubůjeho hrůza'
23. Zdali učiní : tebou smlouvu. a
6. Tělo jeho jeko štítová slití. sevře
vezmeš ho za služebníka věčného?
24. Zdali budeš s ním hráti jako s ná šupinami vespolek se stlskajícími.
7. Jedna :; druhou spojuje se. a ani
tákem. aneb přivážeš jej (za dar) děv—
vítr neprochází skrze ně.
s m?
8. Jedna druhé drží se. a. držíce se
25.
kají-liž jej přátelé, &rozdě

li-li je kupci?
26. Zdali naplníš sit kožíjeho, a rybí
posedu hlavoujeho?
27. Vstáhni naň ruku svou: pomni na
boj. aniž více mluv.'

28. Aj nadějejeho sklamát jej'.apo
ražen bude, an to všicknividěti budou."

Kapitola 41.
Z neokroeenoetiLevinthm uhmje ne, jak marná vec
jest Behn etvoi'iteli jeho le chtit protiviti.

nikoli se neoddělí.
9. Kýchání jeho (jest jako) blesk
ohně. a. oči jeho jako víčka.svítání.'
10. Z úst jeho (jako) pochodně vy—
cházejí, jako pochodně ohněm zapálené.
11. Z chří i jeho vycházi dým. jako
: hrnce rozpáleného &vroucího.
12. Dech jeho uhlí rozpaluje. a. pla
men z úst jeho vychází.'
13. V šíji jeho přebývá síla. a tvář
jeho předchází chudoba!
14. Oudová masa 'eho' drží se spolu:

]. Ne jako ukrutn vzbudímjejmebo vyšle" proti němu omy. e k místu
kdo může odoleti ob čeji mámu?
jinému nevznesou se."“
15. Srdce jeho tvrdé jest jako kámen.
2. Kdo prvá dal mi (co). abych (to)
oplatil jemu? Cožkoli jeet pod nebem. a. (tuhá) “ako kovářovo nákovadlo.
má jest.
16. Igdyž se pozdvihne . hrozi se
20) t. krokodíla. který! nejvíce v Nilu. řece emuké.

zivjeot.

22) &. aby. nečinil toho.

25) t. rybáři; zd.! mů! jako jiné ryby rouekán .. požíván býti.
26) Behr.: střelami kůži jeho :. qhůhkými vidlicemi hlavu jeho; t. zdali ho můžeš ulovit. ješte
střela . vidlice kůže jeho pancíři podobné nepronikne?

27) !. slibuju. M teho vícekrát neučiníš.
28) t. toho, kdoby nn krokodile udal-il. chtě bo přemoci : lapíti. — ")

hebr.: i k samému
opatření ho 410va pen.!en bude.
Neni žádného tak umělého. kdožby jej zbuditi n drážditi umel: i kde!
tedy jen.. jenzto by se poutaviti umel přede mnou. : mne se chtěl protiriu'?
Dle hebr.: Nebudu mlčeti o oudech jeho (total Leviathan: či krokodiln). o jeho síle a vý
borném dolení či brnění. — Chce tedy dále o něm mluvitj.
t. snimek. šupiny kůle jeho, jenttn šupinami jako nějakým brněním oden jest. — ") t.
kdo se odváb' úbnouti do zubovnte' domy jeho.
t. hreeno jest na tek mnohe' . veliké zuby jeho jen pohlédnouti!
l.. juné jako ranní zah při uvítání.
Tím vším :e vypodobůuje jeho mřivort.
Dle hebr.: Strach. Může se také rozumen' chudoba. pro škody. kterých to zvíře nedeli.
Hebr.: Svnlové mm jeho. — ") t. Bůh. — “') t. neodd'í na jiné místo. — Dle hebr.
jest vote smysl: Svalová mono jeho drží se na nem jako ulite'. . jsou nepohnntedlné.

1) Jinak dle hehr.:

3)

4)

5)
9)
12)
13)
14)

41. 17. —42. 8.
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& přestrašeni jsouce očišťují

17. Když ho postihne meč. neostojí
ani ke i, oni pancíř.
18. ebo pokládá soběželezozaslámu.
s měď zs dřevo shnilé.

Kapitola 43.
Job vianobonenostBožsbon i lvů meni
mnu,
odvolívl to. oni mno
mluvil.7. Piisvedčnjemu
Bůh. to priveji o protiotedlnoltl jeho emy'ůld. nežli

piuolójeho.10..szůobpoiobunimu

19. Nezaženetbo mužstřeleq'vstébll
obrací se mu kamení takové."

odpovídaje Job Hospodinu,
ře kll.Tedy
:
2. Vím. že všecko můžeš. &žádné
20. Za stébla polil dá kladivo, &po
před tebou není skryto myšlení.
smívá se leticímu kopí.
21. Pod ním paprslkově slunce.' &
3. Kdo jest ten. (ptáš se). ješto tají

rsdu bez umění? Protož nemoudře
stele sobě zlato jako bláta."
22. Působí aby vřele jako hrnec blu jsem mluvil. s co nad obyčej přesábá
uměni
mě."
boké moře. a dělá je jako když masti

mu.

23. Za ním svítí se stezka: vidí se
propast jakoby se satan-alu.“
24. honit moci na zemi. kteráž při
rovnalaby se jemu, jenž učiněnjest. aby
se žádného nebál.
25. Cokoli sokého jest vidí.' (slo—
vem) ont jest álem nade všemi syny

pýchy."

4. Slyš, & 'á m]uviti budu. otáži se
tebe, :| od vi ej mi.'
5. Toli ot jsem slýchsl o tobě, nynl
pak oko mé vidí tebe.
6. Protož sám se tresci. &činím po
kání v prachu a v popeli.'
7. Když pak odmluvil Hospodin slova
tato k Jobovi. řekl kElil'azovi Themen

skému:proti
Roz věmnpř
(díla se prchlivost
má proti
tobě.a
telům tvým:
nebo
nemluvili jste řede mnou. (což eat)
pravého.“tak ' o služebníkmůj J ob.
8. Protož nyní vezměte sobě sedm
volů, &sedm skopců. &jděte k služeb

16) Hebr. bohové. t. i nadpřirozené moci lidé di hrdinové. — ") t. pro strecb budou se očišťo
vnti od břichu. vidouee blízkou smrt před sebou. Takt brusné jest to zvíře!
19) t. bobr.: Syn luč'u'td, t. j. střele. — ") t. obrací, nepodá se na nem hnaní : pruh.:
betoně.
21 ) t. vespod u nohou m6 ostré biky. drápy. — ") t. h'bů nn blue di ztvrdlém písku. tlutěm
jako zlnto. Dle bebr.: Benelli-£ se júo třib či mlůtici vůz (s svými dripy) ne bliw.
23) t. od pěn. pčni se ned nim vodn. — ") t. kudy v blubine tíhne. viděti ne svrebu aphe
nou vodu, podobnou čedimim starce.

25) t. nic není ned nej -— ") (. node všemi šelmami. litýnii zvihty —jeotsim tonejlitqjši zvíře.
3) t. kdo utemntu'e soudy Bolí, mluvě o niob nerozumné? ——") mms
se Job. že to olovo
Hoepodinovn (vir. výš 28, 2.) jeho se týkejí. : že se prohřečil. neuměle mluvě o oondeeb
Bolícb.
4) Zde se uvidi. čím to “Job v řeči probřeiil. ješte Boba téměř k odpovidini vyzýval. Viz
výš 38. 4: 40. 7. Podle jiného výkladu pravi to Job v tento mysl: Vyslecbni mne. kdy
koli mlnviti budu; pout! mne. kdy! se tebe otúii.
6) t. ze to. co jsem nemoudře proti tobe promluvil. neuměle soudčonezpytetodlnémřinni tvém.
7) Přítel Elin není k nim připojen. proto že ! niob nejmírnqii mluvil. — ") t. jdikož jste
potvnornli řečmi svými. že bezbolným v tomto vdku toliko slo. pobožnýln pnl dobře se

vede: a podle tého! nepnvébo zdini nebo John : bezbolneeti jste obviňovali. nad toi lživé
věci na nej táhli. —- "') t. jen! pravý úsudek vyneel. že i pobolni . nevinní neitbtím
navštívení . tkouiini bývqji; zli poh Mostě dobrým oplývnjí. poučná! rovni slul-kům od
plete teprve po smrti se deje.

42. 9—ll.
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niku mému Jobovi. : obětujte za.sebe

10. Hospodin také obrátil se ku po
obět zápalnou: Job pak služeka můj kání Jobs.. když modlil se on za. přá

modliti se bude za vás: tvářjeho přijmu.'
ab vám nebylo přičteno bláznovstvl:

tely své.

A rozmnožil Hospodin. což—

koli měl Job. dvénásobněf
ll. Přišli pak k němu všichni bratři
ne nemluvili jste o mněico) pravého jeho. avšeeky sestry 'ebo.i všickni. kte—
(jest)'.lja.ko
služebník
můj
ob.
9. edy odšedše Elifaz Tbemanský. Hž znali jej prvé.' &.jedli s nim chléb v
: Baldad Suhský. &Sofar Numntský. domě 'ebo: a.kývali nad ním hlavou.“
učinili jakž byl mluvil k nim Hospodin. &těšili bo nade všlni tim zlým. kteréž
byl uvedl Hospodin na. něj: a. dali mu
a přijal Hospodin tvář Jobova.
8) L vyslyilm přímluvujen u vb.
10) Job činil pokial. obnovni . modlil u a odpuštění toho. co sám ' há poklad; modlil to
také :. lil-holy své. by jim prominuto bylo, 6m potla-li: v občan bo Bůh vyslyšel. . n—

“limo dnt ňuňu bvčebmcoprvé mel.

II)

0. Vani přlba-i . příbuznái známijeho — ") t.. : output-noi. divíeo u tmu. co byl
vystál. ijetí to minn I nim so mh . co to vil.-ckoznam-odo. — '“) dle bobr: Jinou

43. 12—16.
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jedenkaidý ovci jednu."'

15. Aniž se nacházely ženy (tak) krb.
a. náušnici
sná 'ako dce Jobovy ve vší zemi: a
zlatou jednu.
12. Požehnal pak Hospodin Jobovi dal jím otecjejlch dědictví mezi bratžími
!: posledku, více nežli v počátku jeho. jejich.“
A měl čtmáctc tisíc ovcí. a šest tisíc
16. Byl pak živ Job potom. sto ačty—
velbloudů. &.tisíc spřežení volů. 3.tisíc řiceti let.. a viděl syny své a syny synů
oalic.
a 'ch až do čtvrtého pokolení. a umřel
13.Amělaedmsynůatřidc .
star jsa a pln dnů.
14. A nazval jmeno první Dog.. &

Ěeno
druhé Kunín." a jmeno třetí
ornustibii."'
nidobu, aneb ohm-u & oděvu. jakz podobné. stříbrnou. Kain nazvanou.jí! mii mino penez
ulívali. Tuk také ]. Moji. 33. 19.
14) t. hebr.: Jemimn denní union — “) t. Vůně.— '“) t. hebr.: Kennhapnch, t. j. fňuk či
nůdohha ln líčidla. Jůohychom řekli: Stkvělů. Vonná. Kríunň.
15) t.. . brntřími. tak jako hutí-ím jejich. dosti & tomu luthu : bohatství mqje.

$:ch

dobry u východních národů nedčdí.
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Kniha žalmů.
Kniha lalmů jest sbírka ovoty'ch pioni. které na vetším od Davide.. : čistky také od jiných ni
hozných pěvců uloženy. potom pak v jednu knihu nošeny. e v nyoqjší pol-odek uvedeny byly.
Obsahuje ta obirke oto a pndeoůte talmů. Sveti otcové : nemalou rnalnooti ce vymkladali no
vydavolovani knihy té, poklůdqjico ji za nevyvalitedlný pramen moudrooti u ctnosti a k pilnému
ji čitkni ponoukah' n. nbuzoveti uoilojioe. A v pravde pnhledi-lí nc nc. veliká tqjeutvi o bohotý
poklad rpasitelnýeh neučení v ni co zevírojicieh. tuc ovšem patr-ni. jen veliki cca o důlelitoot
jeii. Neb netoliko vůbec nývini e chvalu Boha Hospodina. "liště pnkvdebenijeho svrcho
vnná moci. dobroty, moudrooti ; neukončeného milosrdeutvi, ale také violijnki. nnučoni o vůli
Boli a jakhy ji každý vedlé „am povoláni vykonivati a Pánu Bohu co libih' měl. v sob! obca
huje. Potěšení pnk živých & pravých plno jat v knize tito. jimi! poholni. duše v nejmiim
ovirůni a umdlevůní občentvovůnn býti mac; olovem neni pl'ipednoeti v umu. v kteréiby ze
lalmů podla. potěchu. poučeni . občentveni thi
co nemohlo. Zvlfaltč pnk nnomonati duší. ie

neioden !alm obahuje také proroctví o Muliaii. odkud! oe David i prorokem

krilovckým

mývů.
Dnvid tot-it. jako! v omdooh ových byl cam Ggurouneb předohruenim Bcbkůo Vykupiteie.
podchod i u všelikých důlelitých dohůch livotn svého; v prorockém nndieni zalétá do daleké bu
doucnosti : vypiluje . vyprcvuie v podobných připodncotech osudy Meeoiůše :; krilcntvi jeho.
jen! podle dlcvččemtvi jest jeho Synem o. podlé hobtvi jeho Finem. Ponevndl pak v čelních.
jeko! v stolem úkonů vůbec. čnatěji caklínini nepřítel. vyzývůuí trestu Bodiho na hříšník, vec
mdo. . zřejmě prochy o rahanboni. potlačení i vyhlazení bexholniků a nepřítel naleaamo. k uvo
rovůni všeho nedomnmčni clu“ povuiti. let co to nedělo : pouhé osobnímntivooti,nýhrl: horli
vooti o čoot Boli . nehovůni jeho ustanovení v lidu hraci-kůn k končndmnnpuenivieho avůtn.

nhkrleoviůodBohaoaméhonkrůlovotvípovdlnýnpomnný.

jako! i jiní krilové o

Li.—2.5.

Žaltůf.

rohové . pěvci isruelid. utajioe v boji proti svým. lidu nebo i Bobl nebo oublevnim zboubeiím.
ovšem jinak o těch nepříteli.-.h mpliti, mluviti . dle tehdejšího vojenského . nirodnibo plivu .
nimi i nnkliduti meu, neni by to on jiného obecného člověku slušelo. Mimotomimojugle
Kristin Pán pfiňd Zikonu naplnit. s "liště také v této Ginoo jej skutečně doplnil. neučiv nh
dokonale. jskbyoholn se měli li lidem dým . břiiným. s. k nepřútelům ovým i Balín: v slově iv

skutku uobonti. Ostatně znamenati sluší. a výklad held . obecný latinský (Vulgete) jehož
se i vykladu! český drlel. spojiv 9. o 10. lelm v jedno. vidjá; o jeden luhu méně počítá .!
do 147. jej! za rozdeliv nn dvě. počet talmů doplnuje, s puk : hebrejským vydiníni ee shoduje.

Žalm :.
Pobožný-eb lidi kte-ti. zlých pol neštuu'

se vypisuje.

6. Neboť zná Hospodin cestu sprave
dlivýcb:' &zhyne cesta. bezbožných.

Zulu! :.
_.kterýž

nechodí

po

radě bezbožných' a

na cestě hříšníků ne

stojí," a na stolici
morového

ncsedáď"

nakažení

anm tanto vztahuje co v smyslu litemim napenovdni

krále stids.

. okusuje. ie mel-nbjut proti něm::

nsilovůoi nepřátel. V smyslu duchovním Iommi ee
tento islm o království Kristovu. večnbm, nevyvinu

tedlni-m. s již suti

opoštolé jej o Klistn vyhledali.

Stua. op. 13. 33. ! mom 1. 5. 1—5.

2. ale vzíkoně Ho
1. Proč se bouři úrodové. a lidé
f? spodinově líbost jeho.' v zá. (proč) marné věci přemýšlují?
koně jeho přemýšluje" dnem
2. Sestupují se králové země, a. kai-
) inocí.
žata. schůzi se vjedno. proti Hospodinu,
\
3. 1 bude jako strom. který &proti Pomazanému jeho.'
štípen jest při vodách tekoucích. jenž
3. (Dice :) „Roztrbejme ovazkyjejich.
ovoce své vydává časem svým: & lin a.vrzme od sebe jbo jejich."
jeho nesprchne: & cokoli činiti bude.
4. (Ale ten,) jenž přebývá v nebesích.
šťastně se mu povede.
4. Ne tak bezbožní. ne tak: ale jako směje se jim. & Hospodin posmívá se
jim.
prach. jejž zmítá vítr od svrchu země.“
5. Tehdůž' mluviti bude knim vbně
5. Protož neoetoji bezbožní na soudu:
ani hříšníci v radě spravedlivých.
]. l

vu svém, &v prchlivosti své zkormouti je.

t. neupravuje oe jejich rudou. -—“) cesta
znameni způeob livots. ebovůni: t. nevede
) !ivot bříinilům obyčejný. — “') Bobr.: na stolici poeměvnčů. t. lidi roubnvýoh. jiz sobě
: pobožnosti jen posmech dělqii. . svými řečmi . skutky i jiné, jako morovó tina, noh.

iji . usmrcqji. .
2) t. mi v něm své zalíbení.-— ") Pfemýileti

zaviní v sobě nejen mpliti.deeeiev_im

4) bobr.: jubo plevy. které! ronlníti vítr: kdy! toci! se obilí pln-vivi.
6) t. obiibuje i odměňuje život spravedlivých.
2,1) Viz o takovém zbonl'ení 2. Kůl. 5. (i.—8. ]. Rocquj zde také povetávqjioiwemboul'eni
svete. proti Kristu . jeho církvi.
2) t. proti králi Davidovi; duchovně proti Kristu se v ndn nabizi.
3) t. svnme jejich pnuovůni, vypovčune jim posluienstvi. Lub. 19. 14.
4) Bůb oe nepomivi. oni! to můle posunuti; tim olovemle toliko okusuje. le mene . ne
prospéšné jest vieliké lidské proti Bohu soudní.
5) t. kdy! přijde du jemu znbmý & uvedení os ně pomsty.

\ 08.

žalm.

880

6. „Já pak' ustanoven jsem králem
od něho na Sionu, hoře svaté jeho. a

2. ef—4.3

3. Mnozí říka'í duši mé :' Neuít spa

sení jemu v Bohu jeho.“

4 slT!ve.má,
pak Hospodine
můj.
a povyšuješjsihlaochránce
mé.'
5. Hlasem svým volal jsem klšospo
dinu: a vysl šel mne s hory svaté své.'
6. Já. le a. tvrdě usnul jsem. a
(šťastné) vstal jsem. nebo Hospodin
přijal mne.“ (2. Král. 17. l.)
7. Nebudut se báti tisíců lidu obkli
tříštíš je.'
čujícího mne: povstaniž Hospodine,
10. A nyní králové usrozumějte (sobě) : spasena mne učiň. Bože můj.
vyučte se. kteříž soudíte zemi.
8. Nebo ty jsi zbil všecky. kteříž mi
11. Služte Hospodinu v básni : a s tře— se zprotivili bez příčiny: zuby hříšníků
setřel 'si.'
sením lesejte jemu.“
12. hopte se kázněf aby nerozhně—
9. ] ospodinovot jest spasení :. a nad
val se někdy Hospodin. a vy nezahy lidem tvým požehnaní tvé.
nuli jste (sšedše) s cesty pravé. '
13. Kdyžby se rozpálil v kratce hněv
Žalm. 4.
jeho: blahoslavení všickni. kteří doufají
ohlašuĚlpřikázaní
jeho.“
7. „ ospodin řekl
ke mně: Syn můj

jsi 8.
tybjaoiádejž
dnes“ode
zplodil
mne.jsem“tebe.“
a dám tobě na
rod v dědictví tvé. a končiny země v
vlá ařství tvé.
budeš prutem žele
9. Zpravovati
mým.
& jako n jf! obu hrnčířskou roz

v něho.'

Žíulu 8.

David prosí Bohu. by mu. jeli velmi podobno. tdi
proti odbojuému synu jeho Absolonovi ku pomoci při
spěl; s uspomínd 'íeú. aby se k Bohu obrátili.

]. Ku konci v zpěvíchf Žalm Da
. l. Zalm Davidův. když utíkal David vidův.
2. Když jsem (ho) vzýval. vyslyšel
před Absolonem synem svým. (2. Král
15. 14.)
mne Bůh spravedlnosti mě? v soužení
2. Hospodine, jakž se zmnožili ti, způsobils mi prostranství :“ smiluj se
jenž sužují mne? Mnozí povstávají proti nade mnou, a vyslyš modlitbu mou.
mně.
3. Synové lidští, dokavadž těžkého
?.. 0) rozuměj Messiůš. který tuto mluvící se uvidí.
7) t.. od věčnosti. před časem. Mluví tu o věčném zplození Synu Božího od Otec.

9) t. tvrdou vládu nsd nimi povede-š snobrl i v zahynuh' upadnou. pokud si neusmýslí &tobě
protiviti se budou.
t. tak jemu slulte, & tak se v něm radujte. do takového krůle máte. abyste spolu se ho
bili. básní totiž synovskou.
t. učení evangelia Kristova. lIebr. text dí: Líbqite syna; t. j. e milosti se jemu podejte

. u krále přijmete. Políbení bylo totil umeni
4)

5)
6)
8)
9)

poddnnosti. holdoviní.

t. v Krista Messiáše. e. k němu se utíkají. v něm! toliko spasení dodá lze.
t. moč, aneb o mně. — ") není mu iidné pomoci, opuštěn jest od Boha.
t. potěšitel muj. jen! mi dodůvůi srdce. a pozdvihuješ mysli mě v zůrmutku s obveselujei.
t. ze Sionu. kde! se nelení stánek.
' svou ochranu.
t. svyrilels jim je. jeho lité "dl-i. nds jim moc. aby mi ikoditi neunohli
t. u tebe. Hospodine, jest pomoc.
Nňpísy Lulmů jsou téměř veskrze velmi temné . nesrozumitedlně. Nápis tohoto wmu prý
znameni, aby zpíván byl na konec jiných sporů. Dle hehr.: Prvnímu zpěvníku. k zpívání
při ustavičně hudbě ne. nástrqi strunený. l. Peni. 15. 19—22. Vint na významu tech

nipisů málo úldi.
“J.) t. svědek & obhájce spravedlivé včoí me'. — ")

t. volnost. vysvobodil jsi rune.

Žaltsf.

4.4.— 5.11.

srdce?'

Proč milujete marnost, a. lži

hledáte?"

4. Věztež. že divna učinil Hospodin

svatého
svého:“
vyslššít
když
li němu
volati
udu.mne Hospodin.
5. Hněvejte se. a. nehřeštez' co pra
víte v srdcích svých, na ložech svých

oželte."

6. Obětujte obět spravedlnosti.' a
doufejte v Hospodina. Mnozí říkají:
Kdož nám ukáže dobré věci?"
7. 'Znnmenáno jest nad námi světlo
obličejetvého Hospodine: dal jsi radost
v srdce má:
8. [větší než oni mívají. když] plodem
obilí. vina. a oleje svého obdařenijsou.'
9. Pro to v pokoji“ spáti & odpoči
vati budu.

10. Nebo ty llospodine obzvláštně
v naději postavil jsi mne.“

Žalm 5.
Devid modli se Bohu a pomoc proti nepřátelům.
S jakým srdcem modliti se sluší.

Sil

2. Slova. má slyš Hospodine, srozu
měj volání mému.
3. Pozoruj hlasu modlitby mé. králi
můj &Bože můj.
4. Nebo k tobě se modliti budu: Ho—
spodine z jitra“ vyslyšíš hlas můj.
5. Z jitro postavím se před tebou. s
pstřiti budu (k tobě:) nebo nejsi ty Bůh,
kterýžby obliboval sobě nepravost.'
6. A nemá místo.u tebe nešleehetnikf
aniž ostoji nespravedliví před očima
tvýma.
7. Nenávidíš všech. kteříž činí nepra
vost: zahubíš všecky, kteří mluví lež.
Muže vrsžedného.' s lstivěho v oba—
vnosti má Hospodin:
8. já pak dle množství milosrdenství
tvého, vejdu do domu tvého: klaněti se
budu k svatému chrámu tvému“ v bázni
tvé.

9. ílospodine proveď mne v spravedl
nosti své :“ pro nepřátely mé zpravuj
před obličejem svým cestu mou.

10.je'ich
Nebotmam
nenígrady
!. Ku konci pro tu. kteráž dosahů srdce
jest. vůstechjejich:
dědictví.. Zahn Davidův.
ll.
rob otevřený jest hrdlo je
4, 3) t doksvádt zstvrseli zůstanete? Hebr. text: doksvůdz sláva má v potupe bude (u víc)?
") !. proti mně. Viz u příkladu 2. Král. 15. 2—4.
4)

t. že divy činí při miláčku svém. s. podivné pomoci mu uděluje.

5)

t. jestli jste se rozhněuli. nechtějte dále hřežiti mtvnelostí (k Ef. 4. 26.). Jiní vykli
dqji: L'lelméte se, . nechtějte hřešiti. — ") 15.to. co tqině myslite . uklůdšte ve dne.

olelte v noci. a. odstupte od toho.
t. úmyslem upfímým — bez pokryutvi s [s.l.—"ie
-- ") t. h'ksJi: 0 bychom itutoi byli.
dobrých časů se dočkali. aneb dobrých věcí užití mohli.
7 118) Devid odpovídá tu přátelům svým modlitbou. jakoby řekl: Ty,6Hoepodine, vzhledni na nás
laskavě. milosti a lásky eve' nám uděl. pak způsobii radost v srdci mém větší. nežli oni
(nepřátelé moji) mivqji. když obilí s vino jejich se obrodi.
8) t. když všeho toho hojnost mají.
9) t. pokojnou mysli pro laskavou péči. kterouž máš o mně.
bobr. text: ty Hospodin sám způsobí! roi bydleni bezpečně.
t. pro církev aneb každou duši. které odmění Bůh dedictvlm věčným. Dle habr.: Přednimu
hudci ns Nechilot či iontu.
4) !. Lilly. v příhodný du.
5) rozuměj těch. kteří mne pronáslediúí . stl'bqji.
6) t. aby jej měl vyslýehetí & jemu proti poboioým co k vůli činiti.
7) t. člověka. ukrutného. jenž jest hotov prolevati krev lidskou.
8) t. obňtč se |: chrámu svatyně tvé. Neb Židé modlili se tdi-í & clu-inu obrioenou.
9) t. budiž vůdcem iným po cestě provd.

6)

Žaltšř.

5|12a_ 7. ..

_iich' jazyky svými lstivě lahodí ." sudiž byl na tebe :' v pekle" pak kdož tě
Je Bože. At odpadnou od myšleni svých. oelavovati bude?
podle množství bezbožnosti jejich roz
7. Ustavam v oupčnl svém. lože své
noci zmývám: slzami nými po
ne.
Kitylk..
neb jsou popouzeli tě Hospo každé
stel svou smščim.
12. A at radují se všickni. kteříž dou
8. Zatmělo se od nímutku oko mé:
fají v tebe. na věky at pleaají: a ty pře
bývati budeš v nich. A bonositi se bu sestaral jsem se mezi všemi nepřátely
svými.'
dou všiekni v tobě. kteříž milují jmeno
. tvé:
9. Odstuptež ode mne všickni. kteří
13. neb ty Hospodine požehnaváš
plášete
nepijí-avon:
ospodin
as pláčenebot
mého.jest vyslyšel
spravedlivému. Jako štítem dobré vůle
10. Vyslyšel Hospodin prosbu mou.
své korunuješ nás!
Hospodin modlitbu mou přijal.
11. Nechť se zastydí. a uleknou nb,
Žalm 0.
ramně všickni nepřátelé moji: nechat se
David mnohými nepřátely obklíčen ja. a z toho trá
pením a starosti romemob se. modlí as Dobu a od zpět obrátí. a zardí velmi rychle.'
vfůeeni nemocí a napište| svých. 9. I toii se tím. že

lei Bůh VIII"

l. Ku konci v chválozpěvích' žalm
Davidův pro oktavu.
2. Hospodine, netresci mne v prchli
vosti své. aniž v hněvu svém kárej mne.
3. Smiluj se nade mnou Hospodina.
nebot jsem zemdlen: uzdrav mne Ho
spodine, nebo zkormouceny' jsou kosti
me.
4. A duše ma zděšena 'est velmi: ty
pak Hospodine až dokav d?'
6. Obratiž se Hospodine (ke mně) a
vyu-hui duši mou: spomoz mi pro milo
srdenství své.
6. Nebo není v smrti, kdoby pamětliv

Žalm ?.
David jsa křivě omi-en. žádní Boba. aby jeho nevinnost

potmtánim pmluvačů ouvedčll.

], Zalm Davidův. jejž zpíval Hospo—

dínu pro slova Cbůsi. syna Jeminif
2. Hospodine, Bože můj. vtebe dou
fám: vysvobod' mne od všech protivníků
mých“ a vyu-hui mne:
3. aby (ten nešlechetník) někdy ne
uchvátil jako lev duše mé. kdyžby ne
bylo, kdoby vykoupil, aniž kdoby vy
svobodil.
4. Hospodine Bože můj. učinil-li jsem
to,' jest-li nepravost v rukou mých:

5.1l) t. hotové k pohlcení a nenasycené; k lepšímu porozumění tomu podobenství viz l. Mbjž.
23. 9. — Soudu. 8. 32. a t. d. —") t. vústecb majice úliena a však lsti aalíčenš slova.—
"') bebe. text: poněvadž odporni jsou tobe.
13) t. svou milostí jako nějakým štítem obralujei min.
6, .) t. na jistý hudební nástroj. jenž měl osm strun. aneb zněl o osm tónů výš. než jiní toho
druhu. bly bychom mohli říci osmiei neb osmerku.
3) t. ati-nuly
4) t. dokavad mům u'pčtíl aneb dokavad ty prodlévati budeš pomoci mno?
6) t. mrtvi nevzpominqií na tebe; t. j. mnm-li. již tě | živými spolu ctíti a oslavovati nebudu
nioei. — ") jinak v hrobě neb v pledpeklí.
8) t. sa příčinou tolikera protivenstvi od nepřátel ných.
ll) t. vidouos pli mně r_vehlnu Boli pomoc.
7. |) Via !. Kral. 22. 7. 24. 10. — 2. Kral. 16.
2) t. přivítalo-lv Cbůsovýoll.

4) Lconamnasditineplítal můj.

7, 5. —8. 5.
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Zumr.

5. odplaeoval-li 'sem se zlým za zlé.
at psdnu dle zas užení od nepřátel
svých rázdnýf'

16. Hluboký důl ko s.l. i vykopal 'ej:
ale sám upadl do j y. kterouž yl

udělal!

6. echt stíhá ne řítel duši mou. &
17. Obrátí se bolest jeho na hlavu
popadne (ji), a poňůpe na zemi život jeho: a na vrch hlavy jeho neprevost
můj. &slávu mou at uvede v prach.
jeho sstoupí.
7. Povetaň Hospodine vhněvu svém:
18. (Já. pak) slaviti budu Hospodina

& pozdvilmi se v končinách nepřátel
mých. A povstsň Pane Bože můj dle
přikázsní. které 'ei přikázal :*
8. s shromáž ění lidí obklíčí tě. A

podlé
epmvedlnostiipho:
&prozpěvovsti
udu jmenu
Hospo 'ns. nejvyššího.

pro ně u výsost navrat se:'
9. Hospodin soudí národy. Sudiž
mne Hospodine podlé spravedlnosti mě.
a podle nevinnosti rné nade mnou.'
10. At vezme konec nešlechetnost

Prorok rosjlmnje sobů stvořené od Bohu věci. svýiuje
vbsmohoucnost. moudrost » dobrotivoet Božskou ido

hříšníků. &řidižspravedlivého. jenž zku
šuješ srdce &ledvi Bože.'

_ ]. Ku konci (k zpívání) za.presy.'
Zalm Davidův.

ll. Spravedlivá pomoc má. ode Pána.
kterýž spaseny činí upřímé srdcem.
12. Bůh (jest) soudce spravedlivý.
silný. &trpělivý, zdali se hněvů každého

2. Hospodine, Pane náš. jak pře
divné' jest jmeno tvé po vší zemi! nebo
vyvýšena jest velebnost tvá. nad nebesa.
3. Z úst nemluvňůtek a těch jenž
prsy' požívají.dokonaljsi chválu" pro
nepřitely své. aby zkazil nepřítele a

dne"

13. Neobráu'te-li se. meč svůj napřá
hne: lučiitě své natáhne. &namíříje.
14. A vloží na ně zbroj smrtelný:
rozpůlí střely své.'
15. Aj pracoval (bezbožník)' ku po
rodu nespravedlnosti: počsv bolest.
porodil nepmvost.

Zahn 8.
věk'uproklatou.

mstitele."'

4. Nebo atřím—lina nebesa tvá. dílo

pretův tvýc : na měsíc a hvězdy. kte

réže ty uložil (říkám)
5. Co jest člověk. že jsi naň pamět

7. 5) t. bezobrsny . naděje vysvobození.
7) t. k soudu povstal dle slibu svého.
8) t. ns. horu Sion. kde! jest příbytek tvůj. Cheet říci Žalmista: Nsvrst se use k soudu
ns boru Sion. : které! se sdílí, ze jsi se ndLlil. nn nespravedlivý sezmocnil; nsvrst se pro
ty národy . pro ty svaté. kteří! tebe k soudu očeklvqji.
9) t. která! při mně jest. ježto jsem nikdy neublížil Seulcvi. jak! na mně Chůsn užíti.
10 t. mii i tnjnů myšlení : tůdiní člověku. tudy lehce můžeš nežlechetnost k skončení n
) sprsvedlnost k vítězství přivoditi.
12) t. Neobrátíte-li se. vtdy hotovjest inet-sti vis. Hebr. text: Huěvůse ne babolněho každý den.
u) t. aby byly hořící. Stielnmi hořícími míní ee blesky. Viz Job 20. 25.
15) &. Chůn těžce
IB) Žalmista pln důvěry v Boží pomoc phdzvidi & phdpovídi půd protivníka svěbe. jou se
v skutku stalo.
8. l) 0.. k zpivinl při hudbě ns nástroj Gittith aneb notou písně Gittitli.
2
t. důstojné. slavné, divuplnč.
3) Děti u Židů, a vůbec u východních nšrodů. polivnly prsy n!. do třetího roku svého Vůkn.

. tedy již uměli mluviti. Smysl: Již v tradici dítek siklnd cbrbly své položiljsi. htc“
potom. kdy.! dwoetqjí. joke nějaké stavení vzhůru roste . mmihů se. — ") t. svou. t. j.
připravil jsi sobě dokonalou chvilu. — '") t. sby k mlčení přivedl s. zahubil mstivěho
protivníks. který! ti chce dest . chvilu upil-sti.

8,4

žalm.

liv? aneb syn člověka. že jej navště

vuješ?

6. Učinila ho málo menšího andělů.
_ slavou a ctí korunoval jsi jej:
7. a ustanovil jsi jej nad dílem rukou
svých. (1. Mojž. ], 28.)
8. Všecko j ' oložil od nohy jeho.'
ovce i voly vssc y.
to i zvěř polní.
9. Ptactvo nebeské. i ryby mořské.
jenž procházejí stezky mořské.
10. Hospodine Pane náš. jak pře—
divné jest jmeno tvé po vší zemi.

Žalm 0.
David děkuje Bohu : obdrženého vitezstvi nad svými

8. 6. — 9. 21.

9. a on (sám) souditi bude okršlek
země v pravosti. souditi bude národy v
spravedlnosti.
10. A bude Hospodin outočištěm
chudému: spomocníkem v čas příhodný.
v souzení.
11. A doufati budou v tebe. kteří

znají jmeno tvé: neb neopouštíš hleda
jících “Ě Hospodine.
12. Zalmy zpívejte Hospodinu, jenž
přebývá na Sionu: zvěstujte mezi na
rody skutky jeho.
13. Nebo vyhledávaje krve jejich'
rozpomenul se: nezapomněl na křik

chudých."

14. Smiluj se nade mnou llospodine:
viz snížení mě od nepřátel mých:
15. jenž mne vyzdvihuješ z bran
Zalm smrti,' abych vypravoval všecky chvály

neph'taíy: . židů. aby i budoucnu ráčil “il'lll sro
přísnosti proti bohaprázdnym, a své dobrot-hosti k
boh-bojnym.

]. Ku konci za tajnosti syna'

Davidův.
2. Oslavovati budu tebe Hospodine
z celého srdce svého: vypravovat: budu
všec divy tvé.
3.
ovati se a plesati budu vtobě:
žalmy zpívati budu jmenu tvému, Nej—
žil.
4. Tys obrátil nepřátele má nazpět:
zemdlí a zahynou před tváří tvou.
5. Nebot jsi provedl soud můj a při

mon: posadila sena trůn, jenž soudíš
spravedlivě.

tvé v branách dcery Sionskě."
16. Veseliti se budu v spasení tvém :“
uvázli národové v zahynuti . kteréž byli
nastrojili. V osidle tom. kteréž skryli.

polapena jest noha jejích.
17. Poznan bude Hospodin. jenž
soudy činí: v díle rukou svých lapen jest

hříšník.
18. Svržení buďte hříšníci do pekla.
všickni národové. kteříž zapomínají na

13th

19. Nebot nebude až do konec v za

6. Pokání jsi národy.“ a zahynulbez pomenutí chudý: trpělivost chudých
božný: jmeno jejich vyhladil jsi na vě nezahyne dokonce.
20. Povstaniž Hospodine, at se nesílí
ky věků.
7. Zhynuli močové ne řítele do kon
ce: a města jejich zkazi jsi. Zahynula

památka
se zvukem
:" zůstáva.
8. ale jpjich
ospodin
na věky
Připravil k soudu trůn svůj:
5)
8)
9. !)
6)
7)
18)
15)
16)
21)

člověk: národové buďte souzeni před
tváří tvou.
21. Ustanoviž Hospodine zákono—

dárce' nad nimi: aby poznali národové.
že jsou lidé.

t. opatrujei a tolikery'mi dary přirozenými a nadpřirozenými obohacuje-š.
t. dal jsi v moe jeho. učiniv ho nade vším pánem.
Bobr.: K zpivim' na nástroj Muthlabea. aneb dle noty Muthlsben (smrt syna).
t. pohanské. bezboluč.

t. jako zvuk pomíjí . míní.
t.. tmtqje nepřátele pro vylitou krev. — ") L utiltěoy'ch.
t.. vytrhujei ze smrti blinků, jistě. — ") t. v městě Jerusaíémč.
t. : vitězství muě nad nepřitaly rJednaoěbo.
t. ucitele zákona; dej. at se naučí kami.

10. l.— 10. 2.
...—.

Žaltěř.

menul (nn to) Bůh. odvrátil tvář svou.
aby neviděl (to) na. věky.
12. Povstsniž Hospodina Bože. zdvi
]. Proč Hospodine odstoupil jsi ds.—
leko.' odvracuješ se v čas příhodny." hni ruku svou (k trestu): nezapomínejž
v souženi?
se nad chudými.
2. Když pýchš bezbožný. zapaluje se
13. Proč má popouzeti bezbožník
chudý :“ p0psdeni bývají v radách. kte Boha, číksje v srdci svém: 'Nebudet
toho
vyhledával?
réž (oni) vymýšleji.“
3. Nebo se honosí hříšník v libostech
14. Ty vidíš to. neb ty na trápení a.
duše své: a nešlechetn ' dobrořečí sobě. bolest patříš: aby je dal v ruce své!
4. Hříšník hnévá os dina, pro Tobě zastaven jest chudý: sirotků ty
množství hněvu svého ned š. (na nic).' jsi spomocníkem.
15. Potři rámě hříšníka & zlostněho
5. Neni Boha před očima jeho: zpr
zněně jsou cesty jeho každého času. tak, aby vyhledáván byl hřích jeho. a
Soudové tvoji vzdáleni jsou od něho: nebyl nalezen.'
16. Hospodin kralovati bude věčně.
nade všemi nepřáteli svými panuje!
(Job 22, 12.)
& na věky věků: vyhyneto národové z
6. Nebo řiká.v srdci svém: Nepohnut země jeho.“
17. Zádost chudých vyslyšel Hospo
se od pokolení do pokolení. (budu vždy)
din: připravil jsi srdce jejich,' tak že
bez zlého.
7. Usta jeho jsou plna zlořečení, & slyšelo ucho hre."
18. aby soud činil sirotku &snížené
hořkosti i lsti: pod jazykem jeho“ těž
kost &.bolest."
mu, aby již neveličil se člověk na.zemi.“
8. Sedí v zálohách s bohstci v skrytě.
aby zabil nevinného.
Žalm 10. (11).
9. Oči jeho po chudém vzblědsji:
č_íhá v skrytě. jako lev v jeskyni svě. David protivcnstvi tipů. ne radu sobě danou, eby utekl
před
nepříteli.
juli podobné. před Salem. prohlnšqle
(líbá, aby uchvátil chudého: aby uchvá
se, to v jediném Bohu nadeji svou uklidí.
til chudého. 'ešto (osidlem) přitahujeho.
]. Ku konci. Žalm Davidův.
10. V osidle svém poníží ho. nachýlí
2. V Hospodina doufám: kterakž te
se a padne. když panovali bude nad
chudými.'
dy říkáte duši mě:“ Přestěhuj se na.
ll. Nebo říká. v srdci svém: Zapo hory jako ptáče."

Žalm io. podlé llebrejských.

10.1)t. ode mne : pomocí — ") L k spomoiení.
,
2)t. : pycbu sužqje ho. až mu hol-ho -— ") Behr. text: 0. by jsti byli v zlých rudách svých
které! vymejšleji.
4)t. v nešlechetnosti všecky se vydává bez všeho se ohledání na soud Boli i stud lidůg'v.
5) hebr. text: fouká. na všecky oogi-úhly své. totiž vzdorovité : penalty si počíná..
7) t. jako jed pod jazykem hodim; Aneb v srdci jeho — ") t. které! jiným připravuje.
10) t. moje ho v osidle. strhne ho na zem. . jako lev. způsobem hodidim. shrčiv se vrhne se
naň. si ho zcela opanuje ..
13) t. nebude toho souditi . trestní.
14) t. to trápení aby ml. ». umunensl je v rukou svých. nezapomeneje potrestati.
l5)t. trestán buď s vyhlazeni docela, sonia. bezbolny. by tím neprovost jeho přestalo.
16) t. z království Božího. :. něhoIto bezbodni : nevěřící. totiz duchem pohané. vyvržení budou.
l7)t. milosti svou proměnil jsi . k modlitbě povzbudil jsi srdce jejich. tak ie hodni byli,
aby je vyelyiel atd.
18) t. pomohl mu ! spravedlnosti. oby přestal bezbožníh dále se nad ním vyplutí.
10. 2)t. Bůh jest m6 outočiitč. jen mi tedy rodice k ouwku. ikonce: — ") mec rychle!

10.3. — ll. 9.

nedostává. svatých: ježto zmenšena jest
pravds' u synů lidsk 'ch.
leh v temnu ns upřímésrdcem."
3. Mune věci“ uví jedenksždý k
4. Nebo. cos ty dokonal. zkazili: spra bližnímu svému: rtové jejich jsou lstiví.
ze srdce dvojitého řeči vynášejí."
vedlivý pak co učinili"
4. Rozptyliž HOSpodin všeliké rty
6. (Ale jestit) Hospodin v svatém lstivě.
a.jazyky velikomluvné
chrámu svém. trůn Hos
' ův v nebi
5. (těch). jenž řiksji: Jazyk náš zve
jest. Oči jeho ns chu ého vzhlédsjí:
lebíme:' rtové naši s námi jsou: kdo
naky jeho zkušují synů lidských.
jest pánem naším?"
3. Nebo sj hříšníci na. insjí lučište,
připravuji střely své v t u,“ aby stří

6. Hoa
' skoumó. spravedlivého i
bezbožné o: kdo však miluje nepravost..
nenhvidí duše své.“

7. Dštíti bude na. hříšníky osidlyz'
ohněm & sírou. a duch bouře" (bude)

6. Pro bídu nuzných a. llu'mi chu
dých. již povstanu. dí Hospodin. Posta
vím (je) v bezpečí: doufanlivě činiti

budu..

7. Vyrčení Hospodinova jsou vyrčeni
_
čistá: jsou stříbro ohněm zkušené. v bli
8. Nebo spravedlivý jest Hospodin, něné peci přehnané, vyčištěné sedm
&spravedlnost miluje: ns pravost patři krát.“
obhčejjeho.'
8. Ty Hospodina zachovůš nás. s o
stříhati budeš nás od pokolení tohoto'
Žalm ". (m.)
na věky.

díl kalichajejich."

Devid volb o pomoc . ustání k Bohu. Statue
sobe no nevemou s oiemetnest nepřátel svých.

sučí. tenumémBohu. snemlideehzo
!
km „se mimo.

9. Vůkol bezbožní obcházejí : podlé vy
výšenosti své rozmožiljsi syny lidske“

I
]. Ku konci při oktávu. Žalm Ds
! vidův. Viz žalm 6.1.
%

2. Spomoz mi. Hospodine, neb se již

!

4) &.eo vyřídil, jednnje o to. aby to nebespečenstvi od tebe

i

Guiti. na volilo uteci . ukrýti se. — Behr. text: Jsou-lí náklady zákona . řádu pod
vráceny. eo puk mů spnvodlivý činiti?
6) hebr.: toho. jen! miluje nepnvost. nenávidí duše jeho.
7) &. hromy s blesky; jelihol hm. když udel-i, podobenství osidla či provozu klikni-ho v po
větří ukazuje. — " i rozuměj onen pdčirý . umel-ující vitr Snmum. Job 15, 2. — “')
t. kalichem v islmieh : v jiných písmech mini se dil noob miro osudů. bud dobrodiní. buď
trestů. které! Bůh dle soudů svých jednomnkslděmu odměňuje.

3) hebr. text: příkládqji šípy své ns tětivu. ——") t. lanč ukládqií o tim
se u. Davide. ph'driuji.

1
I

I

odvrátil?

věrných. kteří

Aneb co mu zbývá

8) t.. s libosti patří na upřímnost.

11.3)0. nanho.:

pochivostneb vama-c.

3) &.ld. klam. — ") t. : „fnlečnéhosrdce; aneb. jinnh mysli. jinak mluvi.

5) Juykem. poehlebovinim. pomlouva svým jiné phmůiolne. potlačíme. sebe samých plk
povýiime. " t. kdo nám odolá? Kdo! nie mute oponenti?

8) t. Nižného. posvětitileho.

s) t. dle nevyltilitodlnó rody mf nechal: ty zlé lidi mnotiti ...
ničemui lidé vyvýšeuihývgji

meni syny lidskými.

Hehr. text: kdy: usní

8.7

ženat.

12. lg — 14. !.

Žalm sz. (is.)

2. Hospodm' s nebo shlédl na a
lidské. aby viděl. byl-líby kdorozumí:;
aneb hledající Boha.“
3. Všíckni se odchýlili. napořád ne
l. Ku konci. Zahn Davidův. Výš
užiteční učinění jsou: není, kdoby činil
10. 1.
dobré. není ani jednoho. Hrob ote—
Až dokavad Hospodine docela zapo
mínatí se budeš nade mnou: až dokavnd vřený 'est hrdlo 'e'icb; ' k svymi
Židů se vysvobození a svého protivenství . a v
naději vyslyšení Božího se ustavuje.

lstivě činí; jed litýbh' hadiiašyodžrt je
tvář svou odvracovati ode mne?
jich. Jejichžto ústa zlořečení a hoř ostí
2. Dokudž skládatí budu rady v duši plna jsou; nohy jejich rychlé k vylévání
své! bolest (míti) v srdci svém den ode krve. Zkáza a neštěstí na.cestách je'ích,
dne .
cesty pokoje nepoznali: není hízně
3. Až dokavad vypínati se bude ne aBoží
před očima jejich.
4.
Což nepoznají (toho) všíckní, kteří
přítelSÉlÚ'
nadea mnou?
4.
ední
sl š mne H ospodin'e páchají ne ravost. kteří zžírsjí lid můj
Bože můj. Osvěyočyí má, abych snad jako kus"c leba?'
neusnul do smrti.“
(Kteříž) Hospodina nevzývají. tam
5. Aby snad neřekl nepřítel můj: se 5.
třesou strachem. kdež není strachu.“
Svítězil jsem nad ním. (Neb ti.) kteří
6. Nebo Hospodin při pokolení spra
mne sužuji. zplesají, když klesnu.

6. Jůt však v milosrdenství tvé dou-— vedlívémjest :“ vy (pak) jste radu chu
fám. Plesati bude srdce mě v spasení dého potupilí," ješto HoSpodín naděje
jeho jest.
tvém: zpívati budu Hospodinu, kterýž
7. 0 by dáno b lo ze Síona spasení
mí dobrých věcí udělil: a prozpěvovati
lamelovi! Když
vratí Hospodin za—
budu jmenu Hospodina nejvyššího.
jetí lidu svého, plesatí bude Jakob a
veseliti se bude Israel.

Žalm 18. (u.)

Stuuje sobě na besbolnó lidi svého veku. jim!
odolati sám nemoha. spoléhů na jistou pomoc
Bolí.

1. Ku konci. Žalm Davidův. Výš

Žalm 14. (15)
V tom ialmn divů se naučení. jakby meli býti spů
sobeni. kteří bodne před Bohem v stinku
vid

se casu.

Pravda podobne.ie sloianjent“hui. kdyi

archu Páně nn horu Slon plemkensbyln. 2.K.r£l.6. 12.
10. l.
l. Žalm Davidův.
Říká. nesmyslný v srdci svómz' Není
Bohn. Porušení" jsou (lidé) a zohavení
Hospodine, kdo bude přeb ati v
vesnaženostech svých: není. kdoby činil stánku tvém? aneb kdo od
vati na

dobré, není ani jednoho.

hoře svaté tvóY'

12.2)t. raditi sobů, stnrati se. jakbyoh nepřítele svého :niknouti mohl. — ") ustavičně. clen
jak den.
4) t. potěi mne. abych islostí neumřel.
13,1)t. myslí nemondrý. človek hovadný sim nsebe. — ") vielikou besbolností naplnění njnkn
n '
jedom prošli . protlnklí vnitř v duši své. tak že se to i zevnitř spatřuje.
2) dolni: nle nen-bal nikoho. nebo atd. v. 3.
3) Odtud .! do konce toho ves-ie není původně v Islmu. nýbrž pHdLno jest ze slov mtaio

Pula (k Řím. 3. 13—13). jen! u slova : rozličnýchsuma „sr-L
t) &.nemyslí lit sobe jinak tí editaci lidu!
5) t. a nebojí se toho. ceho by se měli stracbovsti. t. cprevedlnooti Bolí pro ubmevůní lidu.

s) t. » strane lidu sprnvedlivého!. jeho „sms — *) o..jeho důvěru v nun
“.Ut.
kde smí dávané vjítí dn stánku tvého nn hoře Sion. tak nby oehnny tvé . vyslyšeli
modlitby své oučuten byl?

l 04'

ef?

14.2. -—15. ll.

3. (Ale k) svatým. kteříž'jsou v zemi
2. (Ten.) kdo chodí bez pos'kvrnyul
vedlnost:
jeho, naklonil všecku líbost mou.'
do mluví pravdu v srdci svémf
4. Rozmnožil se nemoci jejich: po
kdo nečiní lsti jazykem svým: aniž činí tom chvátali' šleshromáždím schůzek
jejich
z krví: aniž připomínati budu
zlého bližnímu svému, s pohanění ne—
přijímáproti bližnímsvým:“
jmen jejich skrze rty své."
5. Hospodin díl dědictví mého, &ka
4. (ten,) předjehož očima vnevážno
sti jest zlostník: ale v poctivosti bojící lichamého:' ty (sam)'jsi (ten), jenž na
se Hospodina: kdo přísahá bližnímu vrátíš mi dědictví mě
svému. a neklame:
6. Provazové padli mi na (místech)
6. kde peněz svých nedává na lichvu, výborných: nebo dědictví výborné do
s darů proti nevinnému nepn'jímá. Kdo stalo se mi."
činí to. nepohnet se na věky.
7. Dobrořečití budu Hospodinu, kte—
rýž mi dal rozum :' a nadto až do noci
Žalm 15. (16),
nabízejí mne ledví má."
Modli se Devid Bohu, aby ho v nebscpeřonotvi ochrá
8. Představuji sobě Hospodina před
phpsdnostl
modldmntikmodni-ů. kteří seocíuBoho
nil. divů so knesmyslnosti
v takové obličej svůj vždycky: neb jest mi po
prnvcho. od něhož nejedudzh dobrodiní
P.listirel, hledalo. pravici. abych se nepohnul.
9. Protož rozveselilo se srdce má. a
l. Nápis památní samého Davida.“

Zachovejžmne Pane. nebot jsem dou zplesal jazyk můj: nadto i tělo mé od—
počine v naději.'

fal v tebe.

10. Nebo nezanecháš duše má v hrobě:
2. Řekl jsem Hospodinu: Bůh můj
jsi ty, nebo dobrých věcí mých“ nepo— aniž dáš svatému svémuvidětiporušení.'
třebuješ."
11. Známé učiníš mi cesty života. na—
3)t. kdo upřimě mluví, jak v srdci smýšli. —- ") t. neuvosuje potupy slovem ani skutkem
nn bližního svého.
4) t. být i sebe mocnější byl.
5)t. stálého dobru požívnti bude.
15. l)Žalm tento celý se vykládá o Kristu. zvlášť pak o jeho pohřbu a sstoupeni do pekel . o
jeho z mrtvých vstáni a slavném nn pravici Bolí sedení. Příležitost k tomuto prorockěmu
povzneiení duohn dalo Davidovi utíkíní jeho n skrývání se před b'uulem. o kterémž viz ].

Kůl. 29. kap.
'2) t. zboží me'uo. — ") Rozum toho jat: Jakožto Bůh můj ochrnůqjeňmne, bytitobě ničeho
dáti nemohl: nebo ty ničeho ode mne nepotiebtúeš. jsa sám sobě dostatečný. Hebr.: Není
pro mne žádného štěstí. krom tebe
3) Jiní vykládají: na vyvolených vyplnil ládosti me'.
4) Bobr.: Rozmnožnuíjen bolesti své . těžkosti srdco ti. již k cizím bohům shvátqí. — "
Behr.: Nebudu jim (modlnm) obětovnti mokrých obětí s krví smíšených. ani! vezmu jmena
jejich ve rty své. O Kristu letou veri takto vykládá: A! když byli národové nejvíce
duchovně snemocnai . nejhlonb mravně klesli. teprve procítivše počali pomoci hlednti a
spasení Kristem způsobeného uohvncovsti. Neshromáldil puk Kristus církve své dle těla a
krve n dle jmen a posloupnostiAbrahama. jak! bylo v zákoně starém, nýbrž poch v
církev avon bez ohledu ns jmeno a posloupnost se viech národů : jazyků.
5) Viz žalm 10, 7. Pěkně tuto kalich se klade. na odpor tomu, co! výš v. 4. praveho.
6) !. jeko iňurou odmeřené dědictví. výborné dostalo se mi v podil. Viz Jos. 17. 5.
v):. k poznání výborností toho dědictví _ abych Boha. za dědictví volil. _- -) :. vnitřnosti
mě k dobmřečení.
9) Vykládá. ao 0 odpočinutí Ml.-lnPáně v hrobě. nn zntím duše do pekel astoupils.

10) Rozumí ne o vzkříšení ráno. jak! dokazuji npoštolé. sn.

z. 26 _ 13. 35.
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Žaltář.

16. l. — 17. 8.

sužuji. Nepřátelé moji duši mou obkli

plniš
mne
radostí
tváři
tvou:
roz
oše po
pravici
tvópřed
budou
až do
konce.'

Žalm 16. (u).
David přílišným pmtivenstvim sonžen jsa. prosí sa
vysvobossni od nepřátel: hrsti pomijejicím što-tim).
jleb. & wii se nadeji pomoci Božské.

čili.

10. tuk svůj zavřeli:' ústa jejich mlu
vila pýchu.
l l. Jižti porazivšemne obklíčilimne:
oči své ustanovili obrátiti k zemi.“
12. Při'ali mne 'ako lev hotový klou
peži: a jako lviče ydlící v skrýší.
13. Povstaň Hospodine, předejdiž ho.
a podvrat bo: vytrhni duši mou od bez—
božnika toho, meč svůj
14. od nepřátel ruky tvé.' Hospodina
od těch. jichž jest mělo na zemi, odděl
je vživotějejich :" ze skrejžj t ch na
plněno jest břicho jejich.
členi
jsou syny. a zanechávají ostatků svých,
maličkým s m. *
16. Já.
v spravedlnosti okáži se
obličeji tvému: nasycen budu . když se

1. Modlitba Davidova.
Vysíyš Hospodine spravedlnost“ mou:
pozoru' na rosbu mou. Nakloň uši k
modlit ě me ze rtů bezelstnýchf'
2. Od tváři tvé necht vyjde soud můj :“
oči tvé at vidí spravedlnost.“
3. Zkusil jsi srdce mého. a navštívila
v noci :“ ohněm" jsi mne zkusil, a neni
nalezena na mne nepravost.
4. Aby nemluvila ústa má o skutcích
lidských: pro slova rtů svých jůt jsem
ukáže sláva. tvá.."
ostříhal cest tvrdých.'
5. Dokonalé

učiň krok

má na stez— _

kách tvých: aby se neuchy ovaly šlepěje
Žalm n. (Is).
má (z nich).
6. Já jsem volal (k tobě). nebo vysl 
l. Ku konci. (Žalm) služebníka Ho
šel jsi mne. Bože: nakloň ucha své 0
spodino
va Davida..kterýž
mluvil
ke mně, &vyslyš slova má.
dinu
slova
písně této, v ten
den.Hospo
k yž
7. Prokaž mi divné milosrdenství své, ho vytrhl Hospodin z rukou všech ne
jenž spaseny činíš doufajici v tebe.
přátel 'ebo. i z ruky Saulovy. a řekl:'
2. ilovati budu tebe Hospodine, sílo
8. Ostříhej mne. jako zřitedlnici oka
ma.
plředtěmi.
jenž svých
protivují
se pravici
stínu křídel
schraň
mne: tvé.
3. Hospodin tvrz má. a outočiště má.
9. před tváří bezbožných. kteříž mne a vysvoboditel můj. Bůh můj. spomoc—
11) t. si na věky. Co: na Kristu Panu se vyplnilo, kdyz na nebesa vstoupil.
IB. !) t. spravedlivou prosbu — ") modlitbu upřímnou.
2)t. ty sám vyřkni ortel můj. — ") t. at spatří, že se mi stala spravedlnost.
3)t. nenadále přišels mne zkoušet. — ") t. protivenstvi a zármutku.
4) t.. úkonů přísných. — Abych ani o hříšných skutcích lidských nemluvil. pro slova zakona
tvého. kterýž jsi dal. ostříhal jsem i obtizných ctnosti, jako k. |). upil-ani sebe. Hebr. text:
Co myslim. nepředstiba úst mých (neodponúe řešen: mým). : strany pak skutkův lidských
jů podlé slova rtů tvých vystřihal jsem se stezky zhoubce.
10) t. vnitřnosti, srdce sve' zavřeli, zatvrdili; jsou pro samý tuk a bohatství necitodlm'.
ll)t. aby nemuseli viděti bídu mou, a míti outrpnost.
l4)Vytrbni jim meč. který jsi jim dal., neb bez tebe nemohou ničeho. — ") 0—vyhled je !
prostřed spravedlivých. ty bezbolné světlíky. — “') t. mají plno darů tvých. — 1) t.
zbývů po nich ještě veliké dedictvi.

*

15)t. blaženosti nasyccn budu. kdy! se ukůleš ve slavném příští "Š'“
slávy tvé.

17.1) van.

žalm ten s 2. Král. 22.

3 lá “"""

budu

m.

17. 4—28.

__

_______

___1,__

16. A ukázaly se studnice vod,' &
ník můj. o vněho doufsti budu. Obránce
můj. sroh s asení' mého. &outočiště mě. odkrytí 'sou základové okršlku země:
4. Chvňlii vsdůva'e vzývnti budu Ho od že
í tvého Hospodine, od vání
spodina: &od nep tel svých vysvobo duCha hněvu tvého.
sen budu.
17. Poslal s výsosti,' &ujal se mne:
6. Obkllčily mnebolesti smrti: &prou a vytáhl mne z vod mnohých"
18. Vytrhl mne z (prostřed) nepřátel
dově nepravosti předěsili mne.
6. Bolesti pekla obklíčily mne: za— mých přesilných. a těch, kteříž mne ne
chvátila mne osidls. smrti.
náviděli: nebo silnější mne byli.
7. (Ale) v ouzkosti své vzýval jsem
19. Přepadli mne v den trápení mého:
Hospodina. &k Bohu svému volal jsem. ale Hospodin byl obráncem mým.
[ vyslyšel z chrámu svatého svého hlas
20. A vyvedl mne na prostranno: vy—
svobodil mne, nebot mne sobě oblíbil.
má:
volání
v ' o va uši
jeho.mě před obličejem jeho
21. A odplati mi Hospodin podle
8. Tehd pohnula s zatřásla se země: spravedlnosti mě: a podlé čistoty rukou
základové hor zbouřili s. pohnuli se, neb mých nahradí mně.
se rozhněval na ně.'
22. Neboť jsem ostříhal cest Hospo
9. Vystoupil dým k hněvu jeho, a dinových, anejednal jsem bezbožněproti
Bohu
svému.
oheň před tváří jeho rozhořel se: uhlí
rozpahlo se před ním.'
23. Nebo všichni soudové jeho 'sou
10. Naklonil nebes a sstoupil: a mrá před obličejem mým: a. ustanovení jeho
kots (byla) pod nohami jeho.
neodvrhl jsem od sebe.
11. A vstoupil na cherubíny, a letěl:
24. A budu nepoškvměný před ním:
letěl na křídláeh větrů:
&vystřihám se nepravosti své.
12. A učinil sobě : tmy skrejši, vůkol
25. A odplati mi Hospodin podle
sebe stánek svůj : temných vod v obla spravedlnosti mě: a.podle čistoty rukou
cích povětřl.'
mých před pohledem oči jeho.
13. Od blesku před obličejem jeho
26. Se svatým (Hospodine) svatý
oblakové rozehnán: jsou. krupobití a budeš, a s mužem nevinným nevinný
uhlí řeřavé.
budeš:
14. I zahřměl s nebe Hospodin, s
27. a s vyvoleným vyvolený budeš,
Nejvyšší vydal hlas svůj: krupobití a
:: e převráceným převrácený budeš.'
uhlí řeřavé.
28. Nebo ty lid ponížený spssíš: a
15. A vyslal střely své, s. rozptýlil
je': blesky (své) rozmnožil. s.předěsilje. oči pyšných ponížíš.
3)Roh nemeni mooosilu; roh spasení

t.jestsilny',soepřemolitedlnýSpositelsSpomoiitel.

8) Vypisqjo spěvee, jak Bůh přichází v bouři k soudu, oby potrestal nepřátele Davidovy s
vysvobodil ho : moci jejich.
9)Dý1n znamenů cerný oblak. mračno; hněv jest hřimúni, oheň a uhlí řehvě jsou blesky;

před tváří jeho jest tolik co před ním. t. kudy v oblacích se bral.
X7,12) t. stánek jeho byl s temných vod . hustých oblaků.
15) &. nepřůtele.

16) t. hlubiny mol-ské.
17) L vztáhl ruku svou. — ") : velikého nebezpecmltvi.

2. KrůL 22. 15.

27)t.jnhsekdo ehovůkBohu,tskjestkněmuiBůh,atoks ním uklidí;

k svatým.

nevinným s vyvoleným jest věrný. milostivý . dobrotivý, ale na převricenč sloboehy jest
velmi přísný.

17. 29. —- 18. 2.

_+____— ___

_7

,

29. Ty zajisté osvěcuješ svlci mou'
Hospodine :Bože můj. osvěttemnosti mé.
30. Nebo tebou v ' n budu z po
kušenl. &v Bohu svem překročím zeď.'
31. Boha mého cesta jest nepoékvr—
něná: vyrčení Hospodinova ohněm zku
šena': obráncem jest všech doufajícich
v něho.

vysvobodil; (volali) k Hospodinu: aniž
vyslyšel jich.
43. [ zetru 'e. jako prach před tváří
větru: 'ako bl to na ulicích rozšl u je.
44. ytrhneš mne z odpírání 'du':
ustanovíš mne za hlavu národů.
45. Lid. kteréhož jsem neznal. slouží
mi: jak jen zaslechne. poslouchá mne.
46. Synové cizí selhali mně. synové
cizí zatvrdili se. a kulhali od stezek

32. Nebo kdo jest Bohem kromě Ho
s odina? aneb kdo jest Bohem kromě
ha našeho?
svých.'
33. Bůh (jest ten). kterýž přepásal
47.můj.
Zivta jest
Hospodin.
požehnaný
mne sílou: &učinil nepoškvrněnou cestu Bůh
vyvyšov
n bud' aBůh
spasení
mou :“
mého.
'
34. kterýž učinil nohy mé (křepké)
48. Bože, kterýž dáváš mi pomstu.
jako (nohy) jelenů. a na výsostech' po a podmaňuješ národy pode mne. (ty jsi)
stavuje mne.
vysvoboditel můj od nepřátel mých
35. Kterýž učí ruce mé boji: a učinil
hněvivých.
jako lučiště měděné ramena má.
49. A nad povstáva'ícími proti mně
36. A dal jsi mi štít spasení svého:
vyvýšíš mne: od člově nepravého vy
trhneš
mne.
atvpravice
tvá
podpírala
mne:
a
kázeň
napravila mne do konce: a kázeň
' tvá onat mno učiti bude.
50. Protož chváliti budu tebe mezi
37. Rozšířilakrokům mým místo pode národy Hospodina: ajmenu tvému píseň
mnou': a nejsouzemdlenyšlopěje má." prozpěvovati budu:
38. Iioniti budu nepřátele své. a po
51. 'enž zvelebuješ s asení krále svého.
stíhnu je: a nevrátím se, dokavád ne— a činís milosrdenství omazan u své
zahynou.
mu, Davidovi, isemeni jeho ažna věky.
39. Petru je. že nebudou moci státi:
padnou pod nohy mé.
Žalm to. 09).
40. A přepásal jsi mne silou k boji: David ukáuv. jak se Bůh věcmi stvořenýml. ísvaty'm
úkonem
svým
vnimat uvomjo, v. 13. modlí so. oby
a podvrh! jsi pode mne povstávající mu Bůh to. v čem
: křehkosti . nevbdomosti poklesl,
proti mně.
odpustil.
41. Nýbrž nepřátel mých dal jsi my
l.
Ku
konci.
Žalm Davidův.
hřbet: a ty, kteříž mne nenávidí. roz
ptýlil jsi.
2. Nebesa vypravují slávu Boží. a dílo
42.Volalit jsou. aniž byl. kdoby je rukou jeho“ zvěstuje obloha.
29)
30)
31)
38)
34)
37)

t.
t.
t.
t.
t.
t.
")
41) t.

!

|

duši mou. nevědomí. kudy : nebezpečenstvi.
s Bohem qiednooen svítáním. ujdu nebezpeční-tai.
samá čistá pravda, bez ouhony.
život můj učinil bezouhonný.
na horách. v bezpečí před nepřítelem.
sklidsjo s cesty protivníky mé spůsobujei. abych svobodně . volně klienti
'. nepodvrtly ss nohy mé.
dal jsi. že přede mnou utekli.

44) t. ze zbouhní : povstání.
46) t. poddebovsli mi. sentir-li vo lží. opustili cesty pravé.
18. 2) t. skutky moci jeho, — mocnost jeho.

mohl. —

18. 3. -- 19. 8.

3. Den dni vypravuje slovo (to). a
noc noci oznamuje (to) umění.“
4. Nejsou to řeči ani slovo. jichžtoby

hlasově nebyli slyšánif
5. Po vši zemi rozchází se zvukjejich:
a až do končin okršlku země slova jejich.

6. V slunci

ono

chází '

nepoškvměný budu: ».očištěn budu od

provinění největšího."
15. [ zalíbí se (tobě) řeči úst mých: a
myšlení srdce mého vzácně bude) před
obličejem tvým v' yoky. Hospodina
spomocniče můj, &vykupiteli můj.

tavil stánek svůj': :

o ženich ze svadebního

pzkoje
svého:“ plesů jako obr, cestou
'žeti majef"
7. Od končin nebes východ jeho: a.
běh 'eho zase až do končin jejich: aniž
jest. lidoby se ukryl před horkostí jeho.
8. Zákon (pak) Hospodinův.(jest) ne

Žalm le.

(20)

Žslm tento ject modlitba lidu a krále Davida. když
do pole proti svým nepřátelům '.th. V. 1—6. zpivů
lid: v. 7. odpovida kra'l. aneb druhý ústup zpěváků
jmenem královým. V. 8—10. we lid Aneb první sč
stup zpěváků.

]. Ku konci. Žalm Davidův.
2. Vyslyš tebe Hospodin v den sou
goškvrněný.
jenž obracuje
ectví Hospodinova
(jest) duše:
věrné. svě
jenž žení: chraniž tě jmeno Boha Jakobovaf
3. Sešliž ti pomoc ze svatyně, a ze
dává.moudrost maličkýmf
Sionu obraňuj tě.
9. Spravedlnosti Hospodinovy jsou
4. Pomniž (Bůh) na všelikou obět
přímé a obveselují srdce: přikázaní Hof
tvou: a zápalná obět tva budiž jemu
spodinovo (jest) světlé &osvěcuje oči.
tučná.'
10. Bizen Hospodinova (jest) svatá,
5. Dejž tobě (všecko) podlé (žádosti)
trvající na věky věků: soudové Hospo
srdce tvého: a všeliké rady tvé vyplň.'
vdinoši
so č. (jsou) praví. ospravedlnění sami
6. Veseliti se budeme v spasení tvém:
&ve jmenu Boha našeho zvelebení bu
11. Zůdoucnějši nad zlato a nad množ deme.
ství drahého kamení: a sladší nad med
i nad stred.
7. Naplniž Hospodin všecky prosby
12. Služebnllc t ' zajisté ostříhá jich. tvé. Nynít jsem poznal. že (sám) Ho
s
odin
zachovalPomazaného svého. Vy
&.v ostříhání jich
plata mnoha.
13. (A však) provinčním kdo roz s yšíts nebe svatého svého: (nebo) mo
umi? Protož od tajných“ mých očist cné (jest) spasení pravice jeho.'
mne:
8. Tito ve vozích. & jiní v koních
14. a cizí' odpust služebníku svému. (doufají), my pak jmeno Hospodina Boha
Nebudou—lipanovati nade mnou, tehdyt našeho vzýváme.
3)t.

den po dni . noc po nocí oovčdčqje moc. moudrost a dobrotu Boží.

nt.

jimžtoby nebylo mzumčti.

6)t. slunci rozbil stánek na nebi. — ") ! jasnou . veselou tváří ranní dobou. ——'“)

t.

o závod.

8) Srovnšvi tu inlmistn Páně nebem a slunce se zákonem Páně a ukazuje. že onde viecka
nebesa jest úkon neb slovo Boží. v němž se sláva Boží hojněji vyskytuje.
13)t. kdo! je všecka ví. lulo znnmeni hned maj hřích. by: i sebe dbslejií byl na to. aby
Boha neni-azil? — ") t. od uepovědomýcb hříchů.
14) &.kterými jsem vinen. dula podnět k tomu, že byly odjiných spáchány. — ") t. od pýchy.
je! jest hlava hříchů, a pochází z nepoužívání křehkosti : provinční svých. Sv. Aug.
19.2) t. Bůh ochrůnce : vylvoboditel, jakovým se býti prokazoval Jakobovi.
4) t. příjemná.
5) t. zdat Bůh, co obmýůlíš.
7) t. přesilni jest pomoc Bolí.

19,o._ 21.o.

_

žalm.

888

9. Oni svázání jsou a padlí: my pak
11. Plémě jejich hladíš se země: a
vstali jsme a
dvížení jsme.
símě je"ch : synů lí ských.
10. Hospogíciizezachovej krále: a vy12. ebo jsou ukládali proti tobě zlá
slyš nás v den, v kterýžto vzývati bu— věci: smyslilí rady. kterýchž nemohli
deme tebe.
provésti.
13. Protož obrátíš je v ontěk: v ostat—

Žnl

zo..

„ _

D.lků činům
. mDavidovo:.
.
( mmm.
.) .
_

]. Ku konci. Zalm Davidův.
2. Hospodine v síle tvé raduje se král:

cích tvých řipravíštvář 'ejich'
14. Zdvilliní se Hospodíne
v síle
své:,
.
.

a budeme zpívat: a oslavovat: mocne
skutky tvé.

a nad spasením tvým veselí se přená—

,

ramne.

3. Zádost srdce jeho dal jsi jemu: a

vůle rtů jeho neodepřeljsi mu.

4. Nebo předešels 'ej sladkým pože-

Zahn

ZI. (22).

Tentožslmmnam obalu. proroctvío tamních

xm'ýdlvi.“ ůmžaňf

'

:ngqu

"“ 19.

hnáním:' vstavils na lovu jeho konmu
z kamení drahého.
5. Života žádal od tebe: a dala mu
prodloužení dnů (jeho) na věky. &.na
věky věků.
6. Veliká jest sláva jeho v spasení
tvém: slávu a velikou okrasu vzložíš na
něho.
7. Nebo vydáš jej ku požehnání na
.věky věků: obveseliš ho radostí s obličejem svým.'
8. Nebo! král doufá v Hospodina: a
v milosrdenství Nejvyššího nepohnet se.
9. Najdi ruka tvá všecky nepřátele
své: pravice tvá at dosáhne všecky.
kteříž nenávidí tebe.

_
]. Ku konci za přijetí jitřní.' Zalm
Davidův.
2. Bože. Bože můj, shlédniž na mne:
proč jsi mne opustil? Daleko od spasení
mého slova provinění mých.'
3. Bože můj. volám přes den a ne—
vyslýcháš: i v noci. a ne k nemoudrosti
sobč.'
4. Ty pak v svatyní přebýváš. Chválo
Israelova.
..
5. V tebet doufali otcově naší: dou—
fali. a vysvobodil 'sí je.
6. K tobě volali, a zachování jsou: v
tebe doufali. a nejsou zahanbeni.
7. Já pak červjsem, ane člověk: po
honění lidí. a povrhel obce.'

10. Učiníš je 'ako pec ohnivou v čas
obličeje svého :“ ospodín v hněvu svém
zkormoutí je, a oheň ažii-eje.

8. Všickní. kteříž mne vidí, osmívsž
se mi :_mluví rty.' a potřásají avon.
9. (Ríkajíce :) Doufalt jest 'v Hospo

20.4)t. dobrotivým; prvé než on tebe prosil, tys mu dohrotívč požehnal.
7)L milostivě naň vzhlédqje.
10) Rozumí se obličej hnbvivý. _

13)t v pozůstalých potomcích míloatív jim za- budeš. Behr.: Na tétiva svá položíi střely
proti tváři jejich.
21,1)t. za ochranu a pomoc rei-mou. t. j. rychlou. neprodlenou. Vykládá se též o pmhě Spa
sitele v den smrti. blan 27. 46. Dle hebr.: Prvnímu zpěváku k zpívání : jitmnaulvitě.
2)t. hříchů mých; moji hi-íohove'vzdalqii ode mne vyslyšení volání mého o pomoc. Však
Kristus ne ne', nýbrž naio hříchy. jež na své přijal. na sobě není; : poněvadž měl iehtčl
za ně trpětí & dosti učiniti. nemohl kalich utrpení od něho odňat býti. Bobr.: Slon
ůpění mého.
3M. nikoli nemoudře prosím. Bobr.: Nenaíeu'm upokojení.
7)t. obecného lidu. eli-fltry.
8) t. ošklibají se. —") t. všecko to na znamení poměchu.

Biblí česká.
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8.4
dinn. nechtje'

hw.
hne: necht ho v svo—

2l.10-—-82.

23. Vypravoveti budu o 'menu tvém
bratřím svým: u prostřed
mšždění

bodl,
mu v něm
zelí ilo.' chválili budu tebe (řke:)
10.půngndžw;
e tyjsijenžsmne
vytšblzži—
24. Kteříž se bo'íte Hospodina, chvslte
vots: neděje mi. od prsů matky mé.'

11. Na. tebet uvržen jsem z života? jej : všecko sirné akobovo oslavujte jej:
25. boj se ho všecko sírně Israelovo:
: lůna matk mě Bůh můj jsi ty.
12. Neudklujž se ode mne: nebo sou nebt jest nezhmel, ani povrhl prosbou
chudeho.
Aniž odvrátil tváři sve ode
žml velmi blízkéjest: ješte není kdo
mne: nýbrž když jsem volal k němu.
_by spomohl.
13. Obklíčila mne telata. mnohá: bý vyslyšel mne.
26. U tebe' jest chvála má. v shro
kově tučni' obstoupill mne.
' 14. Otevřeli na mne ústa. svá. jako lev mážděni velikém: sliby své plniti budu
před tváří těch. kteříž se bojí jeho.
dravý &řvoucí.
16. Jako voda. vylit jsem :“ &rozptý—
27. Jísti budou chudí, a.nasycení bu—

leny jsou všecky kosti mě." Učiněno
jest srdce mě jako vosk rozpouštějíeí se
“uprostřed těla m6bo."'
16. Vyprabls jako střepina síla má,
a jazyk můj přilnul ]: dšsním mým: &
v prach smrti přivedl jsi mne."

17. Nebo psi mnozí obklíčili mne:
rote zlostníků oblehla.mne. Zbodli ruce
má i nohy m6:
18. zčetli všecky kosti má. Oni pak

dou: &chváliti budou Hospodina, kteříž
ho hledají: živa budou srdce jejich na
věky věků.

28. Razpomenou'a obrátí se k Hospo
dinu všeek končiny země: &klanět: se
budou předyobličejem jeho všecky čeledi
národů.

29. Nebo Hospodinovojest království:
a on panovali bude nad národy.
30. Jísti a klaněti se budou jemu
pozorovali a. dívali se na mne:
19. ;ozdělili sobě rouchsmá., &o můj všichni tuční země :*před obličejemjeho
oděv metali los.'
padnou všielmi.kteřížsstupu'í do země."
31. A duše má 'emu žnva bude: s
20. Ale ty Hospodine nevzdalujž
moci své ode mne : k obraně me vzblédni. símě má sloužiti bu e jemu.
32. Zvěstován bude Hos odinu národ
21. Vyebvat od meče Bože duši mou:
budoucí :“ s
ravovati udou nebesa
s. z ruky
jedinkou men.“
22.
ysvobodiž mne z úst lva: a spravedlnost šle-Eolidu, kterýž narozen
bude. jejž učinil Heepodin.
od rohů jednorožců“ ponížení mě."
9) t. přeje mu: necht vysvobodí toho miláčku svého.
10) t. od útlého mládí.

Poměšnč (Met. 27, 43.).

ll)t. nn klín tvůj; od nuoženl přijal- mne ze svého. l. Moji. 30. 3.
13)L silni. mami nepřátelé.
15) t. celý mdlený. že se sotve pohromade držim. rozpsdšvqje se jako vylitš vodn. — ") t.
rozsuipuji se. ldi-snil. — “') má srdnstost mne opouští. 2. Krči. 14. 14—17. 10.
16) t. ne pekná hrobu přivedl jsi mne.
19) Vlntni rozum těch slov ne Kristu se vyplnil. Jen 19. 24.
2l)t. duši mou : moei :
2) t. bůvolů. : moci divokých nepřátel. —- ") t. mne poniženého. skličeného vyprost.
26) t. o tobě.
30) t. bohatí. ja:! měli přijíti k známosti | k účastenství Krista Pina v čemž záleží duchovní
pokrm jejich. — "') t. všichni lmrtedlni lidé. Jinnk: ebntrni, bidnl obyvntelé země. kteří!
naproti uznaným.bohatým zeme tuto se kledou.

32) t. nazván bude po Hospodinu t. j. po Kristu. nůrod nový. křettnnský. Dle hebr.: Zvěsto
vůno bude o Hospodinu nhodn budoucímu. -—

22.1.—23.3.

MW.

9“

.

.

Hospodinovat jest země. i lnost
Žalm zz. (Za).
_ její :" okršlek země, i všichni. teříž
řebývsjí
na něm.
Prorok dí'ky činí Bohu, přlmnhaje je; vůtntmn pap
uýanvieohdohrodhi.jíehinaoutohsvh : p 2. Neb on (sám) nad mořem založil
Jemelima užil.
jej: snad řekamipřipraviljej.'
]. Zahn Davidův.
3. Kdo vstoupí“ na horu Hospodi
Hoa din zpravuje mne.“ a nic mi se novu? aneb kdo bude státi" na místě
svatém 'eho!
nedostavati nebude:
4. ( en. kdo jest) nevinný rukama
2. na místě pastvy tujest mne usadil:
nad vodou občerstvení vychoval mne :' a. čistého srdce. kterýž nebere nadarmo
3. duši mou obrátil. Provedl mne duše své.“ aniž nepřisahá lstivě bližnímu
po cestách
vedlnosti. pro jmeno své.
5. ent ""me ožehmíní od H os 0
4. Nebo. ycht pak chodil u prostřed svému,;
stínu smrti! nebudu se báti zlého: nebo
o.
clinla1
: a mišneídengví od Boha spasitpele
ty se mnou jsi. Prut tvůj. s hůl tvá1 sve
6. Tot jest (vlastně) národ hleda' cích
ty mne potěšilyf"
5. Přistij jsi předobličejemmým jeho. hledajících tváři Boha. Jako ve..
7. Pozdvlhněte knížata' bran svých.
stůl proti těm, kteříž sužuji mne. Po
mazal jsi olejem hlavy má: a kalich můj a vyždvihněte se brany věčné:“ aby
vjít1 mohl krhl slávy.
opojujícíjak znamenitý jest?
8. Kdož jest ten král slávy? Hospo
6. (Nad to) milosrdenství tvé násle
dovati mne bude po všecky dn života
gin
o
1.silný a mocný: Hospodin mocný v
mého. [ (dáš mi.) abych ře ývnl v
19. Pozdvihněte knížata bran svých.
domě Hospodinově za dlouhg)časy.

Žalm ze. (ze.
Z vin. když archu Plné na horu Bion přenesli. Učí,

rak“Ježtohmm

m.

10. Igož jest ten král slávy? Ho
spodin zůstupův. ent jest ten kral slávy.

chteji.majibýti

1. První den po sobotě.'

vidův.

lti.clšy-sdlšilměte
se brány věčné: avejdet
s
.

Žalm Da

22.1)Hebr.: pase mne. jest mým pastýřen.
2) Vypisuje se péče Bob' o člověka v' podobenství ovce. na výborných pastviah se pnoucí.
kdežto i stínu k odpočinutí i vody k napojeni dosti. s tak žadné—honedostatku není. Millet
se také dobře vyložiti o péči Boží a člověka křatana, který! v církvi bojnoet' duchovní
pastvy slova totiž Botího a svátosti. jako: i občentvení. totiž milosti a otočení Ducha sv.
dochází.

Qt. v patrném nebezpečenství smrti. — ") t. srdce mi přidávají. Prut'em a holí, jimižto
pastýř vlky zahání. míní se péče pastýř-ska a obnna Boží.

5) Hebr. text: Kalich mů nalévůi až oplýví. t. nandor protivníkům mdm všeho hojnost, let
mohu vesele stolovati.

23. l)t. v neděli. Vykládá se ten žalm o slavném vstoupení Pinč na nebesa.
církev při ouvodu šestinedělky do kachle. — ") t. vie, co na semi jat.
2) t. ten okraek zeme upevnil.

Uživů ho také

8)t. kdo jest hoden vstoupiti? — “) t. kdo smí stůl?
4) t. neobrací k marnostem duše své. zapomínaje svrchovaného elle svého. kndmužetvolenjot.

7)L představeníchrámu otevřu. — ") t. starověké -

g_—

"') t. hůl slavný. aneb pln divy.

Žaltat.

24. 1—22.

.
žalm za. (25).
DavidKávu-hi
nude.
že Bůh
spra.
vodil
Huai sveho
bídu pandvd.
tu pro hříchy
nod: dopo

uu. 'MBohsnodpuNaLtěs'I-omllootkpoíq

1. Ku konci.

Žalm Davidův.

stiv bud' hříchu mému? nebot mnohý
jest.
12. Který jest člověk.' ješto se bojí
Hospodina? Zákon ustanovil jemu" na
cestě. kteroužb zvolitiměl.“

.

13. Duše je o v dobrém přebývati
bude: a ohně jeho děditi bude zemi.
14. Tvní jest Hospodin těm. kteříž
se ho bojí: &umluva jeho. aby oznámen
byl jim.
.
15. Oči mé vždycky (patří) k Hospo
dinu: nebo on vyvodí z osidla nohy má!
kávají: nebude zahanben.
16. Pohlediž na mne.asmiluj se nade
4. Zahanbeni buďte všickni. kteříž mnou: nebot osamělý a chudý jsem ji
17. Soužení srdce mého rozmnožilo
nepravé
věci činí ukaž
lehkomyslně.
Cesty se: z ouzkostí mých vytrhni mne.
sv
' Hospodina
mi: & stezkám
svým vyuč mne.
18. Viz ponížení mě. a bídu mou:
6. Zprsvuj mne v ravdě své. auč &odpust všecky hřích mé.
mne: nebo ty jsi Bůť spasitel můj, a
19. Popatř na ne tele mé. nebt se
rozmnožili. &nenávisti nešlechetnou ne
tebe očekávaljsem celý den.'
6. Rozpomeň se na slitování svá.Ho návidí mne.
spodine, a na milosrdenství svá1kteráž
20. Ostřihej duše mé . & vytrhni
mne: at ne'sem zahanben, nebot v tebe
jsou od věků.
7. Hříchů mladosti mě. a nevědomo jsem doufal.

sti mýoh' nezpomínej. Podlé milosr
21. Nevinní & upřími přidrželi se
denství svého pamětliv buď na mne ty: mne :' nebot jsem očekával tebe.
22. Vysvobod' Bože, Israele. ze vše
e.
me. dobrotu
Dobrya svou.
í'ím Hosqum'
jest ospodin:
pro likých ouzkostí jeho.
tož zakon dá blou cím na cestě.“
9. Zpravovsti bude tiché v soudu :'
učiti bude tiché cestám svým.
10. Všecky cesty Hospodinovy (jsou)
milosrdenství. a ravda' těm, kteříž
ostříha'í zákona je o a svědectví jeho. '
sv éK
:

tobět Hospodine pozdvihuji
duše

2. Bože můj v tebe doufám, necht
nejsem zahanben:
3. aby se mi neposmivali nepřátele
moji: neb žádný z těch. kteříž tě oče

ll.

jmeno své Hotpodine milo

24. 3) t. v tobě nadjS svou sklidqu

4)t. kaázaní nk.

5) t.
7)t.
8)t.
int.
10)t.
ll) t.

po celý život miki v trpělivosti očekával jsem vyplnění tvých zaslíbení.
co item provinil : nevědomí. Behr.: pfestoupení mých.
učiti bude hl'íšníky. kteří s pravd cesty sešli. co jim činiti, aby se laseknemu navrátili.
aby spravedlivě obcovali.
řízení jeho jest milostivě a spravedlivé.
odpust nepravost mou.

l2)t. ó jak šťastný jen člověk ton! — “) t. vyučuje. zpravuje ho. — '") t. ukazuje mu.
jakou cestou by měl kráňeti, jak ohoovati.
“)L aby ho poznali a tak více k lasce a poslušnosti jeho roznieeai byli. Behr.: v známost
uvodí jim umluvu svou.

15)t. : nebezpečenství hříchu.
21) hebr.: sprostnost a upřímnost nechat mne osttihaji.
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25.1. — 26. 8.

Žalm to. (za).

mážděních dobrořečiti budu tobě Ho
spodina.

Dsfld louku jen k Bohu voll; donuni . nevinnost
svou nkasnje, “deje “ vysvobossni s milost.

l. Ku konci. Žalm Davidův.
Sud mne' Hospodine, nebo já. v ne
vinnosti své kráčel jsem: av(tebe) Ho
spodina doufaje nezemdlímz"
2. Zprůbu'ž mne Hospodine. a zkus
mne: řepsl edví má. a srdce mě.'
3. ebo milosrdenství tvé před očima
mýma jest: a zalíbiljsem sobě vpravdě
tvé.
4. V radě marnosti' neseděl 'sem: a
stěmi. kteříneprávě činí. (v spolek) ne
vejdu.

Žalm ze. (27),
na

podobné. nn outekn phd Snnlem od Devlin slo

žen, v němž nadeji svou v Bohu shlšds'. snis' co ji—

ného au,

nežli sby do svstyne svobodný přístup
míti mohl.

.
b 11.Zalm Davidův,

prvé než pomazán
yHospodin osvícení mě s spasení mé.
kohož se budu bití? Hospodin ochránce
života mého. kohož se budu su-achovati?
2. Kd ž se řibližují ke mně škodliví
(lidé), sšy 'c ' tělo mé': ti jenž sužují
mne. nep telé moji. oni sami zemdlí
a padnou.
3. B se postavili roti mně vojenští
stanov nebudet se bití srdce mé. Byt
se pozdvihl proti mně boj. v tomť' já
doufati budu.
4. Jedná věci žádal jsem od Hospo
dina. tét (vždy) vyhledávati budu. abych
přebýval v domu Hospodinova
vše

6.Vnenů.visti minn shromáždění zlost—
níků: &s bezbožnými nebudu seděti.
6. Umyji mezi nevinnými ruce své :“
&obstoupím oltář tvůj Hospodine :"
7. abych slyšel hlas chvály! a vypro
voval všecky divné skutky tvé.
8. Hospodine, milu'i okrasu domu
tvého.' a místo přebýv ní slávy tvé.
cky dn života svého: abych viděl lí—
9. Nezahlazujž s bezbožn ' Bože bost' lšospodinovu. a navštívil chrám
duše mě. a s muži krví' života mého. jeho.
10. ' V jejichžto rukou nepravosti
5. Nebo (tu) mne ukryl v stánku
jsou :s pravicejejich naplněnajest dary! svém: v den neštěstí chránil mne v
11. Já. pak v nevinnosti své kráčel skrejši stanu svého.
6. Na skálu vyzdvihl mne:“ a nyní
jsem: vysvobod' mne. a smiluj se nade
mnou.
také
šil hlavu mou nad nepřáteli
12. Nohamá stálav přímosti:' v shro mými.
bcházel jsem." & obětoval

25.1)t. round Inne s nepřáteli mými. — ") t.. nutno v neouhonněm obcování svůn.
2)t. bedlivě zkus, jnko zlato ohněm, i mé nejtajnější myšlenky.
4)t. neobouju s lidmi bezbožnými.
G)t. tak osvědčím svou nevinnn. : že hoden jsem Pánu obětovali a modliti ee. — “) t.
s jinými k ohétovšní okolo něhose postavim.
7)t. abych té hlasitě chválil. totiž s Levity. kteří při obětování prozpévovali.
8) t. stánku. který: kn poctě tvé okrášlení jest a kde! ty jako v královském domě přehývůš
n zjevuješ slšvu svou.

9) t. s vniedlnými. jim! ukmuješ let. Job l, 6.

IOM.. vratky. jimi! ku potlačení chudých poraženi jsou.
12) t. na ceně rovné. v ctnoeti.
26.1)t. podruhé na království. 2. Krůl. 2. 4.
2) t. aby jeho litá svět se mnou nsklůdali, mne žrali, mi utrhali.
3)t. že Hospodin osvícení a spasení mé jest.
4)t. okrasu. rozkoš, kterou! Hospodin oblsžqje své vérué v chrámě svém.
6) '. na místo bezpečné. nedobytné — ") t. oltil' při oběti. V. 25. 6.

M.
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26. 7. — 28.1.

jsem v stánku jeho obět hlasitého zpí

mi se neozval, přirovněn nebyl těm.

vání hprozpěvovsti
vsti
ospodinu. budu. s chválu vzdá.
7. Vyslyš Hos
' e hlas můj. kte
rýmž jsem volal tobě: smiluj se nade
mnou. s slyž mne.

kteřížvsstupu'í
2.
i odo hrobu.;]
dino ss rosb m6,
kd ž sšslniodlím'pl? tobě: kdpyž pšzdvi

dala tvář mě.: tváři tvě Hospodine hle

s s těmi. kteříž pěší nepravost, neshle—
zuj mne: kteříž mluví pokojně s bližním

8. Kto ěmluvilosrdcemě.tebehle—

dsti budu.'

9. Neodmcujž tváři své ode mne:
neuchyluj se v hněvu od služebníka
svého. Spomocníkem mým buď: ne
0pouětějě mne, aniž zhrzejž mnou, Bože
spasitell můj.
10. Nebo otec můj. amstka. mě.opu
stili mne :“ ale H
' řijal mne.
11. Zákon ulož mně ospodine na.
cestě své: & uveď mne na. stezku pří
mou pro nepřátele mě.
12. Nevydňvcjž mne v libosti sužu
jících mne: nebo povstali proti mně
svědkové napraví, s selhala nepravost

sobě.'

13. Věřímt, že uzřím'dobrě věci Ho

huji rukou svých k chrámu svatému
tvému.
3. Nemhrnuj mne spolu s hříšníky:

svým.
zlost jim
pak podl
(jestz skutků
v srdcích
je"ch.
4. Dejž
'ejlc
, &
podlé neslechetnosti nělezků jejich. Po
dlé skutků rukou je'ich de' jim: zaplat
jim zaslouženou mzdu je'ic
5. Nebo nesrozuměli s utkům Hos o
dinovým. &skutkům rukou jeho :“ zko
ziž je, s nevzdělůvej'ich (více)"
6. Požehnán (bu ) Hospodin: nebo
vyslyšel hlas prosby mě.
7. Hospodm jest spomocník můj. a
obránce můj: v něm doufnlo srdce mě,
s bylo mi spomoženo. A o t rozkvetlo
těle má: s. z vůle svě' chv ' ' jej budu.
8. Hospodin 'est síla. lidu svého: s
obránce spasení omezeného svého!
9. Spss lid svůj Hospodine, s. pože
hnej dědictví svému: szprsvuj je, &vyvyě

' v zemi ží ch."
14. Očekěvejž ospodins, mužilo se
měj: & posilň se srdce tvě, s (protož)
očekávej Hospodina.
je až ns. věky.

Žalm 27. (ze).

Zahn 28. (29)

Devid od neptltsl sooisn ss. sobe vyrvobossní, jim
poh
'vě pomsty
Boh. na.
V divil-něm
Sviní toho .- Bobo uleví. . u lid se modlí.

1. Žalm Davidův.
K tobě Hospodine volati budu. Bože
můj neodmlčujžmi se: abych snad. kdyby

Vzhmje k oslovovlní volebností Božské, hta“
skrze blýsklni s hřiměni se sjevnje.

1. Žalm Davidův.přidokonLnístánku.“
Přineste Hospodinu, synové Boží: při

neste Hospodinu mladé berůnkyf'

8) Bobr. text: Srdce mě přemýšlí o slovu tvém: „Hledejte tvili mě!“ . proto! tvěí-i tvé
Hospodina hledsti budu.
10)t. nesmějí se pro Souls ke mně hlásiti a mi ponúhsti.
12) t. some sobě Iti svou užkodile.
13) t. podvod budu ststldí s štěstí. — "') t. ještě s.. zive na tomto světě.
27. 1) t. nemlč k prosbám mým. abych ncsabynul.

_

5) t. nechtějí dběti ns milostivě navštívení tvé. sni! ns mocné skutky tvé, kterými! je k na
proveuí volič. — ") t. nedopust. aby us kdy povstali.
7)t. : dobré vůle, srdcem ochotným.
8)t. stidn. jemu: od pom-sání se trilo pls-divněochrsny o častého vylvobozatí : nebezpe
čemtví udileti ráčil.

28,1) Vis ]. M.

16. l. — ") t. k obětovůni.

žalm.

28, 2. — 29, 9.

2. Vzdejte Hospodinn slávu a čest,
vzdejte Hospodinu slávu (příslušnou)
jmenu jeho: klaňte se Hospodinu v slni
s
e .
3. JHlas Hospodinův nad vodsmi',
Bůh velebnosti hřmí: Hospodin nsd
vodami mnohými.
4. Hlas Hospodinův( řichszl)s moci:
hlas Hospodinův s veleťnosti.
5. Hlas Hospodinůvlime cedry :i roz

žalm ze. (sc),
Devid deknje Bobo u vyrobou-ii : mobonhoblůho
"hospod—mi.

1. Zalm pisně. Při posvěoenl domu
Davidova.
2. Vyvyšovsti budu tě Hospodine,
nebo (v ochranu svou) řijsl jsi mne:

a neobradovsls nepřste mých node
mnou.
tížit Hospodin cedry líbánskó.
—
3. Hospodine Bože můj. ktobět jsem
6. A rozdrobl je jako tele libimskó :“ volal, s uzdravils mne.
s mil '. jako syn jednorožců“
4. Hospodine, vyvedljsi zhrobu duši
7. Hlas!]
1' " - “' ,'“plsmeny mou: vysvobost mne od těch. kteřlž
ohnivé?
sstupujl do jámy."
8. hlas Hospodinův zatřásb. pou
5.Zalm
lvejte Hoa dinu (všickni
šti: i pohnet Hospodin poušti Kádes. svatl' jeho„q; oslsvujtepopauůtku sva.2
(5.- Mojž. 1. 19.)

9.HlssHos

' ůvpřiprsvujejelenyf

odkrývá. hustmy;" a. v chrámě jeho
všichni vypravovsti budouslůvujeho."'
10. Hospodin nad vodami bydll': a.
sedčti bude Hospodin (jakožto) král"
na věky.
11. Hospodin dá silu lidu svému:
Hospodin požehná lidu svému v pokoji.

tostijeho."

6. Nebo trest v rozhněvánl jeho: a.
život ve vůli jeho.“ S večera potrvá

pláč,
7 Jkgitru
pak (nastane)
řekl 'sem veselost.
v hojnosti své?
Nepohnu se na věky.
8. Hospodine z (dobrolibesné) vůle
své udělils sily okrese mě.“ Ale jakž jsi
odvrátil tvář svou ode mne, byl jsem
zkormoueen.
9. K tobě Hospodine volal jsem. s
k Bohu svému modlil jsem se (řkm)
10. Jaký (bude) užitek z_krve m6._

3)t. nad oblek-mi.
6)t. je! se pase ns hoře libúnské. — ") t. jako mlndý bůvol jest, sneb posknkuje. Milý
VTI—
rozuměj vrch Širjon neb i Sion. Hebr. text: Činí, eby skákaly. (t. j. netoliko se
eomly. ale sem i tsm se muk-kovaly) jako telets: Liban s. Sirion (Hermon) jeko mladý
jednorožec.

7)t. rozesílá blesky-.
9)t. !: porodu; hrozný tek jest.

to Inne, ostatne velmi těžce rodice, s! plodu pozbývqji. —
") t. sruonlm jejich listi. — “') L jej oslevoveti budou. Hebr. text: Ale v obrům!
svém všecko svou slávu vypravuje. Jakoby řekl: Slavné jsou ty věci připomenuté; . viel
mnohem větší jest slim, kterou! \" chrámě svém !Jevqje.
10)t. nad obleky v nebeslch. -— ") t, krelovsti bude.
29.4) t. do hrobu; vysvobodila mne od smrti.

5)t.. ctitelé. — ") t. sutě jmeno jeho.
6)t. trestá. když se bnevá, . divá Livot . bldenost, když miluje . úlibenl mi v někom.
Hebr. text: Ns krstíčko trvů v bněvé svém, po všeeken pak livot v milosti své.
7)t. kdy! se mi dobře vedlo.
8)t. domu mému; upevnila dobrý sten můj. Hebr.: upevnil jsi horu mon.

_ -——__———_——.
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Zoltán

29. ll.— 30.17.

jestliže sstoupím v porušení? Bude—liž 7. Nenávidíš těch. kteří následují mar—
prsch tebe oslavovsti, aneb zvěstovati nosti' nadarmo; já. pak v Hospodina
naději skládám:
pravdu tvou?
8. plesati s veseliti se budu v milo
ll. Slyšel Hospodin & smilovsl se
nade mnou: Hospodin učiněnjest spo srdenství tvém. Nebo vzezřeljsi na o
mocník m '.
nížení mé. vysvobodil jsi z nouze (Hůl
12. Obrátil jsimi kvílení m6 v radost: mou.
roztrhls smutek můj.' &.opásal jsi mne
9. A nesevřel jsi mne v rukou nepři
vesellm.
tele: (ale) postaviljsi nsmistě prostran
13. Aby zpívala tobě sláva má: a. ném nohy mé.
abych neželel:" Hospodine Bože můj.
10. Smiluj se nade mnou Hospodine,
na věky tebe chváliti budu.
nebo jsem soužen : zkormoutilo se hořem
oko mé. duše má.. i tělo má.

Žalm so. (31).
Dov-idpřed krnom Buku mim.. doar-nm Boha
ss pomoca u ochranuM:
In ni, jsko již vysly

un ju. dotuje.

l. Ku konci. Zalm Davidův, zs vy
tržení mysli."
2. V tebe Hospodine doufám. nedej
mi zshnnbenu býti na věky: pro sprn
vedlnost svou vysvoboď mne.
3. Nakloň ke mně ucha svého. rychle
hni mne. Budiž mi Bohem ochra
, mtelem, & domem outočiště. aby mne
zachoval.
4. Nebo síle. má.. & outočiště mé jsi

ty, a. pro jmeno své' povedeš mne i na

krmíšmne."

5. Vyvedeš mnez osidla toho. kteréž
na mne polékli : nebo obránce můjjsi ty.
6. V ruce tvé poroučim ducha svého:
vysvobodila mne Hospodine , Bože

pravdy.'

11. Nebo bolesti sešel život můj“ s
léta. má od úpění. Zemdlena jest bidou
síla má.: a kosti mě zkormoueeny jsou.“
12. Pro množství nepřítel svých jsem
v pohanění, & nejvíce sousedům svým
&znám
svým strach způsobují. Kteří
mne vi vně. utíkají přede mnou.
13. V zapomenutí dán jsem. jako
mrtvý, (vyšel jsem) ze srdce (lidem).'
Učiněn jsem jako nádoba. rozmžená..
14. Nebo slyšeljsem utrhůní od mno
hých přebývajícícb vůkol. V tom, když
se scházeli spolu proti mně, radili se.
jakby mi odjeli duši mou.“
15. Já pak v tebe doufaljsem Hospo
dine: &řekl jsem: Bůh můj jsi ty:
16. v rukou tvých jsou losové moji.
Vytrhni mne z ruky nepřátel mých. &
těch. kteříž mne stíhají.
17. Osvět na svou nad služebníkem

10)t. do hrobu; jestlile zahynu. Jakoby řekl: Jak bude člověk v pitch obrácený ebth
tebe .. pravdu tvou jiným nestor-ti. vedl v podzemní říši bezuteiený, nečinný . tudy k
chválila Balín . zvěstování pnvdy jeho nsspůsobný iivot?
12) t. smuteční roucho mé.
18)t. slnvnějčí částka. duíe má. — ") t. nemlčel, v klestí postaven.
30. 1) t. v čas vytržení mysli. t. j. v čas nejvetší ouzkosti .. mslomyslnosti dle verše 23. Viz !.
Krk! 28. 26.

CM. ponmu

sílu s outočiitč m6 jsi. — ") hebr: dovedeš mne.

6) t.. prnvdivý, věrný v uslibenlnh svých.
7)t„ munébo modlil-ství. hídúní . dousoviní se ns budoucnost. k čemu! lidé. ve vile nestálí.
v ouslmsteoh outočiitč brůvnli, jukni i Soul: nikoliv puk Devid.

ll)t.

zbynulosdnví mé. — ") t. vyprihly.

13) t. v zapomenutí jsem. jskobych jí! byl mrtev.
14) Tato slon se vyklidqjí o Kristu. jeji Židé mezi s o jeho! be:.livoti se radili.
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žaiw. '

svým! zachovej mne pro milosrdenství

Žalm u.

své.

(32).

18. Hospodine at ne'sem zahanben, David :. bhhoslneoó počin hjiei. jimi nepravosti
nebo jsem tě vzýval.
echat 'sou za jejich
odpuštbny.
(?lnhva'
hříchů ných.
Boha ajsou
odpočtem
it
u „jinýchhříšníků
& pn.
vůnn poklní nepominl.
hanbeni bezbožníci.adovedeni o pekla:
19. at oněmějí rtové lstiví . jenž
1. Samého Davida (žalm) vyučující.
mluvi proti spravedlivému nepravost.
Blahoslavení ti. jimžto odpuštěny jsou
pyšně a s potupou.
20. Jak velikéjest množstvísladkosti' nepravosti: a jichžto přikrytí jsou hři
chová.“
tvé Hospodine, kterouž jsi schoval" bo—
2. Blahoslavený muž. jemuž Hospo
jícím se tebe, a způsobil těm . kteříž
doufa'i v tebe , před obličejem synů din nepřičetl hříchů'. a v jehož duchu

'lidskych."'

lsti ne_ní.

21. Ty je s ' áš v sehrání tváři své
před zbouřením idu.' Ochrnňuješ vstanu
svém před svůrlivými ja: ky.
22. Požehnán (budiž) ří s din: neb
prokázal ke mně divné miliilrdenství
své v městě ohraženém.'
23. Já. pak řekl u vytržení mysli své :“
Zavrženjsem od obličeje očí tvých. Pro
tož“ vyslyšeljsi hlas modlitby mě. když
jsem volal k tobě.
24. Milujtež Hospodina všickni svatí

3. Ze jsem mlčel, zestárly' kosti mě,

když
den."
4. jsem
ebo volal
dnemcelý
i nocí
tížila mne ruka
tvá: obrácen jsem v bídě své, když za

bodenjest trn (ve mm)."

5. (A protož) hřích svůj oznámil jsem
tobě: a ne ravosti své ne
] “sem

(předtebouf). Řekl jsem: %m

na

sebe nepravost svou Hospodmu: a ty
odpustil jsi bezbožnost hříchu mého.
6. Za to' modliti se bude k tobě vše
liký svatý v času příhodném. A když
líh“ nebot pravdy vyhledávati bude se _rozvodní vody mnohé." k němu_
ospodinf a odplutí vrchovatě těm.
kteříž pýchu provadi.
25. Zmužile sobě čiňte. a posilňte se nepřiblížíf"
7. yo'sikličilo
outočiště
srdce svého všickni . kteříž donfňte v kteréž
mne:mě před
esánísonžením.
mé, vy
trhni mne z obkličujícíc mne.'
Hospodina.
8. Rozum' tobě dům. a vyučímtě cestě
17)t. „sněm naň milostivě.
ae); dobretivosti. — “) z. odložil._

“') & dejme před lidmi.

21) L v síni Ranku svého před bouřlivostí lidskou.

22)t. ' městě Cejle. a pak v jenkyni na poušti Mahen. ]. Kral. 23. 13. 24. 4.
23)t.. v skomoueení svém ju malomyalný, totiž když jsem utíkal před Saulem. — ") t. patře
na mou opuštěnost.
24) hehr. text: Osu-Dá věřících.
81.1)t. za aby více .o neobjevili před MH Boží, t. j. chlazeni jsou. Řím. 4, 7.

2) t. za vinu . ku potrntěni.
3) t. zprůhly. — ") t. každodenním. ustavičným volánim . upěnim cbřodljsem, poněvadljsem
hříchu svého Bohu nevyznal. Viz 2. Král. ll. 2—24.
4)t. treetaJieí. — ") &.kdyz mne bodal trn svědomí a důtky Nathanovy. obratil jsem se k
pokání a vyznání. Aneb Jiný výklad: Ohricen . uvržen jean celý v bida. ješte mnebodnl
onen trn kůl-iní tvého, dokand jnem nevyznal hříchu svého.
6)t. za odpuštění hříchů a neprovoetí. — ") to. kdy! veliká. nebezpečenství přihnou se. —

“.) L nedosáhnou.

7) hebr. text: Ty jsi akry'že má.;od matení mhorii

.

mne. a plněním vítězným obklidíi me.

8) t. mluvi teď Hospodin. -—

Milenka.
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' Želtat.

tá. kteroužby kračeti měl: utvrdím nad
tebou oči své."
9. Nebývejtejako kůň a mezek. kteříž
rozumu nemají. Ohlsví a uzdou sevři
čelisti těch.jenžto se nepřibližujík tobě.'
10. Mnozí bičovó (přicházejí)nahříš
níka. ale toho, jenž naději skládá. vHo
spodinu, milosrdenství obklíčí.
ll. Radujte se v Hospodinu, & ple
sejto spravedliví, a honoste se všickni
srdce upřímného.

Žalm 88. (33),
David ubunjs lpnvsdlivó k chvilení Boh- : přo—
divny'eh skutků jeho. v niehtto se vůemohoncnost,

prosí-eMko“. dobrot.Boží mj..

31. 9. -- 32. 22.

9. Nebo on řekl. &(všecky věci) uči

něny jsou: ou rozkázal. a stvořeny jsou.
10. Hospodin ruší rady národů: za
mítá pak myšlení lidska. a zavrhuje rady

11. Ale rada Hospodinova zůstává
na věky: myšlení srdce jeho od poko
lení do kolení.
12. lahoslavený národ. jemuž Ho—

spodin jest Bohem jeho; lid ten. jejž
(sobě) on vyvolil za. dědictví.'
] 3. Hospodin patře s nebe.vidí všecky
syny lidske.
14. Z " raveného říb u svého
dohlédl: kzniišem obyvatglůnyítžemě.
15. Ten, jenž stvořil srdce jednoho
ksždého : nich: tentýž rozumí všem
skutkům 'ejich.
16. Nebývát zachován kral mocí ve
likou :a obr nebude zachován množstvím
síly své.

]. Žalm Davidův.
Veselte se spravedliví v Hospodinu:
na upřímnét přísluší chválení!
2. Oslavu'te Hospodina na haríě: na
žaltáři o esíti stranach prozpěvujte
jemu.
17. Oklamavatelný
kůňnebu
k ago
možení:
v hojnosti pak jest
síly své
et
3. Zpívejte jemu píseň novou: dobře vysvobozen.'
18.
Ejhle
oči
Hos
dino
tří
na
prozpěvujtz
zvučn ospodi—
m.
4. Ne jemu
pravé hlasem
jest slovo
ty.' kteříž se ho bojío a mi?t;a kteříž
novo. a všickni skutkové jeho jsou věrní. doufají v milosrdenství jeho.
6. Milu'e milosrdenství. a soud: mi
19. Aby vyprostil od smrti duše je
losrdenst Hoa odinova plní, jest země. jich: &živil je v (čas) hladu.
6. Slovem glos dinovým nebesa
20. (Pgotož) duše naše očekává Ho
utvnena 'sou: &decth ústjeho všecka

moc jejic .'
7. On shromažďuje jako v láhvi vod
mořskóz' chová. (jako) v pokladnicí

propasti."
8. Boj se Hospodina všecka země: a
třeste se před ním všichni obyvatelé
okršlku země.
*

: poněvadž jest spomocník s
ospodina
rance nas.
21. Nebo v něm se rozveselí srdce
naše: &ve jmenu jeho svatém doufáme.
22. Budiž milosrdenství tvé nad námi
Hospodine: jakož naději máme v tobě.

8)") ustavičně chci na tebe psthi, a tobě radou ku pomocí přispívali. Aneb. zachovani ti
stále milost svou.
9) t. souzením pi'inut ku pokání ty. kteří důvěrně nechtějí mi k tobě přijíti. Behr. text:
Nebývejte jako kůň a jako mezek, kteří rozumu nemají, jejichito ústa uzdou a udidly se
vi'íti musíš. aby toho nenikodily.
32.1)t. jim sluší chválití Boha zpěvem.
6)t. vleeko vojsko. hvězdy nebeské.
7)t._v jednom místě. [ Moji.. l. 9. — ") t. moře v bhhšch jako ve skladě zavřené drtí.
12) t. lid izraelský.
17) t. jezdec. K vítězství není co na sílu koně zpoléhati.
18)t. milost. ochrana Bolí . těmi.

Žalm u.
stid
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Žaltář.

33. l.—34. ].

(34)

vysvobosenju : tóikbbo no

'onttvi Boba

slavi. . o nastoupení Božím lidi pobožných vypnvuje.

]. (Zalm) Davidův. když proměnil
obličej svůj před Achimelechem, &tento
propustil ho. a on odešel. (l. Král. 21, l.)
2. Dobrořečiti budu Hospodínu kuž
dého času: vždy (bude) chvála jeho v
ústech m ch.
3. V oapodinu chlubíti se bude duše
má: at to slyší tiší, &veselí se.
4. Zvelebujtež se mnou Hospodina:
&jmeno jeho společně vyvyšujmež.
5. Hledal jsem Hospodina. & vysly
šel mne. a ze všech zármutků mých vy
trhl mne.
6. Přistupte k němu. & osvícení
buďte :' a nebudou zahanbeny tváři

vaše."

7. Tento chudý“ volal. & Hospodin
vyslyšel ho: a ze všech zármutků jeho
vysvobodil ho.
8. Položí se anděl Hospodinův kolem
těch, kteříž se ho bojí: a vytrhne je
(z nebezpečenství).

13. Který jest člověk, jenž žádostív
jest (šťastného) života: a chce viděti
dny 14.
doZbldódí-z?
'u' '

k svů' od zléh o: &rt
tvé at nemllívíalzsží. ,
y
15. Uchyl se od zlého. &čiň dobré:

hledej
poklýe.
a stíhej jej.“
16. Oči
ospodinovy'
(obráceny) jsou
k spravedlivým: &uší jeho ]: prosbám
jejích.
17. Ale obličej Hospodinův“ proti těm.
kteříž činí zlé: aby vyhladí! ze země pa
mátku 'ejích. 
18. olali spravodíiví. &Hospodin vy
slyšel je: a. ze všech zármutků jejich
vysvobodil je.
19. (Nebo) blízko jest Hospodin těm.
kteříž usouženého jsou srdce: &potře
ným v duchu pomáhá..
20. Mnohá! jsou (také) soužení spra
vedlivých: ale ze všech těch je vytrhuje
Hospodin.
21. Ostříhát Pán všech kostí 'ejich:

(ani) jedna z nich zlůmina nebu e.'
22. Smrt hříšníků jest nejhorší: a ti.
kteří nenávidí s ravedlivěho, zajdou!

23. Duše
služebníků svých vy—
9. Ukuste, &vizte. jak líbý jest Ho—
spodin : blahoslavený člověk,kterýž dou koupí Hospodin: & neujde žádný
fa v něho.
(z těch). kteříž doufají v něho.
10. Bojtež se Hospodina všickni svatí

jeho: nebot nemají nedostatku ti, kdož
se ho bojí.
'
ll. Boháči' míva'í nouzi. &luční: ale
ti. kteříž hledají ospodína.. nebudou
zkrácení v níčemž dobrém.
12. Poj ďtež synové, poslouchejte mne :
bázni Hospodinově vyučovatí budu vhs.
(l. Petr 3. 10.)

Žalm 84. (as.)
Devid “dt Bob. a pomoc proti tem. kteřížmu. jak
podobne. :: dvors Ssulovn. un etl ntb-ll. . lltlve o
nem uklidnil.

]. Žalm samého Davida.
Suď Hospodíne ty, jenž mí škodí, vy- 
bojuj ty. kteříž proti mně bojují.

38. 6) t. vyjměte se. vesele hledu. — ") t. nebudete v naději zklamání.
7) Ukazuje umíst: Páně na. sebe. stavů sebe za příklad k utmení toho, což v. 6. pravil.
ll)t. pyšní . hrdí. Hebr. text: Lvíčata. t. j. kde! nn svou oílu a. moc se apoléhqjí. mívají
nedostatek duchovní útěchy : milosti.
15)t.
IG) t.
17) t.
2l)t.

se vší nosností o to mej péčí. aby vnitřní pokoj duše. jako! i pokoj s bližním zachoval.
milostivě.

přísný. trestající.
bez vědomí a. vůle jeho.
22) Behr. text: Bubeníka. nhubi vlastní jeho zlost. a ti. kteří nenávidí lprsvedlivaio,
lení budou.
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žalm

2. Uchop zbraň &štít: &povat aň mi
ku pomocí.
3. Vytrhni meč, &.zavři' proti těm.
kteříž mne stíhají: rciž duši mě: Spa
eení tvé já jsem.
.
4.' Necht se zahubí &zastydí. kteří
hledají duše mě. Z t at jsou obrácení.
&ahanbeni ti. kte mi zíě obmýšlejí.
5. At 'eou jako prach před větrem:
&anděl ospodinův at tiskne je.
6. Cesta jejich budiž temná &plzkě.:
s. anděl Hospodinův at stíhá je.
7. Nebo bez viny polěkli na mne zá.
hubně osidlo své: bez příčiny zhaněli
duši mou.“
8. At připadne naň“ osidlo, jehož ne—

34. 2—24.

postem duši svou: &modlitba mávlůno

mě se navracelaf'

14. Jako bližního. a jako bran-a na.- _

šeho, tak jsem (je) obliboval: jakožto
ten. kterýž kvíli a mrmoucen jest. tak
jsem se (pro ně) ponižoval“
15. A oni proti mně' veselili se. a
rotili se: shromáždili se na mne biče,"
a. nevěděl jsem.

16. Rozptýlili se. aniž (toho) želeli?
pokoušeli mne, posmívali se mi porou—
háním: skřipěli na mne zuby svými.
17. Pane. dlouholiž se (tomu) divati
budeš? Osvobodiž duši mou od zlosti

jejich. od (těch) lvů jedinkou mou.
18. Velebiti budu tě v shromáždění
zná :" u léčka. kterou skryl, at uchopí velikém, vlidu valném chváliti budu tebe.
ho: a v též oaidlo ut (sám) padne.
19. Ať se nade mnou nemduji ti, kte
9. Duše pak má veseliti se bude v říž bezprávně mise protiví: ti. Jenž mne
Hospodinu: a kochati se bude nad spa. nenávidí bez příčiny &mhoumjí (po mně)
očima!
sením jeho.
20. Neb ke mně sice pokojně mluvili:
10. Všecky kosti mé řeknou:“ Hospo
dine, kdo jest podobný tobě? Ješto vy ale v hněvu země mluvícef lsti vymý
šleli.
trhuješ mdlěho : ruky silnějších nad
21. A rozdírali na mne ústa. svě. a
něho: chudého tolikéž nuzného od těch.
říkali: Hahá. hahá. již uviděly oči naše.“
kteříž ho násilně loupí.
22. T a to viděl Hospodine, neodml
ll. Povstavše svědkové nepraví, (na.
,to) o čemž jsem nevěděl, dotazovali se čuj se: gene. nevzdaluj se ode mne.
mne.
23. Povstaň &pohleď k soudu mému;
12. Odplacovali mi zlým za dobré: Bože můj &pane můj. ku při mé.
opuštěností duši má.“
24. Sud' mne podle spravedlnosti svě.
13. Já pak, když mi obtížní byli. Hoepodine Bože můj: at se neradují
nade
mnou.
obláčel jsem se v žíni.' Trápil jsem
34.3) t. centu. vyjdi vltl'íc.
"l) hebr. text: bez příčiny vykopali jámu duši má.
8) t. n ouhlnvního nepřítele mého. — ") t. jehož se nenudil.
10) t. oudové moji; já celý okřeju, .. velebiti tebe budu. Hu:
12) t. tak abych ode všech byl opuštěn. žádné od nikud pomoci uni potěšení nemaje.
13) t. JÁ ale jinak jsem jednal. [ když mi obtítni byli, v nemocí jejich. totiž Saule. truchlí! jsem.
") :. sklopiv hlavu dolů, srdečně jsem se za jejich uzdravení modlil. Modlení u stal-ých
tím způsobem se dělo. ze srdečné. modlitbu. : úst k budrům sklopených. mc jako k ardci
ne navmela..
'
14) t. jakoby blini přátelé moji byli. tuk jsem se k nim chovní. :: pro ně se rmoutil.
15) hebr.: : mého zlého. — ") t. utrhímí.
16)t. rozešli ae lice, ale bez telu.

línt. pohrdljí mnou.
20) t. : hněvem zotqjeoým.
2l)t. radost. . ceho jsme dávno sobě přáli.

i

í

!

&

34. 25. -—36. !.
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žaltář.

25. At neříkají v srdcích svých: Mě—

hoděk duši měl:“ a at neříkají : Sehltili

jsme jej.
26. (Ale) at se zahanbí a zastydí vši

6. Hospodíne až k (nebi dosahuje) mi
losrdenství tvé: a pravda tva až k obla—
kům.

7. Spravedlnost tva jako hory Boží:'

ckni. kteří se radují mému zlému. V soudové tvo'i (jako) pro ast.nesmírné."
zachovav Hospodine'"
hanbu a stud at jsou oblečeni. kteří se Lidi i hov
8. Kteraks rozmnožil milosrdenství
vychloubají proti mně.
27. At plesají &se radují. kteříž přejí své Bože. Protož synové lidští v stínu
spravedlnosti měď a at říkají vžd cky: křídel tvých' doufají.
Veleslaven budiž Hospodin. ti. teříž
9. Opojeni budou z hojnosti domu
tváho:' a proudem rozkoše své napájeti
přejí pokoje služebnjku jeho.
28. [ můjt jazyk (také) ohlašovati je budeš.
10. Nebo u tebe jest studnice života:.
bude spravedlnost tvou. apřes celý den
a v světle tvém uzříme světlo."
chválu tvou.
11. Rozestři milosrdenství své na ty.
kteříž tebe znají, a ravedlnost svou na
Žalm 85. (se).
ty. jenž jsou upřímé o srdce.
Vypisujo prorok neilechetnost lidi hhbožných. Slaví
12. Nechat nedotírů na mne noha
neskončenou dobrot-u Boiskou. Důverne žida as vy—
svobození : moci nepřátel.

]. Ku konci. od služebníka Hospodi
nova samého Davida.
2. 'ká nespravedlivý sám v sobě:
Hřešiti budu: nenít bázeň Boží před očima.
'

o.“

3. Nebo lstivě činí před obličejem

'eho. aby nalezena byla nepravost jeho

k nenávisti.'

pýchy :' a ruka hříšníka st nepohybuje

mnou."

13. Tamt padají ti. kteříž páchají ne—

pravost: vyhnaní bývají. aniž mohou po

vstati.'

Žalm ae. (sv).
Napomína prorok pobožný-ch. aby videno: ano haa—
hoiným na svete dobře se vede. jim toho nudvldelíz

ale raději v Boha doufall, a se Milli. proto že mai

kratiškb . pomijelíei. život pak pobožny'oh
4. Slova úst. jeho jsou ne ravost.. a bezbožnych
l v hiddch potélítedlný a radostný bývL
lest: nechce srozuměti'. aby obřečinil.
]. Žalm samého Davida.
5. Nepravost smýšlí i na. ložci svém:
stava na každé cestě nedobré, zlosti pak
Nechtěj zůvidětizlostníkům: aniž horli
nemá v nenávisti.
nad čínícími nepravost.'

25) t. radost pro nás.
. 27) t. aby se mi spravedlnost stala.
35.2)t. bezbožný sám u sebe myslí na hřích, mí předsevzetí hřešití. neboje se Boha.
3) t. pokryté se má. k Bohu před lidmi. aby se jim spravedlivý zda, a že nenávidí nepravost.
Aneb: Sám sebe avodí, nunysle. aby nepravost jeho pohledňvaua byla. od Boha k nenavisti

a trestu.

4)t. učení zdravého k sobě připouštěti.
7)t. stálá a pevná. jest. —- ") t. nevystizitedlni , jako hlubokost mol—ski Spravedlnost a
soudové znamenají tuto pravý způsob. jak Bůh zpravuje svet. aneb opatrování Boží. — '")
t. všecko. co na svete žije. od člověka až do hovada.
8) t. v ochranu tvou.
9) t. nebeských radostí.
lU)t. původ všeho dobrého jsi ty. — ") t. když jsi nam milostiv, blaženi jsme.
12) t. nedopouštěj. by pyšní mne šlapsli. — ") t. mne k zlému neuvidí.
18) t. ruka bezbožného neuvozuj mne tam. kde! padají. hynou. a již na vždycky ponieni
jsou, čmiteíé nepravosti
36. l)t. nepohybuj se v mysli. nehněvej se u příčinou zlostniků. kdy! je v štěstí vidíš; aniž
jim toho záviď.

l
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Zam.

so.2—25.
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2. Nebo jako tráva rychle uvsdnou: lučiště svě. aby razili chudého &nuz
a jako zelene b liny brzce sklesnou.
' upřímě
srdcem.
3. Doufej v Hospodina, s čiň dobré. něho
15.: aby
Ale zabíje
meč jejic
vejdiž
v srdce je
přebývej v zemí, s živ se zbožím 'ejím.' jich: s. lučiště jejich budiž zláměno.
4. Kochej se v Hospodinu, &d t tobě
16. Lepší jest maličko sprsvedlivěmu,
nad bohatství hříšníků mnohá.
žědostsi,
srdceHospodm'
tvěho. u cestu svou.. a
6. yjev
17. Nebo ramena hříšníků polěmšns.
naději měj v něm: on zajisté (všecko budou: spravedlivé pak podpírá. Ho
dobře) učiní.
spodin.
6. A vyvede (na j vo) jako světlo
18. Znát Hospodin dny' nepoškvr—
(denní) spravedlnost tvou. a soud"
něných: s. dědictví jejich na věky (tr
tvůj jako poledne:
vsti) bude.
7. poddán buď Ho dinu.' &modlí
19. Nebudout zahanbeni v čas zlý, &
se jemu. Nechtěj
viděti tomu. je
muž se daří ns. cestě jeho. člověku činí ve dnech hladu nasycení budou:
cimu nespravedlnost.
ale hříšnícihne
zshšnou.
Nepřátelé
pak20.Hospodinovi
jakž poctěni
bu
8. Přestaň od hněvu, s zanech prch dou s vyvýšeni: hynouce jeko dým po
livosti: nezpouzej se, aby zlé činil.
minou.
9. Nebot ti, jenž činí zle, vyhlazeni
21. Vypůjěovati se bude hříšník, &ne
budou: ale ti kteří očekávají Hospodina.,
zaplatí. spravedlivý pak slituje se. a
dědičně zemí vládnouti budou.
udělí.'
10. & 'eště maličko.' : nebude hří
22. Nebo dobrořečící jemu“ děditi
šníka: i deš hledati místo jeho. a ne
nslezneš ho.
budou zemi: zlořeěícípak jemu zahynou.
11. Tiší
k děditi budou zemi. &ko—
23. Od Hospodina krokové člověka“
: ravověni bývají : acestu jeho on (sobě)
chsti se b ou v množství pokoje.“
12. Hříšník šetří spravedlivého: a oblibuje.
24. Jestližeby upadl, neurazíse: nebo
skřípí naň zuby svými.
Hospodin podkládá ruku svou.
\ 13. Ale Hospodin směje se jemu: nebo
25. Mlad jsem byl, s. sestem! jsem
předvíds. že přijde den jeho.
14. Vytrhují hříšníci meč: natahují se: ale neviděl jsem spravedlivého. aby
8)t. neopouštěj země proto, to bezbolní utiskiúi spravedlivé s dobře se mají.

Bobr. text:
div se sprsvedh'vě.
5) t. předsevzetí své. běh !ivots svého mu poručí. . ns něho vlci.
6)t. nevionu tvou. — ") t. spravedlivou při tvou víc o více ohjasni. tak le jako poledne
viem patrná bude.
7) hebr. text: mlčelivě se měj k Hospodinu, t. j. v tichosti s. trpělivosti. bez odporu sreptěni
snášej. ent Bůh na. to ukládá.
8M—reptqie proti prozřetedlnosti Boli.

l0)t. po mslě chvili.
")L v hojnosti dobrých věcí. Mot. 5. 4.
13) To uklědiní bezboiniks o šíechetném člověku jest Bohu jako směšné, nebt jest dsremne'.
o nepovede se mu; sne na něho samého blízí se ji! den soudu s trestu.
18) t. pečuje o zivot . dobré.
2l)t. : poiehnini Božího; ježto onen. požehnání Bob'ho zbaven, sám dluliti se musi. aniž
mille opletiti.
22) t. Bospodinu.
23) t. spravedlivého.

7—1- '*--se. ze. _ 37.7.

___—- ____*)—___. _—
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Žaltáf.

byl opuštěn. ani semene jeho. žeby hle

dalo chleba'

26. Celý den' slitovavá se &půjčuje:
a símě 'eho vpožehnaní bude.
27. dstup od zlého. a ěiň dobré: a
(tak) přebýve' (na. zemi) na věky věků.
28. Nebo ospodin miluje s ravedl
nost, &neopustí (nikdy) svatýc svých:
na věky zachování budou. Nesprave
dliví(pak) budou trestáni: a símě bez
božných zahyne.
29. Ale spravedlivi děditi budou ze
mi: a přebývati budou na ní na věky
věků.

,

841

upřímost: nebot jest pozůstalost

člo—

věku pokojněmu.'
38. Nespravedliví

ak vyhynou (všic—

kni) spolu: ostatkove' bezbožnýchzka
ženi budou.
39. Ale spasení spravedlivých ři'de)
od Hospodina: a. (jenž jest) o rince
jejich v čas souzení.
40. A s]poměhat jim Hospodin. & je
vysvobozujwe:a vytrhne je od hříšníků.

a zachováje: proto že doufali v něho.

Žalm 81. (se.)

30. Usta spravedlivého mluví pře
myšlenou moudrost. a jazyk jeho vynáší
moc i vysvobození židi.
soud.“
(Přísl. 31, 26.)
31. Zákon Boha jeho (jest) v srdci
1. Žalm Davidův k upomínání' v so
jeho :a (tak) nepodvrtnout se kročejejeho. botu."
32. Pozorujet hřišnik spravedlivého:
2. Hospodine v prchlivosti své netresci
a hledá. ho usmrtiti.
33. Ale Hos odin nenechá. ho v ru mne. aniž v hněvu _svémkůrej mne.
3. Nebo střely tvé uvizly ve mně: a
kou jeho: aniž o odsoudí. když souzen
ztížiljsi ruku svou nade mnou!
bude od něho.“
4. Nenít zdraví na (celém) těle mém
34. Očekěvejž Hospodina. a ostříhej
cesty jeho: a vyvýši tě. aby dědičně ob pro hněvivost tvou:__nemají pokoje kosti
mě
pro hříchy mě.
držel zemi: uzříš. že zahynou kříšníci.
5. Nebo nepravosti mé vystoupily nad
35. Viděl jsem bezbožníka velmi vy
mou: a jako břímě těžké obtížily
výšeného, a pozdviženého' jako cedry hlavu
se nade mnou
libánskě.
.

m c.:.:
„nwm-„m mm:

6. Zahnojily a porušily se jizvy mě,
36. A šel jsem tudy. ahle (již) nebylo
'
ho: a hledal jsem ho. a není (více) na pro nemoudrost mou.“
lezeno místo jeho.
7. Bidný učiněnjsem a.shrben jsem'
37. Ostříhejž nevinnosti. a hleď na dokonce: celý den chodim zarmoucený.
25)t. tebmlo nuzně. [ také spravedliví upadňveji v chudobu , bez své viny; leč proto přec
a pomoci Bezi nezhyoou hladem. ale najdou obžjveni.
28) t. kazdeho času. vždycky.

30)t. co! praveho jest.
33h..
35) t.
37) t..
38) t.
37.1)t.
8)t.
6)t.

ačby byl od bezbožného odsouzen.
vzhůru rostoucího. rozlozenébo.
slíbena jest mu pozůstalost. — jmění dětí.
potomci s. dědici.
Boha. aby seslal pomoc. — ") t. k zpíviei v den svůteěni.
ruka. tvá tace na mne doléhá. Střelami .. rukou míní se tu rány : metly Boli.
pro hříšnost mou zjitřily & zhnojily se rány duše má ji! ucelené a zhojene'. 2. Knil.
12. 11
7)t. pod cítí nepravosti mých.

37.8v—38. 6

8. Nebo ledví ma lnů jsou mrzkostif
a není zdraví na (oeům) těle mám.
9. Ztrýzněn 'sem. a ponížen jsem pří
liš: řvu pro lkgní srdce mého.
10. Pane. red tebou (jest) všecka
žádost má: a Eaní mě není před tebou

20. Ne řžtelé pak moji živi jsou. a

sílí se
o mnou:' a rozmnožují se ti,
jenž nenividějí mne neprúvěf'
21. Kteří se odplacují zlým za dobré.
utrhají mně: proto že jsem následoval

dobrého!

22. Neopouštějžmne Hospodine, Bože

ll. Šrdce mé zkormoucenojest. opu můj: nevzdalujž se ode mne.
*_ stila mne síla mága světlo očí mýchani
to není se mnou.“
12. Přátelé moji,i nejbližší moji roti
mně se přibližují. a zastavují: a kteří
vedlé mne byli. zdaleka stojí:“
13. a ti. jenž hledají duše mé. násilí
mi činí! A kteří mi zlého přejí. mluví
převrácené: a přes cel den lest smýšlejí.

14. Já pak jako uchy neslyším: a
(jsem) jako němý, kterýž neotvírá. úst

23. Pospěš !( spomožení mému. Pane
Bože spasení mého.

Zahn 88. (39.)
David vida noilechetnó lidi v štěstí býti, ač tobě ulo.

žil. na prodvtedlnost Boži proto neniikati (výš 36.14,
předu v takové pokušení podl. Pročež um & „»

příšer!prosí Boha saodpugeni
our. sti. aspomoženi upřímně

1. Ku konci, pro samého Jdithuna!
Píseň Davidova.
o
15. A (tak) jsem jako člověk. kterýž
2. Řekl jsem :“ Ostříhati budu cest
nesl ši: a kterýž nemá v ústech svých svých: abych nezhřešiljazykem svým.
odm ouváni.
.
Položil jsem stráž ústům svým.když se
16. Nebot v tebe Hos odine doufám: postavil bezbožník proti mně.
3. Oněměl jsem a ponížil “sem se.
ty 17.
vyslššíš
Pane Atbye někdy
můj. ne
ebomne.'
jsem řekl:
a mlčel jsem (také) o dobrém: ale bo—
radovali se nade mnou ne řňtelé moji: lest má obnovila se.
a kdyžby oklesly nohym . nade mnou
4. Zahřílo se srdce má ve mně: a roz
se n c oubali.'
18. oněvadžjek utrpení hotovjsem: pálil se oheň v přemýšlování mám.“
a bolest má. jest před obličejem mym
5. (A tu') mluviljsem jazykem svým:
Dej mi znáti Hospodine konec můj. a
vždyck .
19. %epravost svou budu vyznávati: počet dnů mých jaký jest: abych věděl.
čeho mi se nedostává..
a mysliti (na smíření) pro hřích svůj.
s

8) t.. vnitřnosti mé. srdce mé plné jest zánětu. hnisu. slabosti až honba.
11) t. i zrak mne opustil.
12) t. někdejší pratele jsou teď mými protivníky. a vzdalujl se mne.
13) t. deren se ke mně memo protivníci moji.
16) hebr. text: ty za mne odpovíi.
17) t. což by oe stalo. kdybych netrpělivý byl.
20) t. mocnější jsou. než já. — ") t. bez příčiny.
zna. že vyhledžvům. co dobrého jest.
38.1)Přednimu zpěváka Idithunovi, aneb k zpívůní při hudbě Idithunové. Byla! celá rodina

levithhš chánových :půvůhů ldithunovců ]. Pani. 25. 3.
2)t. pevně uložil jsem sobě.
8) t. umlěel jsem se i spravedlivě obrany mé. aneb. tak jsem mlčel. že ani dobrého slova jsem
neproneal. aby mi snad nejaké slovo netrpělivé nevyklouzlo.
4) t. horlivost ma roznítila se, když jsem přemýšlení o zlobě lidí.
5) t. kdy! nebylo lze od lidí “dně rady. pomoci a potěšeni dosáhnouti. — ") t. co miještč
zbývá dnů živobytí mého. a dle toho zřídil nadějí svou.
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Žalm.

38. 6.— 89. 8.

Žalm 89. (40),

6. Hle na míru uložil jsi dn mě:“
a b st má" jest jako mc pře tebou.

...

Zajisté pouhá. marnost každý člověk ži—

David pi'lpominaje sobe přou“ dobrodiní Boii. . :
nsdsvmho nebcpečenetvi vysvobození, v důvdnosti k
Bohu se ustavuje. . také i v nelení přitomnům od
nebo pomocí“dl.

7. V pravdě pomíjí člověk 'ako) stín :“
]. Ku konci. Zalm samého Davida.
a nadarmo kormouti se. Po lady skla
2. Toužebně očekával jsem Hospo
dií.: a neví. komu je shromažďuje.
8. A n í jake jest očekávaní mé?
ke mně.
3. Ai naklonil
slyšelse rosb
má: a
edl
zdaliž ne ospodin? (Neb) i bytost má. dina.'
mne 2 stanice“ bídy. ya z bahrvíivvého
u tebe jest.“
9. (A protož) ode všech nepravosti bláta.“' A postavil na skále nohy má:
a zřídil kroky má.
mých
mne: jsi
(ty mne.“
jenž) v pohanění
4. A vložil v ústa má píseň novou.
nemouzprost
ému vydal
10. Oněměl jsem. a neotevřel jsem chválu Bohu našemu. Uhlédaji to mnozí,
a báti se budou: a doufati budou v Ho
úst svých. neb tys to učinil.
s odina'
ll. Odejmiž ode mne rány své.
5. Blahoslavený ten člověk,jemuž jest
12. Od síly' ruky tvé v káráních ja
zemdleljsem: pro nepravost trescež člo 'meno Hospodinova nadějí jeho :“ a neo

édáse na marnosti ablaznovstvíkřivá.“
6. Mnohé věci učinila ty Hospodina
vouka duši jeho: marně zajisté kormoutí
se všeliký člověk.
Bože můj. (a) divné (jsou) skutky tvé:
13. Vyslyš modlitbu mou Hospodine, i v myšleních tvých není. kdoby podobný
a prosbu mou: ušima pozoruj na pláč byl tobě. Chtěl-li bych je ohlašovati &
rsvovati :rozmnoženíjsounsd počet.“
můj. Neodmlčujž se: nebo příchozí já
7. Obětí &.darů nechtěl jsi: ale uši do
jsem u tebe. &pocestný. jako (i) všichni
konal' “si mi. Oběti zápalné a (oběti)
otcové moji.
bčerstvil za hřích nežadal jsi:
14. Ulev mi. abych se
8. tehdy řekl jsem: Hle přicházím?
prvé, nežlibych se odebral.303 již více
Na počátku knihy" psáno jest o mne.
mne nebylo.
věka. A přivozujež k chřadnutí jako pa—

6) t. kratidký věk jsi mi uložil; hehe.: Na
krátký. — “') t. život každého člověka.

dlaňodmdřiljeimidnnl— “)Lvěkrnůj

7)t. na zdi obranný.
8) t. j. život můi. mé trvání leží v moci tvé.
9) hebr. text: na posměch bláznů novy-tang mne.
12) t. od ivihůni. od ran.

14)t. : tohoto světa. Job 10, 20.
39. 2) t. všecka nadjS uložiljsem v Hospodina, postaven jsa v bídě a nebetpedenství. ]. Kral. 14. 43.
3)t. : cisterny, do ni! se svrchkn_nerně a se střech vode sbíhá. — ") t. : velikého nebez
pečenetví. s jakovéhoz nelze bez pomoci vyvhnouti.
4) Teď v. 5. začne se ta nová píseň.
5)t. který vHoepodinova zaslíbení a moc nadeji svou ukládá. — ") t. neobrací se kmuným
& podvodným modlům; dle bebr.: ]: pyšným a liivým lidem.
6)t. mnohem více jich. nez může vypraveno býti.
7) t. k poduienství dokonalému otevřel; vlastne: provrtal — nezname-níochotného posluienetví
proto! i sluhbníku. který uložil zůstali v službe pána sveho. na znamení poslušnosti noho
provrtáno bylo. (2 Moji. 21. 5. s.)

sn.

abych činil vůli m...

— ")

t. pisem svatých "liště

Dle bobr. textu: V svinntí neb zavinutí neb "odevu knihy.
dlouhý papír neb perganmn. který! potom ' troubu utocili.

Bibličukl.

pak v hdhůch

Mojdlovýoh.

Neb staří púvali knihy na
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Žalthř.

39. 9. — 40, 10.

9. abych činil vůli tvou :“ Bože můj.
chtěl: jsem to. a zákon tvůj byl jest u
prostřed srdce mého.
10. Zvěstoval jsem spravedlnost tvou
vshromňždění velikém. hle (ještě) rtům
svým zbraňovati nebudu: Hospodine ty
viš to.
11. Spravedlnosti tvé neukryl jsem
v srdci svém: pravdu tvou a spasení tvé
ravoval jsem. Neukryl jsem milo—
srdenstvi tvého. apravdytvé před shro
mážděnim mnohým.
12. Ty pak Hospodine nevzdaluj sli
tování svých ode mne: milosrdenství
tvé &pravda tvá. vždy at mne ostříhají.

mocnik můj. a obránce můj jsi ty: Bože
můj neprodlévejž.

ltozmnožily se nad vlasy hlavy mě: a
srdce m6 opustilo mne."
14. Račiž ty mne Hospodine vypro
stiti: llospodine ku pomocí mé vzezři.
15. At se zahanbí a zastydí spolu.
kteříž hledají duše mé. aby mi ji odjeli.
Zpět at se obrátí, a zastydi se. kteříž
chtějí mi zlého.'

5. Já jsem řekl: Hospodine smiluj se
nade mnou: uzdrav duši mou. nebo jsem
zhřešil tobě.
6. Nepřátelé moji mluvili zle o mně
(řkoucez) Kdy umře tento, a zahyne

Žalm 40. (4|).
Dobrořečeni Davidovo tém. hei-ii jemu : lidu jeho _nn
outbh před Saulem aneb Absolonem dobře činili. Zú—

dost a

.
vysvobozeníKxňlpoci amoukladd
nepřátel. 2.

]. Ku konci. Zalm samého Davida!
2. Blahoslavený, kterýž nad nuzným

&.chudým rozpomíná se :“ v den zlý vy
svobodí jej Hospodin.
3. Hospodin zachovcj ho. a obživ ho,
&.blahoslaveného učiň ho na zemi. ane—
vydávej ho v vůli nepřátel jeho.
4. Hospodin sešli pomoc jemu na. bo
13. Neboťjsou mne obkličily zlé věci.
lestném
loži jeho: všecko ležení jeho
jichž není počtu: postihly mne nepra—
vosti mé. tak že nemohu (jich) viděti! zčechři v nemoci jeho.“

. 16. At nesou i hned zahanbení své.
kteříž říkají mi: Haha. haha.
17. (Ale) at se veselí. &.radují nad te
bou všichni hledající tebe: a at říkají
vždycky: Veleslaven budiž Hospodin.
(ti.) jenž milu'i s ení tvé.
18. Já. p c udý a numý jsem:
(a. však) Hospodin pečuje o mne. Spo

jmeno jeho?
7. A jestliže (kdo) vcházel. aby (mne)
viděl. marné věci mluvil; srdce jeho
sbiralo (sobě) nepmvost' Vycházel ven
i mluvil
8. to též. Proti mně šeptali si vši
ckm' nepřátelé moji: proti mně vymý
šleli zlé věci.
9. Slovo nepravé vyřkli proti mně:
Zdaliž. kde leží. nepovstane zase ?'
10. Nebo člověk,snímž jsem byl vpo

9) Sleva ta obracnje lv. Povel velmi příhodně na syna Božího. k Žid. 10. 5—9. Jest jakoby
řekl: Za diky nelíbil-l jsi Otče oběti starozákonních. ale dokonalé podrobeni má. mě poslu
ienstvi.
13) t. pro množství ani přehlédnouti. — ") t. srdce mé kleslo a všuliká sila životná již
mně vyhynula.

ve

15)t. libost mejl v nciěsti mém.
40.1)Žalm tento vykládá se : mnohé částky také o Kristu.
2)t. no.ho uiimL
4M.. neb promčň. nemoc v zdraví obrat. ulehčí jemu nemoci, i uzdrav ho.

7)t. sbíral. čím by mne dilo mnišel.
9) Ousmůině řečeno: Ten led a nentane.

Bůh ho stírá.

__

_. _

k

Bobr. text:

Kdyitě

Aneb jak nevim lidé Hmi: Čert bo láme.

%

se složil. nepovstane zase.

!

40,11.

——
41.11.

ko'i. v němž jsem doufal :' &.kterýž jí

da chleb můj. ozdvihlpatyproti mně."

nocí: když mi říkají každého dne: Kde

jest Bůh tvůjť"

5. Na to když se “vzpomínám, (takměř)
vylévám v sobě duši svou :' že přejdu
na místo stánku podivného. až k domu
Božímu : v hlasu pjesánímehvály: (jako)
zvuk hodujiciho.
6. Proč. jsi smutná.. duše má? a proč
kormoutíš mne ? Doufejž v Boha nebo
čejem svy'm na věky.
ještě vyznávuti mu budu: (že jest) spo.—
14. Požehnán (bud') Hos odin Bůh sení obličeje mého."
7. a Bůh mů'. Ve mně samém zko—
israelský od věků, a.až na. vě y: staň se
(tak), staň se.“
rmoucena jest uše má.: protož zpomí

11. Ale
ty ospodine
se nade
mnou.
a.pozdvihni
mne: stmluj
aodp atímjim.
12. V tom poznávám. že mne sobě
libuješ :' poněvadž nebude se radovati
nepřítel můj nade mnou.
13. Mne pak ro nevinnost (mou)
přijaljsi: &utvrd' ' jsi mne před obli

Žalm 41. (42).
David utikeje před Absolonova.dychtipostinkn Pdno.
Ned přítomnou těůoxti neříká. e posledně ' nadeji k
Bohu se ultsvuje.

něm
na tebe
ze země
a her
monskě.
od hory
maličjordánské
č.“
8. Propast k propasti vols'.. v hluku
vodopádů tvých.. Všecky vysoké vody

tvé a vlny tvé přes mne přešlyf'

9. (Přes to však ve dne prokazuje
' osrdenství své: a. v
l. Ku konci. (Zulm) vyučujícísynům (mi) Hospodin
Kóre."
noci (jest) píseň jeho (u mne):' u mne
studnicích modlitba k Bohu živote mého ;"
2. Jako jelen dychtí
10. i dlm Bohu: Obránce můj jsi.
vod: tak dychtí duše
po tobě. ó
Bože._
proč jsi se zapomenul nade mnou? a
3. Zízni duše má po Bohu. po Bohu proč zarmoucen choditi mám. když
silném, živém (říkajíc): kdyže přijdu. a mne sužuje nep tel?
ukéži se před tváři Božíi"
11. když se lámají kosti mě.“ když
4. Slzy mé jsou mi chlebem. dnem i tupí mne nepřátelé moji. jenž sužují mne.

lU)t. ph'tel můj nejdůvěrnějši. — ") 0.. aby mne udeřil jako kůň.
potom Jidáše. 2. Král. 17. 1. Jen 13. 13.

Mini tim Achioofele .

I2) t.. ice mne sobě oblíbil.

13) hebr.: postavil.
14)t. neb Amen i Amen. Touto závěrkou ekonávi se první knihe Žalmů. které Židé dle počtu
líněh Mojiišovy'ch na patem kněh rozdělili. : je! se podobně aouóvqií. totiž v 2. 71. se,
105 e 150.
4 H . l)t. zpívání při hudbě od potomků Kóre.
3) t. do stánku před archu úmluvy. kddto Bůh sídlí.
4)t. pokrmem; misto jídla. aneb i při jídle ustavičně sítím. ]. Král. l. 7. — ") t. vněmito
Ivou naději skládání? Však tě opustil.
Smyll jen: Srdce mittloeti
5) !. srdce své. — “) t. při hodech. aneb při svatebním vaeli.
nad tím puků. kdyz se ne to mpomíndm. že jsem ehodível, e m bych rád šel do domu
Božího : hlasitým zpíváním a dílů diněnim. v mnoutví pleujicšeh.
8) t. dokovací jemu se vyev'oboeeni.
7)l.. hebr.: Misha-; tak! se bezpochyby te hore nuýveh. nn nílto Devid tehdial nuny své
měl. 5. Moji. a. s.

8)t. podzemníchtoků vod. neb potoků. : nich! se vody v té b\jině jednak do hrdinu s
velikýmhlukem vlévají. jednak v jezere prudce se země se válejí. -- ") t. na mne
se přivelily. Mini tim podobenstvím nebezpeduetvi svi. : nich! jedno druhd stíhala.

9)t.vnoeijěmuu to díkyzpívěm.
_*)
mc. kdy:eeulenítomi um

t. kudlniseehevóvůzivet.

107.

Žaltěř.

tl. 12.— 43.14.

kteréž jsi vykonal že. dnů jejich. a za
kdyš tvů'
říkají
Bůh
. mi povšecky dny: Kdež jest dnů starodávních.
3. Ruka tvá.rozptýlila nůrody' a ští
12. Proč jsi smutně duše mě? a proč
kormoutiš mne? Doufejž v Boha. nebot pil.jsi je :" potřel jsi národy. &vyhnals
e.
ještě vyzněvsti mu budu: (že jest) spa
4. Neboť ne mečem svým o snovali
sení obličejemého. aBůh můj.
tu zem, ani růmě jejich spomo o jim:

Žalm u.

ale pravice tva. a růmě tvá. &.světlost

(43).

Dilo vede pinů v předsdlh žalmu upír-non.

l. Zelm Davidův.
Suď mne. o Bože. & rozeznej při mou
od národu nesvatěhof od člověka ne
pravého &lstivěho vytrhni mne.

_

'

.2 Nebo ty jsi Bože síla mů: proč jsi
mne zapudil? a proč mám smuten cho
diti. když mne sužuje nepřítel?
3. Sešliž světlo své a pravdu svou:
ty (aby) mne provodily, a přivedly na
horu svatou tvou. a do stanů tvých.
4. I vejdut k oltáři Božímu: k Bohu.
kterýž obveselujemladost mou! Chvůlu
vrdůvati budu tobě na harfě, Bože.
Bože můj:
6. Proč jsi smutně. duše mě.? a proč
kormoutiš mne? Doufejž v Boha. neb
jeětě vyzněvati mu budu: (že jest) spa
sení obličeje měbo, a Bůh můj.

Žalm 48. (M).
V nimž Želatina jinanu lidu 'mulakěho. od nepil
tel
. poučeného. plipomin o soběpředešli
dobrodiní Bedi. otcům pral—Anně,pro nvysvobmi.

obličeje
tvého:' nebo zalíbil jsi sobě v
me .
5. Ty sám jsi král mů' a Bůh můj:
kterýž prokazuješ spaseni Jakobovif
6. V tobě rozmeteme nepřátely svě
rohem.“ a ve jmenu tvém ohrdneme
těmi. jenž povstávaji proti nim.
7. Nebot ne v lučišti svém skládám
naději: ani meč můj obrůní mne.
8. Nýbrž (ty sám) vysvobozuješ nás
od sužujících nás: a (ty.) kteříž nás ne
návidí. zahanbuješ.
9. (A
Bohu
chlubiti
se bu
deme
celprotož)
ý den : a.vve
jmenu
tvém chválu
vzdávati budeme na věky.
10. Ale n
jsi nás zahnali zahanbil
a nevytáhls. že. s mocnostmi našimi.'

ll. Obrátil jsi nás zpět řed nepřá
tely našimi: a ti. kteříž nfs nenávidí.
brali sobě (z nůs) loupež.
12. Vydal jsi nás jako ovce k sežrání:
a mezi národy rozptýlil jsi nás.
13. Prodal jsi lid svůj bez cen :“ a
nebylo množství (kupců) při prod vůni

jich."

l. Ku konci. synům Kóre k naučeni.
14. Vydal jsi nás k obmění souse
2. Bože, ušima svýma. slýchali jsme. dům nsšim. ku porou
a. ku posmě
a otcové naši vypravovali nám. o dile, chu těm. kteří jsou vůkol nás.
42.1)t. usaď se 0 při mou. veď ji proti národů ukrutně-nu jako pohanskému.
2)t. od sebe. daleko od stánku svého, do vyhnanství. Aneb: proč jsi mne uvrhl. opustil?
m.. jenž jest radost má od mladosti.

43.3)t. ehmqjské. — ") t. otce mie osadils na místo jejich. — '“) Dolet: a do zemějejich
uvedl. otce mio.
4)t. moe tvů. : milost tvů pomohly jim k tomu.

5)hehr. text: způsobů. upsali Jůobovi, totiž jeho potomkům.
6)Jůo &ni silní bůvolové. t. j. pomoci tvou mocně nod neplůtely svitčzime.
10)t. . ústup,. vojsky našimi. oby pomůhnl něm bojovati. jakou pomůhůvnl otcům našim.

18)t. nd hlo chtěl — ") t. nebylo ani kdohy byl chtěl kuponů.

5. Moji. 28. 68.

M.

I'"—

43. IS. — 44. 8.

15. Uvedl jsi nás vpříslovlnňrodům:
k potřisůní hlavy mezi lidmi.'
16. Přes celý den zshnnbenl m6 řede
mnou jest. & stud tváři má při vů
mne :“
17. pro hlas
ýkajlciho. &henlcího.
pro pohled nepř tele &stíhatele.
18. Všecko to přišlo na nás, s. však

858

žalm 44. as).
Pini 0 Me

meniskus: Šolemoun s doom

Perunovon. V any-lu dluhovou- je to píseň Inteboi

ke etl Knut—'].kotto inom . preventive. lehko
nevědyjoho. Oboe ctnost. adobe . luh lo zde
vypedobůule.

l. Ku konci pro ty. kteřížproměněni
budou. synům Kóre k vyučení. píseň

na milého?
2. Vyneslo' srdce má slovo dobré“:
jsme se nezapomennli na tě: aniž jsme
vypravujíje písně své (o) králi. Jezyk
činili neprávě proti zákonu tvému.
19. A neodstoupilo zpět srdce naše můj (jest jako) péro písaře. rychle píši
(od tebe): aniž se uchýlily stezky naše clho."'
3. annilýs tvářnostlnad syny lidské.“
od cesty tvé:
20. nebo ponížiljsi nás na místě sou realita jest milost ve rtech tvých :" pro
tož poželmsl tebe Bůh na. věky.
ženi, a přikryl nás stín smrti.
4. Pře " se mečem' svým po be—
21. (Nebo) kdybychom zapomenuli
na.jmeno Boha svého. &vztahoveli jsme drich svých, ó (roku) nejsilně'ěí.
se své
5. V té sličnosti své a.
ruce své k Bohu cizímu:
počni . šťastně
22. zdaliž by toho Bůh ne hledával?
. sro
: kraluj.
pravdu a.tichost poknčuj
: spravedlnost:
neb on zná skrytosti srdce. VŠI'brž pro
vede tě podivně pravicetvL“
tebe usmrcováni bývůme každ ho dne:
6. Střely' tvé (jsou) ostré. národové
jmlni jsme jako ovce k zabiti (oddané)
23. Povstaň. proč dřimáš Hospodine? vniknou)
(jimi) poddo teb0u
pedati budou.
srdce nepřátel
krůlovg(kkdž
ých.
povstaň. &nezavrhuj- (nás do konce.
7. Trůn tvůj. o Bože, (trvá) na věky
24. Proč odmcujleš tv svou, a za— věků: berla. pravosti' jest berla krů.
lovství tvého.
.
pomlnáš na. bídu naši a souženl naše?
25. Nebo! skloněné.jest až k prachu
8. Miluješ spravedlnost. a. nenávidlš
duše naše: přilnulo k zemi tělo naše.“ nepravosti: proto pomazsltě. Bože. Bůh
26. Povsteň Hospodine , spomoziž tvůj.olejem radosti nad spolnoučastnlky
tve.
nám: &vysvobod' nás pro jmeno své.

.

l5)t. dal jsi nás v potupu. & v posměch lidem.
16)t. honbu svou vidíme :; cítíme ustnvičně.
25) t. docela. .: na zem poraženi jsme.
44.1)c. k zpívání při nistroji Šel-ním od potomků Kóro. vyučující píseň o milých.
2)t. srdce mé roubené jest k oslavování krůle. tak to se nikoli tqiití . zdí-lsti nemohu. —
") &.znamenité. tetu chválu Krista a církve jeho. — '") t. j. Duelu ev. jímlto nadšeni
proroci rychle mluvívnli. nemmýšlejíee le.
3)t.. Kristus ne toliko dle Bohtví svého. ale i dle dlověčenství svého. a to dle tělo. "liště
pak dle duie. (Milan. Blail. hrou.). — ") t. tvá výmluvnost i vůni i slodkost ze nebe
vydávající podobne jest k strdí realitě.
4)t. olova. Bolího.

5)t. neb království Kristovodldí

v pnvdč : epnvedlnosti._- ") Smysljest: Ophůn Ilič

noetí ; krásou pokračuj v tom. co! jli přodsevul. . bojuj pro olůqiovůní pravdy. miru .
spnvedlnootí. i vykonali skutky podivné.
6) t. milostí . pravdy.
7)t. berla přímí. je! vypodobňqle knlovůni spravedlivě. Sv. Povel vyklidú veri tento i nL
eledqiíeí o Synu Božím. ]: Žid. [. 8. 9.

B)t. více nel jiob knihu.

noob společníky tvé. mu v duchovnímsmyslu ostaní "s“

vyvolené Bedi. kteří jsou upolečnlei . ůčutniei krůlovtkd olivy Kristovy

u
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.,

oděvů tich, ( neienych) z domů s o— každém národu & ronárodu. Protož
nových: v nižším obveselují tě
národové chválili te e budou na věky.
10. dcery králů v počestnosti tvé. ina. věky věků.
9.
Myrrha.
aaloe.
&.
k
aaia'
(vanouř
z
'
18. Připomínati budou jmeno tvé v '
Sto'í královna tobě po pravici v oděvu

P cm?:

rou

* * "-

' '“ *

.-,u..

_

..

Žalm
45. (le).
_

l ]. Poslyšdcero,'&viza.nakloňucha fam,iwgrm;

l'kšwůoxfš'dm

svého: a zapomeň na lid svůj. &na dům “wi—ni lm „tokům hmm-Hm“do přitom
otce svého.
' "_ o'
12. A ožádát král krásy tvé: nebot
]. Ku konci. synům Kóre pro tajno
on jest kn Bůh tvůj. &klaněti se bu— sti.. žalm.

dou13.
jemu.
A dcery tyrské' (přijdou)a dary:
obličeje tvého. žádati" budou všickni
bohatí národové.
14. Všecko sláva. je'í (té) dcery královské vnitř.' v lemovlíních zlatých.
15. vůkol přiodína proměnami.' Přivedanbudoukrňli panny (kteréž chodí)
za ní:
příbuzné její přivedeny budou
tobě.

2. Bůh (jesltznršaše
outočiště
i síla:
spomocník
v
utcích.
jenž poetihli
nás příliš.
3. Protož nebudeme se blití. b se
pak i země podvrátila.. &zpřevrace y se
hory do prostřed moře.
4. Nechť ječí a. kalí se vody jejich:
otřásajíse hory sílou' 'eho.
5. Proud řeky obveee u'e město Boží :.
posvěcuje stanu svého ej šší.

16. P'rivedeny
budou
s radostí
a En..u nepohnet
6. Bůh se:
jest spomáhá.jemu
u prostřed ně Bůh
o. (protož)
ušním
: přivedeny
budou
do chr
z jitra.,
králova.
na usvltě.
17. Místo otců t ch zrození budou
7. Zbouřili se národové. a. naklonila.
tobě synové: ustano sije knížaty po vší se království: (tu) vydal (Hospodin)
zemi.“

.

hlas svůj. &.pohnula. se země.

9) Jsou to ltkvoetně voňavky. vypodobňujioe také dobré. Bohu líbezné lkutky. ——") Viz 3.
Král. 22. 39.
10) Královna jekolto nové-tn vykládá se na církev : pohanů shromážděnou. znamená pak h.!
dou svatou duši co nevěstu Krůtovu. Roucho proměnných buev znamená svezou linku, v
níž všelike' ctnosti splývají.

")L

duchovně církev a každá věrní duše. — ") Poelyš hlasu lenicha ove'ho. viz. co pro tebe
učinil, poslouchej ho & zapomeň na net.“jehož jsi ee odřekl.. odloi linku tělesnou. která
tebe ! světu poutá . bání tobě. Otce nebeského opravdu milovati.
13)t. molto Tyru., t. nami obyvatelů Tyriti. jakkoli modloelužebnoati oddaní. podrobí le Kristu
.. nc znamení toho dary paneou. — ") před obličejem tvým lol-ití co budou.
14) i.. všech. slavná.jest to nevěstu krilonká., její! vnitřní krů. duleh jen. nad roucho její
' nidherno zlatem vytume'.
— Vieokn Alive cirkve |: pohanů obrácené je" vnitřní. úle
iejíoí u víře. ndjS .. lince e. jiných ctnoetech.
15)t. měnivým, růmobarrým mnohem. — ") t.. které ji provázejí. druky jeji.
l7)t. místo patriarchů. jimi! co škole !idonků honosí. “hudci jiných podobného duch. . vý

boru-etl. totil npoltolů : rautů Apoštol-kých,hora a námětů; evópo vší cirkvi uit-novíi.
(5. "Dle bobr.: u hudební nástroj Alameda. Vyklidů co ten hlm o bezpečnou-inebukóho Je
rueclómg t.. j. církve u.. pod odmenu Bolí. v bouři nirodů . v oupedu bůlovetví ivet

ekýohhonitbu! “ující.
Qt. od nhíluóho dui-íjeho.
5M. takove vody obveulqjí mato Boží Jeruulůn.

myelu: Nebezpečí»

církev dodrqjíd mdbí

jeho tímoáithe . mm

bude.

zůetcvivie je beze italy.

V duchovním

. nevrátí jí. mob:! potčií . obmelí.
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45. 8. — 41. 10.

8. Hospodin mocnosti' s námi: o
10. Knížata národů shromažďují se
bránce náš Bůh Jakobův.
k Bohu Abrahamovu :' nebo bohové
9. Pojďte. &vizte skutky Hospodino— silní země. náramně vyzdviženíjsou."
vy. jaké divy učinil na zemi:
__„__;'_Í
___l „___

10. přítrž číně válkám až do končin
země. -Lučiště setí-el, a zbraň polámal.
a štíty spálil ohněm.

Žalm 41. (ta).
Pevnost města Jeruzaléma pod oehnnen Boží. 5.
Marná nsiloviní nepřátel o dobytí jeho. 10. Oslove
váni Bohu. : toho.

ll. Upokojte se. a vizte, žet já jsem
Bůh: (kterýž) v výšen budu mezi ně
1. Žalm písně synům Kóre.' na dru
rody. a vyvýšen udu na zemi.
hý den po sobotě.
12. Hospodin mocnosti (jest) s námi:
2. Veliký jest Hos din. a velmi
obránce náš Bůh Jakobův.
chvály hodný v městě ohe. našeho. na
hoře svaté jeho.“
žalm se. (47)
3. K plesůní vší země založena jest
Dilů činění po visutvi. když uchu Pinč. s sebou
do bitvy
na horu Sion aus přinišelí.
hora Sionf k straně půlnoční, město
krále
velikého.
l. Ku konci, pro syny Kóre. žalm.
2. Všickninárodové tleskejte rukama:
4. Bůh v domích jeho poznán bude.
prozpěvu'te Bohu hlasitým plesánim.
když (pod ochranu) přijme je.
3. Ne 0 Hospodin nejvyšší. hrozný:
5. Nebo hle králově země shromáždili
jest král veliký nade vší zemí.
—
se: sešli se v jedno.“
4. P odmanil lidi nám. a (dal) národy
6. Sami (to) uzřevše tak divili se. pře
pod nohy naše.
5. Vyvolil nás (za) dědictví své. krásu děšeni jsou. pohnutí jsou:“
7. strach popadl je. Tu (byly) bolesti
Jakobovu :' kterouž zamiloval.
6. Vstoupil Bůh' s radostným zpívá— jako (u ženy) pracující ku porodu.
8. (jako když) prudkým větrem ztro
ním. a Hospodin se zvukem trouby.
7. Prozpěvujte Bohu našemu, pro skotáváš lodi tharskě.' '
9.
Jakž jsme sl'chali.' tak jsme to
zpěvujte: prozpěvujte králi našemu, pro
spatřili v městě ospodina mocností,
zpěvu te.
8. ebo králem vší země (jest) Bůh: v městě Boha. našeho: Bůh založil jana
věky.
prozpěvujtež uměle.
10. Přijali jsme' Bože. milosrdenství
9. Kralujet Bůh nad národy: Bůh
sedí na stolici svaté své.
tvé u prostřed chrámu tvého.
8)Jinat nástupů. či Sabaoth. Pán nebes.
46. 5)t. dům. potomstvo Jakubova.
6)t. archa. znameni přítomnosti linii. vstoupila na horu Sion. 2. Král. 6. 15. Spolu zni
tento verš o vstoupení Krista Pěna na nebesa.
10)t. poznávají pravého Boha. -— “) t. proto to knížata. je! jsou jako pozemští bohové. veliké
cti . moci dosahují.
47. l)t. žalm & zpívání pro třídu zpěváků : potemtva Kóre.
2)t. v Jerusalémé. na hoře Sion.
3)t.. pevně zalozen jest a stojí hrad hory sienské k radosti vší země. Příčina té radosti ve

v.5..8

5)t.. shlukli se proti tomu městu a hradu, aby je shlédli . dobyli; než nepovedlo se jim.
6)t. uzřevše hrad a město tak. a ještě nedohyté, podivilí í zhmzíli se. a dali se na nutit.
8)t. lodi nejsilnějli, je! se vysílají na dalekou cestu do Thartesu, města. ve Španělíeh.
9)t. : slibův Božích. od prorokúv.
10)hebr. text: Roúimáme.

AQ'_.—;_____J

_____ _ .
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ll.

______

?

___.—

47| llv _ 48.15.

Jakož jmeno tvé Bože. tak i ho: (a) při haríb vykládati budu propo

chvála tve.(roznáší se až) do končin země:

pravice tva plna jest spravedlnosti.
: hora
říčinSion.
soudů
t
dce12. 'ů
Amérpsolí
a plesa'í

Hogodinef'

p

,

Ví

vídku svou.
6. Proč se mám strachovati v den
zlý? (když) nepravost paty mé“ obklíčí
mne.
7 Ktoříž doufají v sílu svou: amnož

13. Obejděte Sion. a obstuptc jej; stvíli bohatství svého se chlubí/'
vypravu'to (to) na věžíchjeho.
8. Bratr nevykoupí, (aniž) vykoupí
14. řiložte srdce sva. k (ívaž'ování) (jiný) člověk: (ježto) nemůže dáti Bohu
pevnosti jeho: a sčítejte domy 'eho.' Výplatysvé:
9. ani ceny za vykoupení duše své:
abyste vypravovali (o tom) po olení
potomnímu:
byt i pracoval (o to) na věky,“
10. a živ byl věčně.
' 16. že tento Bůh jest. Bůh náš na
ll. Nevidí (v tom) zahynutí (svého),
věky i na věky věků: ont spravovati bude
když patří, ani moudří umírají: a záro
nás na věky.
veň hynou, jako nemoudrý i blázen.
kteří zanechají cizím zboží svého:
Žalm 48. (49).
12. zatím co hrobová (jsou) dom
Učí rorok, abychom Matin avy'mne na pomijajicim
jejich na věky; (ačkoliv) stanové jejic
zbo sotva-vama“
ctnostia bohabojoortíso(stojí) od národu do pronárodu: (a) jme
novali jmena své. v zemích svých.'
l. Ku konci, synům Kóre. žalm.
13. Neb člověk. když ve cti jest. ne
2. Slyšte to všichni národové: ušima chápe
toho: přirovnán bývá hovadům
pozorujte všickni obyvatelé zemští.
nemoudrým, a podoben býva jim.' '
3. A všichni zrození na zemi.“ a sy
14. Tato cesta' jejich (jest) jimk ou—
nové lidští:“ s lu v jedno (tak) boha

tý (jako)nauci?

4. Usta mb. mluviti budou moudrost:
&přemýšlovúní srdce mého (jestit) roz
umnost.
6. Nakloním k podobenství ucha své

mm:" a však(ještě) ústy'" svýmito
schvalují.
15. Jako ovce v ekle složení budou:

smrt je s e.' A spravedliví)nad nimi
panovati udou(hned) vjitře:" a pomoc

12)t. Jem-dém a města jůdskň. — ") t. pro pomstu Boží spravedlivou nad nepřitely.
14) t. uvažujte jeho pevné hradby i jeho palace.
48.3)t. aprosh'. venkovští obyvatelé. — ") t. vzůonqjii. městský lid.
6)t. těch. kteří mi llapají na paty. a mne pronásledují. — mých pronásledovníků.
Bilina le bití a dili se mýliti. když zlí neplitele' moji amu a bohatství požívají? těle se
Žalmista. . odpovídl: Nikoli; neb oni shynou bez vykoupení od smrti věčné.
»th
bratr. jakkoli bohatý. bratra sveho vším bohatstvím svým nijak! vykoupili nemůžeod
smrti. ani Bohu za život jeho dostatečně výplaty aw.
9)t. marně.
m):. proslulými byli po krajin-ich. Rozum toho jest krátký: t. také ti zhynou. kteří mocní
. znameni“ byh v zemi.
13)t. člověk. ve oti jen. neužívš-li rozumu. podoben jest bovadům. aniž jest rozdílu mezi

nímajum.

N)t. obnoví-níneb vodnost. — ") t. ku padu. — "') t. řečí.
lb)t. jako ovce na putvu. tak oni na onen svet vyhnáni bývají: smrt je peso. jako pastýř
ovce. Ježto oni chtěli býti neb byli všech jiných pyšní pani. teď sami se vejhoamauství
mrti doalvají. — ") t. hned zjítra. druhý den na to; dnes jaou bezbolni v alive,

nejenu.:

48.16. — 49.17.

Žalm.

jejich zvetši v pekle (daleko) od slávy
jejich.
16. Ale Bůh vykoupí duši mou :
moci pekla,“ když mne vezme (v ochra
nu svou).
17. Nebojž se (tedy). kdyžby někdo
zbohatl: & kdyžby se rozmnožilo sláva
domu jeho.
18. Nebo když zahyne. nevezme ni
čehož (: sebou): aniž sstoupl s ním (do
hrobu) sláva jeho.
19. Neb duše jeho v životě jeho' do—
bmřečena bude: chváliti bude tebe,"
když dobře učiniš jemu.
20. (Posléze pak) vejde k pokolenim
otců svých:' a až na věky neuzři světla.
21. Člověk (takový). kd ž ve cti byl.
uesrozuměl: přirovnánjest ovedům ne
moudrým. &učiněn jest podoben jim.

Žalm 49. (so.)
Bůh jekoito nejvyšší lwdco trest-e Židy, ie vice hledi
no tělesně ohni . "vnitřní řády při nich. nežli na
míti-ni pobožnon srdce; asi i pokrytce. kteříž 0 při
kinnich Boiich mnoho mluvico. jich neplní.

l. Žalm Asafův.
Bůh bohů, Hospodin mluvil: &zavo
lal zemi. od východu slunce až do zá

padu.
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4 Zavolá nebo s hůry. i zem', aby
soudil lid svůj.
5. Shromažďte jemu svaté jeho: kteříž
řldi smlouvu jeho při obětech“
6. A vypravovati budou nebesa spra
vedlnost jeho: neb (sám) Bůh soudce
jest.

.

7. Slyš lide můj. &budut mluviti: I
sraeli. abudu osvědčovatitobě: Já (za

jisté) Bůh, Bůh tvůj jsem.
8. Ne (1 zanedbávání) oběti tvých
obviňovatibudu tebe: neb zápalové tvoji
před obličejem mým jsou vždycky.“
9. Nevezmut z domu tvého telat, ani
ze stád t 'ch kozlů.
10. Ne 0 má. jest všecka zvěř leeni,
dobytek na horách i valové.
11. Já znám všecko ptactvo nebeské:
a krása pole se mnou jest.“
12. Zlačnim-li. nebudu řikati toběz'
nebo můj jest okršlek země. i plnost

jeho."

.

13. Zdaš jisti budu maso býků? meb
krev kozlů pití budu?
14. Obětuj Bohu obět chvály; & splň

Neijššimu sliby své!

.

15. A vzývej mne v den souženl : (a já)
vytrhnu tě. a ty mne budeš oslavovati.
16. Hřišnikovi pak pravi Bůh: Proč
ty vypravuješ spravedlnost? má, &bó—

2. ze Sionu (vycházi) stkvělost krásy
'eho.
3. Zjevně béře se Bůh: Bůh náš. & řeš smlouvu mou v ústa, své.?
nebude mlčetif' Oheň před obličejem
17. ty, ješto nenáviděl jsi kázně: &.
jeho roznlti se: a vůkol něho bouře silná. zavrhl jsi řeči mě za hřbetf
16)t. smrti časné i věcné.
19)t. pokud jest živ. —- ") t. Bele. jen tenkrkte.
20)t. do hrobu za předky svými.
49,3)t. déle unášecí: ale přísné bude : mnmý'mi ctiteli svými mbiru-ti.
d)t. jiho svědky. 5. Moji. 4. 26.
5)t. kteříž smlouvu činí | ním při obětech, t.. kteří: se mu k službě srdečně oddňnji. .
přikúnní jeho lkutečne ostříhají. Neb i ti svědkové toho soudu nad pokrytoi býti maji.
8)t. zevnitřnd mne sice obětmi ctiš.
ll)t. krásná zvěř polní v mé moci jest.
l2)t. o pokrm. — ") t. čim naploénjeot.
14)t. dobré oumysly : předsevzetí. kterůžs na místě svatém. při oběti ne'. učinil.
16) t. ustanoveni ma.
17)t. :. nebe. t. j. mluvíš o uibolonství mám. : zevnithd k němu co přiznávůš, ježto dle při
kánoi mých nei-ídii no.

anna-u
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18. Viděl—liszloděje. běhal jsi 's nim:

a s cizoložníky kladla jsi díl svůj"
19. Usta tvá oplývala zlosti: a.jazyk
tvůj skládal lest.
20. Usadiv se.' proti bratru svému
mluvíval jsi. & proti synu matky své
kladl jsi ouraz.
21. To 'si činil. a já mlčel. Domníval
'si se. ne' echetniče, že já.tobě podobný
udu: (ale je) trestati tě budu. a posta
vím (to) proti tváři tvé!
22. Srozumějtež tomu vy. kteří za
mínáte na Boha: aby někdy neueh til
(vás), &.nebylby. kdoby vytrhl.
23. Obět chvil uctí mne: a tot jest
cesta, kterouž uk 'i jemu spuení Boží.

Žalm 50. (51.)
1. Ku konci. Žalm Davidův.
2. když k němu přišel Nathan prorok
po (jeho) vjítí k Bethsabé. _
3. Smiluj se nade mnou Bože. podlé
velikého milosrdenství svého: a podlé
množství slitování svých. shlad' nepra
vost mou.
4. Dokonale obmej mne od nepra
vosti me: a od hříchu mého očist mne.
5. Nebo nepravost svou já poznávám:
a hřích můj přede mnou jest vždycky.'

49. 18. — 50. 18.

6. Tobě samému zhřešil jsem. a zlé
před tebou učinil: aby spravedlivý shle
dán byl v řečech svých. a svitězil. když
posuzován bývášf
7. Nebo hle! v nepravostech počet
jsem: a v hříšich počala.mne matka. má.“
8. Nebo hle pravdu zamiloval jsi. ne
známé askryté věcimoudrosti své ozná
mil jsi mi.'
"
9. Pokrop mne yzopem. a očištěn bu
du: obmýj mne. a nad sníh zbílen budu.'
10. Sluchu mému dej radost. a ve
selí: a.zplesají kosti ponížené.“
ll. Odvrat tvář svou od hříchů mých:
a vymaž všecky nepravosti má.
12. Srdce čisté stvoř ve mně Bože: a
ducha přímého obnov v útrobách mých.'
13. Nezamíte' mne od tváři své. a du
cha svatého své'lioneodjímej ode mne.'
14. Navmt mi radost spasení svého :“

a duchem statečným" utvrď mne.
15. [ budu vyučovati nepravé cestám
tvým: a bezbožní obrátí se k tobě.
16. Vysvoboďmne od pomsty krevní'
Bože, Bože s sení mého: & s veselím

prozpěvovatiiilde jazyk můj (o) spra
vedlnosti tvé.
17. Pane. rty mě otevři: i budout
ústa má zv'ěstovatichválu tvou.'
18. Neb kdyby byl chtěl obět. dal—

18)t. mel jsi spolky, držela. tovaryiils | nimi.
20)t. na besedách . jinými.
21)t. před oč tvé všecko, eos činil.

50.5)t. mám jej dále před očima
6) t. hřích můj tajne a před tvýma toliko očima zpáchaný ospravedlni tebe před posuzovateli.
jelikoz bude důkazem tvé vševědoucnosti & spravedlnosti. která! neopominula hřích misi
trentati. i tvého milosrdenství. když mně Widmu odpustíš.
7)L odpust! neb od přirození hřiiný jsem. Eebr. klade výslovně „v ncpmvouti ——
v hříchu“
-— co! patrně no prvotní. dědičný hřích ukanúe.
8)t. miluješ upřímně vyznání. a nadto'l častokráte obzvláštní milost svou mi oznámil; osvědčit

ji i ted'. odpust!
„Očkování delo se pohropenim vodou neb krví. : misto hropdčs bral se svazeček yzopu.
10)t. dej mi slyšeh' radost. totiž: že hříchy méjsou odpuštčny. ") &.opět odivnu a aplesám, by

bolesti celý sklíčený. t. po dosaženém odpuštění skrze Nothana. 2. Král. 12, 13.
12)t. všecky moci ducha mého tak zprav, abych. nachyluje se nikdy více [: hříchu. přímo .
stále eeltou ctnoeti kráčel.
13)t. jako tam od Souls. tak šebych amalomyslněl. nemaje naděje odpuštění. ]. Král. 16. 14.

“)L

tvé obleluiíeí milosti. — ") t. takovým, který zmutile odpirb hříšné “dosti.

l6)t.
l7)t.

pro vraždu na Uriálov-iapiehenou. 2. Král. 11. 17.
podej mi. vyslyio modlitbu mou. příčiny k vychvaloviní dobroty tvé.
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bych (jí) byl ovšem: (ale) zápalu neli

buješ sobě.
19. Obět Bohu (příjemná) jest duch
zkormoncený : srdcem skroušeným a po
komým Bože nezhržiž.
20. Dobrotivě nakládej Hospodine v
dobré vůli své se Sionem: aby vzdělány

9. Aj člověk. kterýž nekladl Boha za
spomocníka svého: ale doufal ve množ
ství bohatství svého: a zmoan se vmar
nosti své.'
10. Já ak (budu) jako olivaplodnáv

domu Bož Bož
m, anebot)
doufal
srdenství
na věky.
i najsem
věkyv milo—
věků.
ll. Oslavovati budu tě (Pane) na
byly zdi jerusalémské.'
21. Tehdaž' přijmeš" obět spravedl— věky. žes (to) učinil : a očekávati budu
nosti." dary a zapaly: tehdažt telata 1 jmena tvého.' nebot jest dobré před ob
ličejem svatých tvých“
na oltář tvůj klásti budou.

Žula-n lil.

Žalm az. (53.)

(52.)

0 tůní. jako žalm třinletý.

]. Ku konci. ro Maeleth.' (Zalm)
1. Ku konci. (Zalm) vyučující samého
Davida.
vyučující samého avida.
\Říká“ nemoudrýv srdci svém: Nenít
2. když přišel Doeg idumejský. azvě—
stoval Saulovi. (že) vešel David do do— Boha.
2. Porušení jsou (lidé) a zohavněni v
mu Achimelechova. (l. Král. 22, Q.)
3. Proč se chlubíš nešlechetností. (ty.) ne ravostech (svých): není. kdoby činil
do ré.
jenž jsi mocný v nepravosti?
3. Bůh a nebe patří na syny lidské:
4. Celý den nespravedlnost obmýšlí
aby viděl.jest-li kdo rozumný. aneb hle
jazyk
est. tvůj: jako břitva ostrá. provodíš dající Boha.
5. Zamiloval jsi zlost nad dobrotivost;
4. Všicknise odchýlíli: napořádneu
raději nepravost mluviti. než co pravého žitečni učinění sou: není. kdoby činil
'est.
dobré. není ani 1lednoho.
5. Což nezvě í (o tom) všichni, kte
J 6. Miloval jsi všeliké řeči ku padu
říž páchají nepravost. kteří zžíraji lid
bližního.jazyku ošemetn '.
7. Protož zkazí tebe ůh do konce: můj jako pokrm chleba?
6. Boha nevzývali: tut se třásli stra—
vytrhne tě a přestěhuje tě za stanu tvé
chem, kdež nebylo strachu. Nebo Bůh
ho; a vykoření tě ze země živých.
8. Uzi-ít to spravedlivi, &bití se bu rozptýlí! kosti těch. kteříž se lidem
dou.“ a jemu posmívati se budou, a líbí:“ zahanbeni budou, nebo Bůh po
řeknou:
hrdl jimi.
ltl)t. zápalnou obětí nemohla nepnvost tato shlucna býti. jakožto úmyslná vražda.
20) t.. nepřestávej jim milostiv býtl. nenutí nad nimi pro hřích můj.

21)t. až bude vystavěn Sion, a utvmn Jerusalěm. a vzdělán tu oltář tvůj. — ") t. mlíbíš
sobě. — '“) t. obec dikůčinční za obdržené milosti Boli. na odpor obětem za hl'íoh. —
+) Jinak mladé voly. t.. oběti slavné a tobě líbezné.

51.4)t. jako břitva ostrá nebezpečněraní. tak i lstivý jazyk tvůj.
8) t. Boha urážení
,
9)Doeg byl představený nad klilovskými stády. a tudy mnoho bohatství nabyl.

ll)t.

doufati budu ve jmeno tvé. — ") t. vzácné ctitelům tvým.

62, l)t.. na nástroj aneb dle noty Maeleth. ——")

t.. myslí si.

4)L . pravé cesty.
6)t. Bůh zničí silu těch. kteří buď jak. buď jediné lidem nlíbiti
kteří nás vojskem obléhají.

se snaží; aneb dle bobr.:

hitu.
7. 0 b ze Sionu dáno bylo spasení
Israelovi. Kd ž odvrátí Bůh zajetí lidu
svého. plessti
de Jakob, :; veseliti se
bude Israel.

Žalm 58. (54)

52. v. — š4, u.

2. hí'tyslyš.
ó Bože,
modlitbu mou. s
nepo
ej prosbou
mou:
3. pozoruj na mne. a. vyslyš mne.
(Nebot) zarmouceujsem vutrpeuí svém:
s zkormouceu jsem.
4. (a to) pro křik nepřítele. a pro né—

l. Ku konci. v ísních (žalm) vyuču tisk hříšníka. Neb umítají na mne ne
pravosti. a v hněvu obtižni mně jsou.'
jící samého DIVÍCE.,
5. (Protož) srdce mé zkormoueenojest
2. kd ž přišli Zifejštl. a.řekli Saulovi :
Zdaliž svid není skrytý u nás ?(l. Král. ve mně: a strach smrti připadl na mne.
6. Bázeň a třeseuí přišlo na mne: &
23. 19. a 26. l.)
temnost přikryla mne.“
3. Bože ve jmenu svém spasena. mne
7. i řekl jsem: 0 bych měl křídla
učiň: a. v moci své sud“mne.“
jako holubice, poletěl bych & (někde)
4. Bože vysl š modlitbu mou: uši
odpočinul
bych!
ma pozoruj na slova úst mých.
8. Aj daleko vzdálil jsem se: a zůstal
5. Nebo cizí' povstali proti mně, a jsem na oušti.'
silní hledají duše mě: & nepředstavili
9. Oče val jsem toho, kterýžby mne
sobě Boha před obličej svůj.
od mslomysluosti ducha a
6. Neb hle. Bůh spoméhá. mně. a zachoval
bouře.'
Bezpodin jest obránce duše mé.
10. Svrz (je) Hospodine, zmat ja
7. Obrat (to) zlé ns nepřátely mé :'
zyky“ jejich: uebt jsem viděl bezpráví,
s v pravdě" své vyhubiž je.
8. I budut dobrovolně obětovati tobě. &rozbroj v městě.
11. Dnem i nocí obchází je po zděch
a oalavovati budu jmeno tvé HOSpodine:
jeho nepravost. &u prostřed něho (jest)
nebot dobré jest.
těžkost,
9. Nebo z soužení všelikého
hl jsi
12. i nespravedlnost. Aniž vychází
mne: a na.nepřátely mé shlédlo o o mé.'
z ulic jeho lichva &lest.
13. Nebo kdyby nepřítel můj zlořečil
mi, snesltbych to ovšem. A kdyby ten,
Dnvid sobě sužuje ns rotu odbojnóho syna svého Ab
solon.. "liště nn nejpřednějšího vědce. buřičoAchi kterýž mne nenávidí. proti mně se byl
tofsls. Pročež miluje. Boha a pomoc a přítomnost pozdvihl: bylbych se snad skryl před
horlivé vtývi.
ním.
]. Ku konci. v písních (žalm) vyuču
14. Ale ty člověče jednomyslnýo'
jící samého Davida.
vůdce můj. a.známý můj :“

Žnlln 54. (as.)

53.3)t. veď při mou. dopomoz mi k spnvedlnosti.
5)L Zefejití, kteří ačkoli hmalité byli. však skutky svými. & smýšlením nepřétdským k Da.

vidovijm

cizí byli.

7)t. co mi zlého obmýůlejí. at je samy potkL -— ") dle věrnosti. pl'ípovedi.

sn. pohrdlojimi. vidi nhmbení jak
54. 4)t. hněvivě, uepřitelsky. proti mně se staví.
6)t. hrůza přikvůdila. mne.
8) David utekl přes Jordin ns poušť před Absolonem.
s);. od sbouření . pozdvitení lidu.

10)t. mať rodu jejich.

2. Kůl. 17. 15.

l4)t. habr. text: mně rovný. — ") t. mini Achimfeln. prv přítele & rédce svého (2. Kůl. 15,
Sl.). . v duchu prorockém Jidáše.

54.15. — 55.10.

mm.

15. ježto 'sme spolu sladkých poží
vali krmí :' o domu Božího jednomy
slně chodívali. —
16. Přijdíž smrt na ně, a at. sstoupl

do hrobu za živaz' nebo nešlechetnosti
jsou v říbytcích je'ich. u prostřed nich.
17. a pak k Bo volám: a Hospo
din vysvobodí mne.
18. U večer, i rano, též o poledni vy
pravovati a oznamovatí budu :“ a on vy
slyší hlas můj.

Žalm se. (se.)
]. Ku konci.

ro l_id. kterýž od Sva—

tyně vzdálen by . (Zalm) Davidův. na
památku udalosti, když ho drželi cizo

zemci v Gethf

2. Smiluj se nade mnou Bože. nebo
mne potírá. člověk:' celý den boj veda
sužuje mne.
3. Potírají mne nepřátelé moji celý
den: nebo mnoho jest válčícíóh proti
mně.
19. kteří
Vykoupí
v pokoji keduši
mou
od
4. Od výsosti dne bojím se :* ale v to
těch,
se přibližuj
mně
:' neb
bě doufati budu.
mezi mnohými byli se mnou."
20. Vyslyšít (mne) Bůh. a oníží
5. V Bohu honositi se budu řečí svou.
jich. on, jenž jest před věky. Ne : se (touto:') v Boha doufam: nebudut se
nemění.“ aniž se boji Boha : (Job 14. 14.) báti. coby mí učinilo tělo."
21. (jenž) vztáhl ruku svou k odpla
6. Celý den slova má. v ošklivosti be
cení. Zrušili smlouvu jeho.
rou :' proti mně (jsou) všecka myšlení
22. (ale) rozděleni jsou' od hněvu jejich ke zlému
obličejejeho : apřiblížilo se srdcejeho."
7. Spolu se scházejí a skrývají se: šlé
Lnbodnější jsou nad olej řeči jeho:
pějí mých šetří. (Ale) jako číhají na
avšak onyt jsou (jako) střely.
duši mou.
23. Uvrz na. Hospodina péči svou. a
8. (tak) nikoli spaseny je neučiníš:
on tě opatrovati bude: a nedopustí. aby (ale) v hněvu svém, ó Bože. smeceš (ta—
se na věky viklal spravedlivý.'
kové) lidí.
9. Bože, život svůj' oznámil jsem to—
24. Ty ak Bože svedeš je do jámy
záhuby.
uži krví.“ a lstiví nedojdou bě: a ty položil jsi slzy mě před obli
polovice dnů svých: já. pak doufati budu čejem s m. jakos byl přislíbil;
v tebe Hospodine.
10. te daž obrátí se nepřátelé moji
l5)hebr. text: ji.!to jsme spolu mile tajné rady držívali.
16)t.
18)t.
19)t,.
20)t..
22)t.
23) t.
24) t.

v kvetoucím věku. nejsouce nemocí aneb věkem zemdleni.
před Bohem bídu svou.
s vojskem nepřátelsky táhnou na mne. — "') t. byli první po mě stane.
v mysli; nekají. nelepší se.

zmatení jsou. — ") t. táhne na ně. aby bojoval proti nim.
aby padl. — Těmi slovy David sám sebe vzbuzuje k důvěře v Boha.
ukrutoíei. vražedlníci krvolizniví.
55.1)Viz 1. Kral. 21. 22. Kdy! pak utekl David od krále Achim do jeskyně odollamskó.shro
miidilo se k němu mnohtvi známých do 4 set. Aby těchto druhů svých nade udělením
od Svatyně. sídla Boiího , potěšil. složil prý David tento památný wm. — Dle habr.:
Píseň. při skrývůní se Davida před Saulem ulozeni. k zpívání při ustavičně hudbě. notou
písně: Jonath elem rechokim.
2) t. pronásleduje mne. Davida. Saul. Pobolný Mn
myslí zde na ustavičněpronialodoviní
s salova-ní. které! trpí církev od světa. o v livow duchovním duch od těla
4)t. hned od tina. jak den nastane. celý den mím se co obůvati.
5) t. bonosití se budu průpovédí svou touto: — ") t. člověk smrtedlný.
6)t.. přemcejí. sobyzd'ují.
9) t.. utrpení sva.

55. 11. — 57. 5.

sklíčili duši mou. Vykopali přede mnou

set:
v kterýkoliden
volatibudu
e, poznal
'sem. že Bůh
můj jsi.ktobě: jámu: avšak (sami) upadli do ní.
11. V Bo u honositi se budu slovem,
8. (A protož) hotovo jest srdce mé
v Hos
'nu těšitisebudu
:“
V
Bo doufam,
nebudut řečňtouto)
se ti, coby
mi učinil člověk.
12. Na mnět jsou Bože slibové tvoji.'
kteréž splním, (v obět) chvály tobě.
13. Nebos vytrhl ze smrti duši mou.
&.noh mě od poklesnutl: abych se líbil
před Bohem v světle živých.

Žalm 56. (57.)
l. Ku konci. (Notou:) Nerozptyluj.'
Davidův l: připamatovaní doby.
když utíkal před Saulem do jeskyně.
2. Smiluj se nade mnou. óBože. smi
luj se nade mnou: nebot v tebe doufá
duše má. A v stínu křídel tvých' naději
míti budu.“ až přejdenepravostf'"
3. Volsti budu k Bohu nejvyššímu:
k Bohu, kterýž dobře činí mi.
4. Ont pošle s nebe. a vysvobodí mne:
db.v pohanění utiskovatele mé. Pošle
Bůh milosrdenství své. a pravdu svou.'
5. a vytrhne duši mou : prostřed lví—
čat. (když) spím zkormoucený. Zubové
synův lidských (jsou jako) zbraň &střely:
a jazyk jejich (jako) ostrý meč.“
6. Vyvýšiž se nad nebesa. ó Bože: a
vší zemi sláva tvL'
7. Osidlo připravili nohám mým: &

Bože. hotovo jest srdce mé: zpívati, &
žalm říkati budu (tobě?.
9. Povstaň slávo ma,“ povstaň" ci
taro a harfo: povstanu na usvítě.
10. Chvaliti budu tě mezi lidmi.
Pane: a žalmy prozpěvovati budu tobě
mezi národy.
ll. Nebo zvelebenojest až k nebi mi
losrdenství tvé. a až k oblakům pravda
tvá.
12. Vyvýšiž se nad nebesa, ó Bože.
a nade všecku zemi sláva tvá.

Žalm 61. (se.)
David vypisuje nepravou; “spravedlivých

Předpovidůjím trestání. v není Bois“

a ukaze.

soudců..

spravedlnost

]. Ku konci. (Notou :) Nerozptyluj.
(Žalm) Davidův k postavení památk .
2. Jestliže v pravdě ovšem spravedli
nostmluvíte :'suďte rávě synové lidští.
3. Ale (vy) půso íte v srdci nepra
vosti : na zemi nespravedlnosti ruce vaše
skláda'í.
4. (lldcizeni jsou (od Boha) hříšníci
hned : matky. pobloudili od narození
svého : mluvíce křivé věci.

5. Prchlivost jejich 'est) jako jed
hada:' jako hada hluch ho. kterýž za
cpávň. uši své.

ll)t.

bono-ití se budu a těšiu' řečí touto. Jinak: Jác budu Boha chváliti ze slova jeho. Ilo
spodina oslavorau' budu ze slova jeho (tohoto):
l2) t. na mně jest. splnit-i tobě sliby učiněné.
ISM. zde na světě. mezi živými.

56,1)hebr. Altaschet
'

Viz 5. Moji. 9, 26.

2)t. pod ochranou tvou. jako ptáče pod křídly matky své. 5 Moji. 32. ll. ——") t.. solari
ním se. — '") t. a o ní spojené soužeoí neb nebezpeá.
4)t. dobrotivou |. věrnou pomoc svou.
5)t. hebr. text: Duše mí jest u prostřed lvů, bydlim mezi palidi. (t. lidmi. kteří! svým-oče
ním krůle podněcují). mezi lidmi. jiehlto zubové jsou jako kopí a střely. a jazyk jejich jako
ostrý meč.
6)t. vysvobodí mne. deka! své nestihlé moci ke od své na nebi i na zemi.

9M.. slavanii Ginko. duše nů — ") t. neni!
57.2)1'.. nemáte-li. soudeova'. spravedluoet jen v ústech. tedy —

5) a jest podobá vzteklostina. queries.;

mf.

57, 6. —58. 10.

2. Vytrhni mne od nepřátel m ch.
Bože můj: a od těch, kteříž povstnvajl
proti mně. vysvoboď mne.
3. Vytrhm mne od těch. kteříž píší
nepravost: a od mužů vražedlných za
ospodin.'
chove'
mne.
8. V nic přijdou jako voda, kteráž
4. Tebohle, lspali po duši m6 : obo
sběhne: napíná. lučiště své, dokud ne
řili se na mne (nepřátelé) mocní.
zemdlejí?
5. Aniž (jest) nepravost při mně, ani
9. JakoaŠosk,
kterýž
teče. odňati
bu (jaký) hřích, Hospodine: bez nepravosti
dou:
přip ne oheň,
&nespatří
slunce.“

10. Prvé, nežby poznalo trní vaše jsem běžel. &zpravoval se.'
6. Povstaňmivstřícfaviz sám ty Ho
bodlák: jako za živa. tak v hněvu po
hltí je.“
spodine, Bože mocnosti, Bože israelský,
11. Veseliti se bude spravedlivý. když vzezři, aby navštívil“ všecky národy:
uzří (tu) pomstu: ruce své umyje v krvi nesmiluj se nad žádným (z těch), kteří
6. aby neslyšel hlasu zaklinsčů, s čs—

rodějníka v zaklínění vycvičeného!
7. Bůh zetře zuby 'ejich v ústech je
'ich: střenovní zuby vů (těch) poláme

' šníkaf

12. A každý řekne: V pravdě, žet má
(ho'ný) užitek spravedlivý :jistě, žet jest
Bůh, jenž soudí je na zemi.

Žalm 58. (si).)
_1. KuDavidův,
konci. k(Notou
:) Nerozptzluj!
(Zslm)
postavení
pam tky,
když poslal Saul. a dal střežiti domu
jeho. aby ho zabil. (l. Král. 19. II.)

píší nepravost.
7. Obrátí se k večerou:' a hlad trpěti
budouJako psi, a obcházeti budou
město.
8. Aj (not) mluví (utrhačně

ústy

svými, &meč ve rtech ?jejich: ne

(ří

kají): zdaliž kdo slyší.

.
9. Ale
ty, Hospodine,
směješ se jim:
v nic
uvedeš
všec y
Y'

10. Sílu svou v tobě sklůdati budu,
neb Bůh obránce můj jsi.

6)Ve východních zemích jsou až dosavád takoví mamiči, kteříž umějí hadům nn časjed hráti,
což oni přirozeným způsobem činí. obratnosti svou zrak sprostých lidí mimíos, oviak aby
se to něco podivného zdálo, jistých naklínání k tomu užívajícc. Poldi se jim lest jejich
nepovede. tu praví. že hsd aneb hluchý jest, aneb nchytralo uši tobě & snklíniní mpává.
Z toho žalmistn podobenství he'í'o na zatvrzele bezbožníky, kteříž, jsouce hlučí ke všelikému
spasitedlnému napomínůní, žádným způsobem nspraviti se nedají.
'
7)t. žhaví je moci, by nemohli čkoditi.
8)t. nepřestane jich huhiti. až uhynou.
9) t. jako se vost od ohně rozpouští, zhynoo. Hebr. text: Jeko blemojžď, kterýž trotí se
& mizí (když : skořepíny vyleze) jako nedocbůdčc ženy. ježto nespatřilo slunce.
10)t. prvé nežby mladé hloží vaše nebezpečným bodlákem bylo. t. j. prvc' než vy v ts'kový
bodlák vzrostete, a ještě horší čkůdoove' budete. hned za zelena, jako na živo &v nejlepším
květu. pomstou uchvácení budete. Hebr. text: Prvé než pocítí hrncové vnii hořkosti
bodlihů, bud' čerství neb hořící zkaženi budou. Celá průpovoď toho jest podobenství jehožto
rozum a smysl jest: Prvé než bezbožníci co proti pobožným provedou. Bůh je zkazí \\

'

své ochranu.

ll)t. takové množství jich zahyne, žeby mohl v krvi jejich ruce své umýti.
58. 5)t. živ jsem byl bez ouhony. Hebr. takt: Beze vši nepravosti sbíhají se o strojí se.
6)t. s pomocí svou. -— ") t. trestem aslouženým.
7)t. moji protivníci s nepořízenouse od ouklndů svých nití. — ") t. jako hladon' psi v
městech hodin východních. kde se pci nodního času v množství na městě
hladem i lidi napadají.

sn. m:

Nikdonás neslyší.

9) t. pohanské.

'

.

864

žalm.

58.ll.— 59,12.j
T

11. Milosrdenstleoži předejdemne.'

2. když byl plenil ohněm Maso
12. Bůh ukáže mi (vítězství) nad tamii Syrie, &.gbel. a.když navrátilp:
nepřátely mými. Nesbljej "tah:“ aby Joab, a pobil Idumejských v oudolí sla—
snad n
omenuli lidé moju" (Ale) ném dvanácte tisíců.'
rozptyliž je mocí svou: a svrhni je
3. Bože zavrhl jsi nás. a zkazila nás:
obránce můj, Pane.
rozhněval jsi se. a (zas) slitoval jsi se
nad
námi.
13. Provinční ůst jejich. řeč rtů je—
'ieh: a at jsou jati v pýše své. A pro
4. Zatřásl jsi zemi, & sbouřil jsi 'i:
a lež prohlášeni budou
uzdraviž rozsedliny'její, nebot se otří
14. k vyhlazení, v hněvu vyhlazeni“ slo."
5. Ukázal jsi lidu svému tvrdé věci:“
a nebude jich. I poznajít. že Bůh pa
nuje nad Jakobem , a nad končinsmi
napojil
zkormoueenif"
země.
6. ( Jsišaknás
ale)vínem
dal jsi
bojicim se tebe
15. Obrůti se k večerou. a hlad trpěli znameni: aby utekli před lučištěmz' aby
budou jako psi: a obcházeti budou vysvobození byli milí tvoji.
město.
7. Zachovej pravicí svou. a vyslyš mne.
16. Onit se rozptýlí, aby pojedli: pakli
8. Bůh mluvil v svatyni své :“ Vese—
nebudou nasycení. budou re ptati.
liti se budu. že budu děliti Sichem. a.
oudoli
stanů že rozměřímť"
17. Já pak zpívati budu o síle tvé. a
9. Můjt jest Galaad. můj i Manasses:
z jitra glesati budu nad milosrdenstvím a Efraim sila hlavy mé. J ůda král můj.'
tvým.mě.ebogsi
obránce
můj. a outo
čiště
v enbyl
soužení
mého.
10. Moab hrnec naděje mě.“ Nad ze
18. Spomocníku můj. tobět zpívati mi idumejskou vztáhnu obuv svou :"
budu, neb jsi Bůh obránce můj: Bůh cizozemci'“ mně poddání budou.
. můj. milosrdenství mé.'
11. Kdo mne uvede do města ohre—
zenélio'? kdo mne zprovodí až do země
Žalm 59. (co.)
idumejské?
12. Zdali ne ty. 6 Bože. kterýž jsinůs
1. Ku konci. pro ty. kteří proměněni
budou.' k postavení památky samému byl zavrhl: a (zdali) nevyjdeš. Bože. s
Davidovi, k vyučování,
vojsky našimi?
“)L

půjde přede mnou, ——
napřed.

58,12)t. docela, Bele! — “) t. na to. eos učinil; aby tedy zůstali lidu pro památku. Obrsci
se ta slova ne. Židy. jižto sechovůni jsou národům ne svědectví.

“)a

vyhlauu'íám.

18)t. milosrdný ke mně.

59.1)Vis žalm 44. 1.
2)Viz 2. mu. s. 1. s m. 7. Pobožný křesťan může tu mysliti ns nepřátel, cirkve sv.
4)t. spoj m rouedliny. — ") V podobenství zemětřesení ukazuje se porážka \ utikáni
lidu iai-selského před mpřůtely. eo! se před wmi vítězstvími, o nich! v. 2.. státi muselo.

5)t. tvrdě jsi s lidem svým nakládal. — ") t. tak jsi _nis sviral mnohými těžkostmi. ujeme.
jimi omůmeni. jako opili se potůeeli. Výš 10. 7.
6)hebr. text: těm. kteří to tebe boji. dal jsi korouhev. aby ji vyzdvith pro pravdu tvou:
(daji tedy). aby vysvobození byli std.
8)t. skrze svatost svou. t. j. "sw to přislíbil. — ") t.. lidu is:-lehkému k dědičnému vliv
dařstvi je odměřim. valna je zase nepřátelům jeho. Oudoli stenůjest hebr.: oudoli Sui-„hoc.
9) Smysl: Ostanu púnan celé země. kterou již mím. a nad to i více sobě podmsnim
10)t. umyvndlo má, v němž si ruce umyju. t. j. snadno Monbské potepu . službe své podro
bim. — ") t.. ilepeti po ní budu. podrobim n' ji — "') t. Filiitiniti.
ll)t. hlavniho idumqjske'ho. (. Král. 14, 7.

žalm.

59.13. — 61.11.

13. Uděliž nám pomoci v soužení:
nebo marná jest (bez tebe) pomoclidskň.
14. V Bohu“ udstně 81počínsti bu
deme: a. on v nivec uvede sužujíci nás.

Žalm 61. (cz).
Davídvsvůnprodvpstvívdoullnivhohs

const-s

vuj... na.":laechpmmnM—sm

]. Ku konci, pro ldithuna.. žalm Da

Žalm 00. (cl.)
Devid stihlo před Absolonemau

vidův.

Boh., sby mu

ráčil přítomen býti. . po tomto predne-svi

dlouhého

živou . immbbo knlovlní propůjčití.

]. Ku konci. v zpěvích. (Zslm) Da

vidův.
2. Vysl č. 6 Bože, prosbu mou: pozo
ruj modlitby mě.
3. Od končin země“ k tobě volám:

(Výš as, I.)

2. Zdaliž nemů. Bohu poddáns. býti
duše má.? Neb od něho jest spasení mě.
3. Ont zajisté jest Bůh můj. &spasi
tel můj: obránce můj. (protož) nepo—
hnut se více.
4. Až doksvsdž vy všichni budete se
obořovati na člověka.? (abyste jej) za,-

hubili. (jenž jest) jako stěna nakloněná
když se svírá srdce mě." Na skálu vy &zeď nachýlená?
5. Však ale mzdu mou myslí zapu
výšižmne,“ provedižmne;
4. nebo ty jsi naděje má.: věže pevná ditif běžímvžízni:" ůstysvymi dobro;
řečí a. srdcem svým zlořečí.
před nepřítelem.
6. Avšak Bohu poddánn. budiž duše
5. Budut bydleti v stánku tvém' na.

: schrůním se v zastření křídel
tvých.
6. Nebo ty Bože můj vyslyšela mo
dlitbu mou: dáš dědictví těm. kteříž se
bojí jmena tvého.
7. Ke dnům krále dnů přidáš: léta.
jeho (at jsou) až do dne pokolení a.po
holení.“
8. Trvsti (bude) ns'věky před obli
čejem Božimz' milosrdenství &pravdu

jeho kdo pohlcdávati bude?"
9. A tak žalm zpívati budu jmenu

_.

tvému na.věky věků: abych vyplnil sliby
své den po dni.

má.: neb od něho 'est)
ělivost má..
7. Ont (jest) zajisté Bů můj. a.spa

sitel můj: (jest) spomocník můj, (pro
tož) se nepohnu.
8. V Bohu (jest) spasení mě. a. sláva.
má: Bůh (jest) pomoc má.. a naděje má

v Bohu jest
9. Doufejtež v něho všeliké shromáž—
dění lidu. vylóvejte před ním srdce svá:
Bůht jest spomocník náš na věky.
10. Avšak mami (jsou) synové lidští.
lživí (jsou)
ové lidští na vahách:
aby oklamávzřin se msrností sami ve—
spolek.“
ll. Nedoufejtež v bezprsví. &loupeži

14) c. . pomocí Bolí.

60.8)t.
od meu' země is:-selská. snad na značku, před Absolom. — ") t. v ouzkostí
srdce mého. — '") t. n místě pevném postav mno.
5)t. ačkoli jsem ho nyní vndLlen. té však jisté jsem naděje. to sne & tomu přijdu. abych v
něm tobě sloužil povldy.

7)t. prodlul. — dlouhého věku mu popírá.
8) t. uděti bude na u'ůně : kralovnti nn Sionu. -— ") t. kdo jí můie postihnout" Bobr.
text: milosrdenství . pravde nt ho osth'hují.
61.4)t. na mne ubohe'ho člověka outok činiti budete?
5) t. s kfilovství mne svrhnouti. — “) t. spěšné utíkám; sni duu k občerstvení nemqie.
Bobr.: Toliko o to se radi. jnkby mne odstnnilí. nbyeh nebyl use vyvýšen, .. ld oblibqjí.
10)t. vlatni ns vilu, vstoupiliby vzhůru viickni. jako nic; jsou osmý klam . memo...

see
_——1

Zum,

nežádejte: zboží jestližeby (vám) přibývalo. uepřikládcjte (k němu) srdce.
12. Jednou mluvil Bůh, dvě toto.
slyšel jsem. že Boží jest moc.
13. a (že) při tobě Pane (jest) milosrdonstvi :' neb ty odplatíš jednomu—
každému podlé skutků jeho."

Žalm “.

(63)-

61.12.-—63.8.

10. Oni pak nadarmo hledají duše
mé.vejdout (sami) do hlubokosti zeměz'
ll. vydáni budou v ruce meče.zs po
díl liškám budou.'
12. Král ak veseliti se bude v Bohu,
chváleni bu ou všickni. kteříž přisahsjí
skrze něho:“ nebo ústa mluvících ne

pravé věc:zscpána budou.

idulme'ské.P“lduv'kdyžbyl“ pm"
2.

ože, Bože mů'! k tobčt : 'itrs

Žalm se. (se
""“ ' PP'l'Ém'i.1'9'u“ “.W“ PoutníPro"

bdím. Po tobě žízní uše má, (po tlobě :;ĚŠĚŠĚÉĚĚÉĚÉ
touží) mnohonásobně tělo mé.'
3_ V zemi (této) pusté. necestné. &.
bezvodné: tak 'ako) v svatyni ukazoval

jsem se tobě. s ych spatřovalmoctvou.

prosím: %d “Mb“

& slávu tvou.

díl—"1
mou.

4. Neboť lepší jest milosrdenství tvé

::oíoll'náý'
$$$?

_ .
_
]. Ku konci. Z_a.lmDavidův.
2- Vydys—0 Boze—modbgbu mou. když
_

neprítele vytrhm
.

, _

3—00213“ mne Od sglfůzlí? zlostmku,

nadživot: chvíliti rtové moji budou tebe.

Odmnozstvi těch._k_terizPMi “PFW“

5. Tak velebiti budu tebe v životě
svém: & ve jmenu tvem pozdvihovati

,4-Neko _naO9tr3h Jako meč. Jazyky
"*“ natahh lučište věc hořkou. „

budu (k tobě) rukou svých:
6. 'akoby sádlem &tukem naplněna

_5; aby stříleli ' skrytě na ““P““—

neneho.
byla. d'uše má? a. rty plesajícími chvá—
6. Nenadále naň vystřelují. aniž se
lití budou (tebe) ústa má..
(koho) boji: ustanovuji u sebe věc ne
?. Zpomenu-li ns tě na loži svém, v šlechetnou. Smlouvaji se. jakby ukryli

(dobách) jitřních (ještě) přemýšlím o osidls: s říkajídeo je spatří?
tobě.
7. Vyhledávají ne mvosti: & hynou
8. Neb ty jsi spomocník můj. A (pro- od ustavičného vyhle ívání toho.“ Člo
tož) v stínu křídel tvých lesati budu.
věk přistu uje k vysokým věcem srdce:
9. Přilnula duše má k to č: mne ujala.
8. ale ůh v výšen bude.' (Jeko)
pravice tvá.
střely maličkých jsou rány jejich:
í2)bebr.: dvakráte. .. j. víosklůh jssm u, slýcbsl.
13)t. toto dvě: že :: Bobo jest moc. o u nebo také smiloviní.
k
62. ne.
2)t.
6)t.
10)t.
me
IBM.

— ") Viz Met. !$, 27. —

Řím. 2. 6. — !. Kor. 3. 8.
bobr.: jůdské. !. Král. 22. &.
tělo i duch můj,-všem!: touiím po tobe. abych spatřil v svatyni tebe.
jskoby výbornými pokrmy nssyeen. veselým srdcem.
.de hrobu. do pekle jsouce hroznými pomstsmi Bozimi sbloeni.
..a-uns pobiti, zůstanou na bojišti leteti zvěři k sell-iní.
'
skms krále Davids. přiznávqiico se tím k němu. jako k pravému králi. !. qui.
63. 2)t. před strašlivým nepřítelem ostříhej i.ivots mého. __

42.

5.

8)t. od túnýcb úkladů.
4)t. jako jedomte' střely jsou pomluvy jejich.

Hebr. text: naměřili jako střelu svou řeč
hořkou.
7)t. solným vybledúviuím neřesti se tráví.
8)t. tito nepřátelé moji mii se provésti hrdé s lstivě siluety své. ale Bůh je překazí s
bude proto zveleben. -— ") t. velmi slabé.

63. 9. — 64; “.

ženu.

867

9. a zemdíeni jsou proti nim jazykové Bože. spasiteli naš. naděje všech končin
země. i na moři daleko.
jejch.' Zasnou všickm. kteříž je vidí,
10. a strachu'í se všickni lidé. ohla
7. (Ty jsi.) kterýž připravuje? hory
šují skutky Boží: ačinům jeho srosumí mocí svou, přepúsan mocností:
va í.
8. kt ž bouříš' hlubokost moře.je
ll. Spravedlivý (pak) se veselí v Ho čení vlno ití jeho. Lekají se národové.
9. a ti. jenž přebývají v končinách.
spodinu, s. v něm doufá..anobrž chválení
bývaji všickni . kteříž jsou upříměho bojí se znamení“ tvých: východy jitřnl
srdce.
a večerní potěšené činů."
10. Navštěvuješ zemí. s. opojuješ' ji :
hojněji obohacuješ.
eka Boží“ na
Žalm 64. (GS).
lněna bývá vodami. připravuješ pokrm
nniůaneni
u po
ourodný
. hojněgiehm'ni
na poli.
suchémams neonrodn
roce. Boží

1. Ku konci. Zalm Davidův. Píseň
Jeremiášova &Ezechielova v přestěho
vání lidu. když očaíi vycházetíf
2. Tobě přís uší chvála.. () Bože. na

Sionu: &tobě se splní slib v Jerusalémě.
3. Vyslyš modlitbu mou: k tobě vše
liké tělo přichází!
4. Slova zlostníků zmocnila se nad
námi: a (však) nad hříchy našimi ty se
slitováváš.

jejich: nebo tak jest zpravování její."'
ll. Potoky její n jiš. rozmnožuješ
plody její: v krůpějíc deště jeho veselí
se (všeliký) plod.'
12. Požehnáváš koruně roku dobroti
vosti své :' a pole tvá. naplněna. bývají
hojností.
13. Tučnějít pastvíšťats. na ustině:'

a palubkovéplesůnímpřepůsáni ývajíf'
14. Přiodíni bývají beraní ovec.' &
oudolí rozhojňují se obilím: vykřikují

&píseň chvály udávají,"

5. Blahoslavený (jest ten). kohož vy—

voluješ a' řijímaš? bydleti bude v sí
ních tvýchf" Naplnění budeme (vším)
dobrým domu tvého =*" a svatýt jest
chram tvůj,1

6. divný v spravedlnosti.“ Vyslyš nas
9)t. jazyky svými osmi si uškodílí. jeho porateni byli.
64. UŽslm tento složil Devid k dikůcinění zn hojnou ourodu: ale oni |>|-urokove odevzdali jqi
Židům k spíváni. kdyiby se ujetí vysvobození byli.
3)t. vieliký člověk se k tobě s prosbou obrací.
'
5)t. k sobě přivodíš. — ") t. stánku tvého. — '") t. milostlni mim tu udělenými. 
1') hebr. text: v svatyni chrámu tvého.
Gn.. v miastach. je: se v nem dominují.

7)t. zakládání.utmqjel. upovňujei.
8)hebr.: krotíi.
9M. zázraků — " t. obyvatele Win na východ n na západ slunce.
lo)t. svlqueš. — ") t. s nebo padqiící msn n déšť.jakoho obru Boli milostí. — "') &.
zdál—nostdiv“ obilí jejich. t. obyvslelů zeme, kdy: ji. t. zemi. takzpnvujei.
ll)t. main-., osení. Hebr. text: rostlinámjejim poiehnúní divíš.
m):. přes celý rok, dobu sn dobou jiné sjině věci. jedny sn druhými Jamie. hldý ms
dobrotivoatí svou ůrodný činíi. Bobr.: Korunqjoč rok dobmtívostí svou.
13 t. travu hojnou nesou pastviny na poušti. — ") t. utěšenými rostlinsmí přikrytí joon. se
milc nn ně pohledčtí. & oni suni rndoetí plesati s poekskoveti se sdqií.
14)t. dolni: munem teplým : tučných pastvin. Behr.: Pokryty jsou noviny ovcemi. — ") L
viselo vejsků . spívl's.

"*

_______í
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Želar.
Ž-lm 65. (se.)
Psoroknaponintvhehndi,abyliobsohv£liíisdili

projabovolíuskntky. uuu

promenne-ntb

66.1...“! 5

s obětmi zápalnými : a splním tobě sliby

sve.
14. 'ež jsou vyřkli rtově moji, a vy
nesla
má. v soužení mém.

15. Zápaly tučné obětovati budu tobě
s zápalem skopců: obětovati budu tobě
voly a kozly.
16. Pojdte. slyšte. a vypravovati budu
(vám), kteříž se koli bojíte Boha., jak
veliké věci učinil duši me.
17. Volal jsem k němu ústy svými
'a vyvyšoval jsem ho jazykem svým.“
tgelě tvoji.
18. Byeht byl patřil k nepravosti v
4. Všecko země klaněj se tobě. a pro
srdci. svém. nebylby (mne) vyslyšel Ho
n.
zpěvuj)tobě:
jmenu
5. ojďte. ažalmy
viztezpívej
skutky
Boží:tvému.
'ak) s
hrozn jest v radách nad synylidsk mi.
19. Ale vyslyšelt Bůh. & pozoroval
6.
(zajisté) obrátil moře v sucho! hlasu prosby mé.
20. Požehm'm buď Bůh. kterýž neod
řekullpli-esli
(suchou) nohou:tut jsme se vrhl modlitby má (od sebe). & milosr—
vese
v něm.
7. On panuje v moci své na věky, oči denství svého (neodjal) ode mne.
jeho na národy patří: ti jenž popuzují
Zahn 06. (av.)
ho, at se nevyvyšují sami v sobě.“
Vzbusovini vsech lidi k chvile Boží.
8.Dobrořečtenárodové Bohu našemu:
a ohlašujte hlas chvály jeho.
l. Ku konci. v písních, žalm zpěvu
9. On zachoval duši mou při životu: Davidova.
a nedopustil poklesnouti noh mých“
2. Bůh smiluj se nad námi." a pože
10. Nebo jsi nás (toliko) zkoušel. ó hnej nám:“zasvět obličej svůj nad námi!
Bože: ohněm přečistil jsi nás. jako pře a smilu' se nad námi.
čištěno bývá stříbro.
3. A ychom poznali na zemi cestu
11. Uvedl jsi nás do leči. naložil jsi tvou.' mezi všemi národy spasení tvé.
soužení na hřbet náš:
4. At tebe oslavují národové. Bože:
12. vsadil 'si lidi na hlavy naše.“ Šli at tebe oslavují všickni národové.
5. A1:se radují a veselí národové: neb
jsme skrze o eň a vodu:" a (však) u
(ty) soudíš lidi v pravosti: & národy na
vedl jsi nás v občerstvení.
13. (A protož) vejdu do domu tvého zemi zpravuješ.
1. Ku konci. píseň žalmu vzkříšení.“
Plese'te Bohu všecka země.
2.
m říkejte jmenu jeho: slavně
ohlašu'te chválu jeho.
3.
Bohu: Jak hrozní jsou skut—
kové tvo'i Hospodine! Pro množství
moci tvé ořiti' se budou tobě nepři

65. „Slova vzkl'íiení nenalezš se v čtení původním. Nazývá se ta píseň „žalm vzkříšení". že
se vztahuje buď na. vzkříšení . obnovení nírodu židovského po zajetí babylonském . aneb
ns. stavení nového chrámu zs tého! času.

Křesťan může při tom na své spasení

myslit,

jehdto úklidem jest vzkříšeníPinč.
3)t. původně: lhúti. Totiž poněvadž moci tvě odolsti nemohou. podrobí se sice tobě. avšnk
ne upřímně. toliko na oko. jakoby Ihouee.

6) Nai-ili se tu na vyjití z Egph s vtažení do země zulíbené.
7)t. jakoby trestu jeho ujíti mohli.
9)t. zachoval mi život. . nedal mi psdnouti.
l2)t. dol jsi nh cizím v moc. — ") t. upadli jsme v rodičně mbozpeóenství.
17)t. vlastně: pod jazykem t. tiše. v srdci. bez oustního mluvení.
66.2)t. laskavě vzali-i na nás. buď něm mila-dv.

3)t. tvů plůizaní. tvé náboženství.

*!
se.a._ 67.14.
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6. At tě oslavují národové. Bože: et jeho. Plesejtež před obličejem jeho.
tě oslavují všichni národové:
zděšeni budou (nepřátelé) odtváří jeho,
7. země (také) vydá ourodu svou. Po6. (jenž jest) otec sirotků. a soudce'
žehnejž nás Bůh, Bůh náš,
vdov. Bůh na místě svetem svém:
8. požehnejž nás Bůh: a bojtež se ho
7. Bůh. kterýž osazuje jednomyslné
všecky končiny země.
v domu :“ kterýž vyvádí vězně mocí."

také izpůrné. kteřížbydlejívhrobích'"
_

Zalm

8. Bože, kdyžs vycházel před obliče—

67. (GB-)

Zpívin..jeki rozumdtl.po čietkich nekolika Ibm"
tráví—ků.PH Přeneseníuchy : Ici-m |_:-hom Sion.

“ “W“ ““““““"“

jem lidu svého,' když jsi kráčel po
Pouští:
9. země

se třásla. též i nebesa. roz

plývalnse před tváříBoha, (i u hore)

]. Ku konci. žalm písně samého Da—
vída.
2. Povstaniž Bůh. a rozptýleni buďte
nepřůtelé jeho: a necht utekou od tváři
jeho ti. kteříž ho mají v nenávisti.
3. Jakož omíjí dým. at pominou:

Sinaj před tváří Boha ist-selského (třás—
la se.)
10. Déšť milostivý dele. Bože. dědic—
tví svému :“ a když zemdlelo jest. tys
jich posilnil.
ll. Zivočichovétvojípřebývati budou

jako
se ro llývá
od ohně,
at zahynou
'íšnícivosk
od tváři
Boží. (tak)
4. A spravedliví at hodují. &poskn-

v něm:' (:při
ravil jsiBože.
dobrotivosti své
(pokrm)
u čemu,"
12. Pán dal slovo zvěstujícím dobré

Žijíostí.
před obličejem Božím: & at plesají
5. Prozpěvnjte Bohu. žalmy zpívejte
jmenu jeho: cestu čiňte tomu, kterýž
vstupuje po západu :“ Hospodin jmeno

věci,
mnohou.'
13.mocí
Králové
momostl jsou milého
miláčka: a okrese domu (přísluší) děliti
kořisti.“
14. Když spíte u prostřed lesů.“ (jste

67.5)Jinnk: po poušti; a sice na horu Sion bral ee tentokrůte Hospodin. ježto se ten ze:
archu uruluvy po dobytém vítězství elsvnč z vojny přinášel-.. Rozum tobnjeet.: Pl'ipnnúte
neb vyrovnqite centu Bohu v stánku nl Sion ee vncejíoímu.
6) t. ochránce.
.
7) t. celý národ židovský v jedné zemi. —- ") l.. z vězení neb okovů. — '“) &. také i od
bodné (zntvmlě hříšníky) vyvede z hrobu hříchů jejich. Aneb dle hebr.: Odbojnýeh neohž
bydleli v místech suchých. t. neourodny'eb. jako hroby.

8)t. vycházejícího z lig-pta.
10) t.. déšť manny. obzvláště a mimo přirozený beh del jsi lidn svému.

ll)t.

v dědictví tvém, v zemi zaslíbené. ústupové tvoji. lid tvůj, přebývnti budou. — ") t.
zemi tuto dal jsi chudému lidu svému, pmpťúáv mu vitězství. které! pak vypiluje.
12) Pán svými slavnými skutky del příčinu k vypravování jich. zvěstovntelkyním dobrých. veee
lýcb, vítězných zpráv, v zástupíeh mnohých. ježto zpívaly jek nhledqje Ve v. 18. ll. 15.
Viz o tom obydejl 2. Moji. “$. 20. l ]. Král. 18. 6.

13)Kril mocnostíjeet tolik co momíkrůlovénebknížete; milého mílúčkejeet tolikco: velmi
mile'ho; velmi milý. či miláček jest lid Bezi inaelzký, jeho! moci podrobení jenu; okrese
domu jeet domácí paní. již příslušelo po dobytém víwzetví deliti kořist. Smysl dle toho
by byl: Králové mocní podrobeni jsou lidu milému, izraelskému, jen! vítězně u nnvrecqje
: boje. přinášeje pnolm kořisti !. dělení. Nynější čtení hebr. zni jednodule teklo: Králově
zástupu utekli. 5 okres: domu dělí kořisti.
.
“)L odpočívá“ mezi žlaby či nepejedly dobytčlmi.'t. j. dome; aneb pekane bydlíte v km—
jícb svých, vim losem odmůřených. — ") &.brhy. -— “') 0. v Dunai, v lezknzlnh. neb

ryzým zlatem. Rozum toho jeet: Kdy! u |:th

qujin svých lom vin připndlýeh

žalm.
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'ako) holubice (mající) křídla

stří

67, 15—30.

22. Zajisté že Bůh setře hlavy nepra—

řenLa je'ížto zadek hřbetu“ (s ví se) tel s "ch: vrchol vlasů těch. jenž se
procazejí' v hříšíchsvých.
23. Rekl Pan: Z Basen obratím (je),
15. Když rozptyluje Nebeský krále
v ní,' (jako) sníh zbíleníbudou na (hoře) obratím (je) v hlubokost moře!
Salmon"
24. Ab zbrocena byla noha tvav
16. Hora Boží“ jest hora tučná. Hora krvi: 'azy psů tvých v téže krvi z ne—

bledostí atm'“

ssedlů.hora mění:"

řáteí.

25. Pati-ít na vcházení tvá. Bože.
17. Proč podzíráte na hory ssedlě'?
Hora (jest to). v kteréž zalíbilo se Bohu. vcházení Boba mého; krále mého. kte
aby řebýval na ní : a jistě Hospodin rýž jest v svatyni.
přebyvati bude (na ní) na věky.
26. Napřed jdou knížata spojena s
18. Vůz Boží“ desettisíců" mnoho
u prostřed mladic bu
násobnýf" tisícové veselících se: Ho prozpěvujícímí
nujících.
spodín mezi nimi. (tak jako někdy) na
27. V shromážděnlch dobrořečte
Sinaji ve svatyni.1'
19. Vstupuješ na Výsost.“ jaté vedeš

vězněn" béřeš

pro lídiz'" anoi

Bohu Hospodinu, (kteříž jste) 7.studnic

hradských?

28. Tut' jest Benjamin mládeneček,
pro ty, 'enž nevěří, že bydlí (zde) Ho
u vytržení mysli." (Tu) knížata jůd
spodin ůh.
20. Požehnán budiž Hospodin kaž— ská, vůdcové jejich: knížata Zabulon.
dého dne: šťastnou cestu učiní nám knížata Neftalím.
Bůh s ení našeho!
29. Příkaž Bože moci své :“ potvrdiž
21. ůh náš jest Bůh, kterýž (nás) toho. 6 Bože. což způsobil mezi nimi.
30. z chrámu svého v Jerusalémě.
spaseny činí: a u Hospodina, u Hospo
Tobě obětovati budou králové dary.
dma (jest) ujítí smrti.
bydlíte, stkvite se stříbrem a zlatem jako holubice. “broucí se stříbrným a zlatým pe'i-ím.—

jm bohatí.
15)t. krále nepřátelské. chananejske' v zemi zaslíbené. jako v Jozue 12. 17. — ") Hora Sel
mon byla nízká. hora bliz Samaří. v pokolení Efraim. na ní! nemohl býti sníh: ale rozumí
se, ze tu nepřátelé pbraaení byli. jejíchž kosti tu jako padlého sněhu leželo. Soudc. 9. 48.
16)t. Sion. na které Bůh v stánku přebývt — ") t. dle hebr.: Horn. Bolí jeat Hora Banan.
hora pahrbkovatá. jest hora Basen. A však proto —
l'l)t. proč zavistive. nepříznivě hledíte hory pahrbkovaté na horu Sion. ješte. ač jest vás nižší,

aviakjesttohora—

18)t. vojsko Boží. andělé. — ") t. nesčíslné množství. —- '“) t. zmnotený nesčíslným množ—
stvím jej provizejících. 4. Krůl. 6, 17. — +) Bůh vdíůai na horu Sion do Svatyně své
s tak velikou velebnoetí. jako! se někdy na hoře Sinaji ukázal. 5. Moji.. 33. 2. 3. Výi

64. 12. Babak. 3. 3—8.
19)t. na horu Síon. —-") t. vedeš s aebou zajaté \: vítězosláve. "') Svatý Pavel obrací (Efos.
4. S.) slova ta na dary duchovní. jichlto apoitolě po vstoupení Pinč oučastní byli. Jinak:
Behai kořistí z lidí t. j. ukořistils lidi a I ty. kteří! odporovali tomu. aby Hospodin pře.
býval (zde na Sionu). Známo, že tomu odporovalo desatero pokolení. 2. Kůl. 5. 6.
20)t. i na polo tam bude a námi a zdaru propůjčí něm.
2l)t. vysvobození ze smrti.

22)t. již se koukají.Wl.

O

23)t. byt na hory Binn utekli. by! v hlubokosti moře se schovali nepřátelé. í odtud je pli
vedu zase a potopu.
27)t. : pramenů. t. j. : pokolení israelsky'cb.
28)t. není bohaty napřed jdoucími. — ") bobr. text: nejmladší a hillata jeho.

29h.. aby byla s nimi. t. j. nh: me svou.

67. al. _ 68- 14.
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31. Kircjž zvěř (ve) mí.“ nebrání
býků (jest) v kravůch lidí: aby vypu
dili ty, kteříž'sou zkušení jako stříbro."
Rozptyl
y žádostivé válek.
32. (at) přijdou vyslaní z Epypts:
mouřenínská země napřed ruce své
vztáhne k Bohu.
'
33. Království země. zpívejte Bohu:
žalmy zpívejte Hospodinu :zpívejte Bohu,
34. kterýž vstupuje nad nebesa nebes,
k východu. Hle dá hlasu svému zvuk
mocnosti.'
35. vzde'tež slávu Bohu nad Israelem.
'ehož vele nost a moc spatřuje se v o

871

4. Ustávěm. voleje (k tobě). ochrap
tělo hrdlo mě: zcmdlely oči mě. když
doufám v Boha mého.'
5. Četnější jsou nadvlasy hlavyměa.
kteří nenávidí mne bez příčiny. Zmoc
nili se nepřátelé moji. kteří stíhají mne
nespravedlivě: čehož jsem neuchvětil.
mám nahražovati.'
6. Bože ty sám znáš nemoudrost
mou: s. provinění mě nejsou skryta před
tebou.

7. At se nemusí rdíti příčinou mou.
kteří tě očekávají Hospodine, Pane moc
nosti. At nejsou zahanbeni skrze mne,
luzích.
kteří hledají tě. Bože israelský.'
36. Podivný (jest) Bůh v svatých
8. Nebo pro tebe snáším pohanění: a
svých: Bůh israelský ont dě moc a přikrývá. stud tvář mou.
sílu lidu svému: požehnán (budiž) Bůh.
9. Cizí učiněn jsem bratřím svým, a.
přespolnl synům matky mě.
10. Proto že horlivost domu tvého
Žalm 08. (69),
Zolmista nad hozprúvím : trs ním. kteréž bez viny strávila mne: a. hanění hsnějících tě.
snášel. těžce na'n'kú. Nékte
vozi-e toho islmu sv.
na mne připsdlo.'
Apoštola?ily-ii ns utrpení Kristovo. jeho;" 5 rou Dp
ll. Přikryl jsem v postu duši svou :“
vid řízením prod'etodlnosti Božské v mno ých pi'í
pdnostech byl.
a to mi bylo ku potupě (obrácena)
12. Měl jsem za roucho své žíni: a
]. Ku konci. pro ty. kteříž promě
byl jsem jim za přísloví.
něni budou. (žalm) Davidův.'
13.
Proti mně mluvili ti. kteříž seděli
2. Vysvoboď mne o Bože: nebot jsou
vzešly vody až k duši mó.'
v bráně? a písničky o mně zpívali ti.
3. Uvízl jsem v bahně hlubokém: a kteříž ili víno.
není (tu) dna Přišel jsem na hlubina
14. &pak modlitbu svou k tobě (vy
mol-skou. a. bouře potopila mne.
lévám) Hospodine: (očekávaje na) čas
3l)t. přebývající v rákosí. jako krokodil; míní se tu navod egyptský. v ten smysl: Přemoz
mocnou říši Egyptskou s perlami ji lidu svému. — “) t. spolek mocných knížat v naro
dech usilující. aby vypudili nás zkušené sluhy tvé.
84)t. hcbr.: aj vydává hlas svůj, hlas přemocný. t. j. hřmí.
36)t. v zprávě o ochraně jich.
68. m. k zpívání při hudbě na Šošnnim. Výš 44. l.
2) Vlastne, a: k dýchání mému, tak že ledva mohu oddychati. alíní se veliké nebezpečenství.
v némlto o život Děti.
4) t. od stálého ohledani se po pomocí Bolí.
5)t. viní mne : nepravosti; jich! jsem se nikdy nedopustil. Aneb: že zvolen jsem od Boha
pomazán na království. za to mim trpěti.
7)t. neopouštěj mne. aby ti. kteří! se tebe drží. v tebe doufají a toho ctí, vidouco mů utrpení
v své naději sklsmůni a zahanbeni nebyli. Mnozí njisté přídi-ldi se Davida. že mu Bohem
přislíbeno bylo kralovstvi israelskě.
10)t. tak jo cítím. jakoby mně se dila.
ll)V čas smutku i postu ukrývali si hlavu; tedy smysl: měl jsem zármutek a poctiljsem se.
l3)V hranách měst se držela vielikí shromáždění ]: soudům a veřejnému jednání. i schůzky
k veselí a kratochvili.

____„___—___!
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68.15—37.

dobrolíbeznosti (tv6)' o Bože. Vedle
množství milosrdenství svého vyslyš
mne pro pravdu spasení svého.
16. Vytrhni mne z bláta.. abych ne
nvízl: vysvoboď mne od těch. kteříž
mne nenávidí. a z hlubokostí vod.'
16. At mne nepotopí proudová vody, a
nepohltí hlubina.: aniž zavřenade mnou
propast úst svých."
17. Vyslyš mne Hospodina. nebo do
brotivá jest milosrdenství tvé: vedlé
množství slitování svých vzhlédniž na
mne.

26. Vylí na ně hněv svůj: a prchli
vost hněvu tvého at 'e zachvátí.
26. Budiž příbyte 'ejich pustý; &at
není žádného, kdoby hydlel v stanech
jejich.
27. Nebo. jehož jsi t udeřil.' toho
pronásledovali: a k bo esti ran mých
(ještě) přidali.
28. Přilož ne 111th k nepravosti je
jich: a at nevejdlouvspravedlnost tvou.'
29. Nechťjsou vymazáni z knihy ži
vých.: &.s spravedlivými at nejsou za

18. A neodvracuj tváři své od služeb
níka svého: nebot soužen jsem. rychle
slyš mne.
19. Pohled k duši mě. s. vysvobod'
ji, pro nepřátely mé' vytrhni mne.
20. Ty znáš pohanéní má, & zahan
bení mě. i stud můj.
21. Před obličejem tvým jsou všickni.
kteří sužují mne: pohanění očekává
srdce má, a bídy. A očekává zdaliby
mne kdo politoval, ale nebylo (nikoho) :
a zdali b mne kde potěšil. a nenalezám
(nižádného)
22. A dávají mi za pokrm můj žluč:
a v žízní mé napájejí mne octem.“
23. Budiž jim stůl jejich' před nimi
za osidlo, a k odplatě. a k mrazu."

P
30. Jáapek
chudý jsem
bolesti
se
vřený:
( e) spasení
tvé, aBože.
přijme

mne/'

31. (Tehdáž) budu chváliti jmeno
Boží s prozpěvováním: a velebiti ho
budu s vychvalovánim.
32. A líbiti se to bude Bohu nad
mladé tele' rohatá s rozdělenýmikopyty.
33. Vizte (to) chudí, a veselte se:
hledejte Boha. & živa. bude duše vaše:
34. nebo Hospodin chudé vyslýchá:
a vězny svými nezhni.
35. Chvaltež ho nebesa a země, moře
i všelik ' hmyz jejich.
36. ehot Bůh zachová Sion: &vzdě

lána budou města jůdská: a budou obý
vati tam. & dědičně obdrží je. 

37. Tolikéž i símě služebníků jeho

24. Ať se zatmí oči jejich. aby nevi— bude 'imi vládnouti; a kdož milují jmeno
jeho. Jbudou v nich přebývati.

děli :“ a bedra jejich vždycky skloňuj.

IGN. milosti. čas smílovnti se.
15)t. : nebespečenství převelildxho.
l8)t. at se neloví-e nade mnou prohlubeň.

19)t. oby se nendovnli ze sahynuti mého.
22)To se vlastně na Kristu Pánu naplnilo.
23)t. který! mi připravili. totil. to nemilosrdné se mnou nakládání. ——") Vykládá se to místo
o stolu. či hodu lidu-ském velikonočním, o něm! nejprve Krista Pána ukřižovavše. potom
dle jeho proroctví v Jerusaléme od nepřátel ohledem hyvie. buď spolu s městem zahynuli.
aneb po v-ií moi rozptýleni byli. 0 těmi rozuměj také následující v. 24 -29.
24)t. toho osidls . nebezpočonltv'í na ně poléčeného, aby nepocorujíce ho, tim jistěji v něm
zahynuli. Výš 34. &.
27)t. jeho! jsi ty pro spuení lidské k utrpení odsoudil.
28)t. doped, et : thm
do hříchu padnou. . doplní míru nepravosti své. ať nedojdou ospra—
vedlnění před tebou. Jinak: Dobroty tvd ot oučutni nejsou. následkem utvruni svého.
SOM. pomoc tvá přijde mi.
32)t. noili výborná ohět mladého býk..

69. le _ 70. 18.
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Žaltůt.

níka.i : ruky proti zákonu činícího &
nepravého:
5. nebo ty jsi čaka má Pane: Hospo—
potthni od Bohaau.
dine, naděje má. od mladosti má.
l. Ku konci. žalm Davidův. K při
6. V tobět utvnen jsem od narození.
pomenutí, že vysvobodil ho Pan.
z lůna matky mé tys obránce můj. O
2. Bože ku pomoci mé vzezři: Ho tobě jest prozpěvovaní mé vždycky:
spodine ku pomoci mé
"
7.jakozázrak učiněn jsem mnohým :'
3. At se zahanbí. a zastydí. kteříž a tys spomocník (můj) silný.
hledají duše má:
8.. At se naplní usta má. chvalou.
4. zpět at se obrátí, & zastydí se. abych zpíval slávu tvou. přes celý den
velikost
tvou.
kteříž žádají mi zlého: at se odvratí.i
9. Nezamítejž mne u věku starém:
hned zahanbeni jsouce. kteřížříkají mí :'
Hahá. haha !
kdyžby sešla síla má. neopouštěj mne.
5. (Ale) at se veselí. a radují v tobě
10. Nebo mluví nepřátelé mo'i o
všickni. kteříž hledaji tebe. a at ti. kte mně: a kteříž hledají duše mé.
' se
říž milují spasení tvé. říkají vždycky: spolu,
Veleben budiž Hoa
'n.
ll. řkouce: Bůh jej opustil. hoňte a
6. Já pak nuzný. achudý jsem: Bože
pipadněte
jej: nebo není. kdoby ho vy
l.
spomoziž mi. Spomocník mů'. a vy tr
12. Bože nevzdalujž se ode mne:
svoboditel můj jsi ty: Hospodina ne—
prodlévej.
Bože můj ku pomoci mé vzezři.
_
13. Necbt jsou zahanbeni, &zhynou.
kteříž utrhají duší měz' at jsou řikryti
Žalm 70. (n.)
hanbou. a studem. kteříž ble ají mi
David vděčen jee : dobrodiní. hned od mhdosti nebo zlého.
od Boha prokázaných. také i v stavení tvé ochrany
14. Já pak vždycky doufati budu
Boží před nepřátel, židi.
(v tcbe)„:a vždy vícavícetěcbváliti budu.
]. Žalm Davidův. synů Jonadaba. a
15. Usta má. oblašovati budou spra—
prvníchm'atých'
vedlnost tvou; celý den spasení tvé:
V tebet ospodine doufám, necht nej nebo neznám počtu (jejich).
sem zahanben na věky:
16. Vejdu v mocnosti“ Páně: Hospo
2. vedlé s ravedlnosti své
voboď dine, připomínati budu samu spravedl
nost
tvou.
mne, a vytr ni mne. Nakloň o mně
ucha svého. a spas mne.
17. Bože učils mne (tomu) od mla
3. Budiž mi za Boha obránce. a za
dossti
. mě. a až dosaváde vypravují divy
místo obtažené. aby mne zachoval. Ne tv
bo tvrz má a outočiště mé jsi ty.
18. A (protož) až do starosti a šedin
4. Bože můj vytrhni mnez ruky hříš— (mých), Bože. neopouštěj mne, ažbych

bum eo. (70.)

David mb! pomoci, bubohy'm nhanbeni a pobožným

ss.2)vu

mm 39. 14—18.

4) t. na mne publikují neb povolavqii. posmívajiee se mi v neštěstí.
70.1)V hebr. nenalezů se nápis: Žalm Davidův. Synové Jonadaba jsou Rechabitd (4. Krči.
10. 15.), již. pravdě podobne. v prvním zajetí (4. Král. 24. l—l2.) . Danielem . aneb
Joachimem do Babylon zavedeni byvie. žalm tento. se slov Davidových prvé elodoný.zpívali.
7) t. pro dosaženou pomoc v tolikeru nebezpečenství.
13) t. protivníci. kteří ati-hadí mi.
16)Rozumqi: v místo. příbytek mocnosti. totiž elu-am Pinč; aneb duchovně: Podnn logií
matí moment Páně.
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zvěstovsl ramě tvé' pokolení všeli
kámu. kteréž při'de: moc tvou.
19. a sprav nost tvou, Bože, (jenž
dosahuje) až do nejvyšších (nebes).
Kterés věci učinil. veliké (jsou): Bože.
kdo jest podobný tobě?
20. Jak velika ukázala mi' soužení
mnohá. a zla: avšak obrátiv se obživil
jsj mne: a : propasti země zase vyvedl
js: mne.
21. Rozmnožil jsi velebnost svou :'
a obrůtiv se zase potěšil jsi mne.
22. ([ jimtaké) oslavovati tebe budu
na nástrojích hudebních i pravdu tvou:
Bože tobě žalmy zpívati budu při harfě.
svatý israelský.
23. Plesati budou rtová moji. když
zpívati budu tobě;i duše má.. kterouž
jsi vykoupil.

70. 19. -— 71. 15.

3. At přijmou hory pokoj lidu. a pa

hrhkové spravedlnost..
4. Souditi bude chudé : lidu. a vy
svobodí syny nuzných: a poníží násil
níka.
'
5. A bude trvati se sluncem. a před
měsícem.' od národu až do národu.
6. Sstoupít jako déšt na rouno:' a.ja
ko krů je kapající na zem.
7. zejde za dnů jeho spravedlnost.
a (bude) hojnost pokoje: pokud nebude
odňat měsíc!
'
8. A panovati bude od moře až k
moři: a od řeky' až do končin okršlku
země.
9. Před ním skláněti se budou Mou
řenínové. a nepřátelé jeho prach lízati

budou!
'
10. Krá10vě Tharsis' a ostrovové"
dary obětovati budou: králové arabští

24. Ano i jazyk můj celý den vypra— a sabejští dary přinesou.
11. A klaněti se budou jemu všickni
vovati bude spravedlnost tvou: když za
hanbeni budou. s zastydí se. kteří hle králové: všickni národové jemu sloužiti
budou.
dají mi zlého.
12. Nebt svobodí chudého od moc
něho. a chudého, jenž neměl spomoc—
Žalm 1.0 (72.)
níka.
zubu. usa Šalomounoviod Bohams ctností,m
13. Ušetří chudého a nuzného: a
růi dobrůnu králi k “sněmu spravovsnilidu potřeb
né jsou. D Bgnřs pak smsřnjs panování toho pokoj
duše nuzných spaseny učiní.
ného na. také k “samému kralovdm'Kristovu.
14. Z lichev a z nepravosti vyprosti
1. Žalm. na Šalomouna.
duše jejich: neb počestné jest jmeno je
2. Bože soud svůj králi dej: a spra jich před ním.
15. 1 bude (dlouho) živ. a dáváno
vedlnost“ svou synu královu. Aby soudil
lid tvůj v spravedlnosti. a chudé tvé v mu bude : zlata arabského. a klaněti se

pravosti.“
18) t. v znamost uvedl mocnou pomoc tvou.
20)t. dal jsi mi okusiti matení mnohých a hraných.
21)t. ukhals mocnost svou. navitíviv mne soužením.
.
71.2)t. dobrou a ohvalitobnou splívu všeho království. — ") t. podlé prava. spravedlnost
jim sjednal.
3)t. v celé zemi at vlidne pokoj a spravedlnost.
5)t. ddsd slunce a měsíc trvati budou.
6)t. Gedeonovo. Soudu. 6, 37. Jinak: Jako na palit či na poučený trůvník , tak přichází
s nastupuje na krůlovctvi. dobrou naději zdá:-nosti a štěstí nám divaie.
7)t. pokud měsíce stáva. vždycky. ustavičně.
B)Roznmčj řeku Eufrat. 3. xm. 4. 21—24.
9)t. hlubooo se před ním sklůnčti neb umi líbati budou, na znamení poddanosti.
10)t. Tartesus v Španělsku. nejužší známa Židům krajina na napad. — ") t. na ostrovid:
' Htí.
bydlící. samo

.
71,16. — 72.17.
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Zohar.

budou jemu vždycky: celý den mu do
brořečiti budou.
16. A bude obilí v zemi (i) na vrších
hor.
šen bude nad Liban užitek
její. a vésti budou (obyvatelé) města..
jako tráva země.
17. Budiž jmeno jeho požehnano na
věky: před sluncem trva jmeno jeho.
A budou požehnána v něm všecka po
kolení země: všichni národové zvelebo
vati ho budou.
18. Požehnán budiž Hospodin Bůh
israelský, kterýž sám činí divy.
19. A žehnímo (buď) jmeno vele
bnosti jeho) na věky: a naplněna buď
velebností jeho všecka země: staň se
(tak), staň se!

.—

4. Neboť není ohledu, (k) smrti je
jich; a utvrzení v ráně jejich.“
5. V lopotě lidské nejsou.a(sjinými)
mrskáni nebývají!
6. Protož přichytila se jich pýcha.
přikrytí jsou nepravosti a bezbožnosti
svou.

7. Jako z tuku' vychází nepravost je
jich: uchylují se |: žádosti srdce."
8. Myslí a mluví nešlechetnost: ne
pravost na výsostí' mluví.
9. Stavějí ústa sva proti nebi: &jazyk
jejich o zemi chodí.'
10. otož obrací se lid můj tamz'
neb dnové plní nalezají se u nich."
11. [ říkají: Jak ví o tom) Bůh. &

má.-li (toho) vědomost ejvyšší?
20. Skonúvají se chvály Da— 12. (Nebo) hle oni jsou hříšníci. a
vida, syna Jesse.
(však) hojnost mají na světě. a dosáhli
bohatství.
13. Iřekl jsem: Tedy nadarmo ospra
Žulm vz. (73.)
vedlňoval jsem srdce své. a umývaljsem
mezi nevinnými ruce své?
Učí nsborěitl se nad štěstím bezboiny'ch a nad neště
stím bohobojnýcb no tomto světě; poněvadž to oboje
nedlouho trvů.

14. a. jsem mrskán celý den. a tre—

stán (již) na usvítě.'

!. Zalm Asafův.
15. Dim-li: Mluviti budu tak: tot
Jak dobrý jest Bůh lsraelovi. těm, hle. národ synů tvých (Bože) jsem
zavrhl.'
kteříž jsou přímého srdce!
16. Přemýšlel jsem. abych to poznal.'
2. Mé pak nohy téměř by se byly
ušinuly: o mělo by byli sklouzli (s cesty) (ale) pracné jest mi (to):
krokové moji.'
17. (leč) až jsem vešel do svatyně
3. Neb jsem se rozhorlil nad nepra Boží: a (tu) srozuměl jsem poslední
vými, vida pokoj hříšníků.
věci jejich.
1m.

tak dlouho jako slunce.

72. 2) t. nemnoho chybovalo. ie bych se byl omy'lil v soudu o prozřetedlnooti Bolske' . o zprůvě

jeho, kterou: nad tímto světem dtb.
4)t. nemysli na smrt„ a trápení jejich netrvá dlouho. kdyzby je i dostihlo. Jeroo.
5)t_ netrpí & nebývají trápení. jako jiní lidé.
7) t. : bujnosti. an všeho hojnost mají. — ") hebr. text: Vysedlo tukem oko jejich. mqjíce
hojnost všeho i nad myšlení srdce.
8) t. : vysoko a velmi pyšně.
9)t. proti Bohu a lidem mluví.
10) t. k beaboěným. — ") t. proto to štěstí ualeuí se při nich.
ll)t. jak to jen může býti, aby o tom. co se tu v světě děje. věděl Bůh. aneb aby to známě
bylo Nejvyššímu. poněvadl toho nenutí?
13) t. nadarmo nebovbvúm čisté svědomí?
14) t. nadarmo trpím? bez naděje odplaty!
15)t. kdybych tak smýšlel. nevěrné bych opustil lid tvůj pohodný, : bubolnýob se přidrlcl.
16) t. rozumem „unu příčinu té nerovností osudu lídskábo.

llO'

72, 13—25. ]

18. A však pro obelstěnl (jich) po
stavila je na mistech plzkých :' svrhljsi
je. když jsou se pozdvihovali."
19. (Aj) jnkt přišli v spuštění, náhle
zmizeli: zbynnli pro nepravost svou!
20. Jako sen vstúvajiclch v městě
svém.Pane. obrazten jejichv nicobrátlšf
21. Nebo rozpáleno bxlo srdce mě.
a ledvl mk změněna byla:

22. a já v nic uveden (jsem) byl,“ aniž

jsem co znal.“
23. Jako
bovádko
učiněnbyl
jsem
tebou?
a však
vždyckyjsem
s tetřetí
ou.
24. Ujal 'si mne zs mou pravici: &
dle vůle své,provedl jsi mne, a s slávou
přijaljsi mne.'
25. Nebo. co mi jest na nebi (krom

18)LkvčůiůisejojiohWjibwwwpdvújwnphkčvýiiuudo
agiíoqnotuiiůisysvůltudy
nad jqiiob.

tuto tim brončjií jest. — ") t. um.

nestálé bylo

20)t. „ink snové po procitnutí v niveo se obracejí. podobně i v moou svem. t. nebeském. obrnu
neb stinu so podobqjlcl blslsaost jojieb ' nic uvoáii. Tak se děje s hmotnými, se mnou

. s nibolnými docel. jimi..

Neb atd. v. 21.

21)t. uvnitř celý pohnut jsm byl. vida štěstí hodnotných.
.eosesbosbolnýmdljo.
22h.. smyslu sbavooý. -— ") t.

28)t. nerozumnéjsem smýid před tebou o itěsti bubdnýob.
24h. nemohol jsi mne v pochybnostech mých sbyuouti. ob vedl jsi mno cestou psotivenstvi.
jsi se tobě líbilo. snobr! i nisl jsi mne v slavnou oobnnu svou.

72,as. _ 73.n.
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Želar.

tebe)? a. bez tebe co bych chtěl na

zemi?

26. Byt zhynulo tělo mě. i srdce mé:
Bůh srdce mého. s. díl můj Bůh jest na

6. vysekávají spolu brány jeho: se

kerou
&mísečíarůejí
je.
7. Zepalují
o ěm svatyni
tvou: na

zem (zřítivie) poškvrňují stanu jmena.
tvého.
&. Říkají v srdci svém i příbuznost
jejich spolu: Učiňme. at přestanouvšichni
vyhubíš všecky. kteříž se dnové sváteční Boží na zemi?

věky.
27. Nebo hle. kteříž se vzdalují tebe,

mhynou:

zpronevěřUji tobě.

9. Znamení' svých nevidíme,již není
28. Mně pak nejlépe jest, přídržeti proroka: a nás nemá více."
se Boha: (a) skládati v Pánu Bohu na
10. Dokavád, ó Bože. ůtržk činiti
ději svou: abych zvěstovalvšecka chválu
bude nepřítel:popouzeti protivní jmena
tvou v branách dcery Sionskó.'
tvého do konce ?
11. Proč odvracíš ruku svou (od nás).
.
Zahn 78. (u.)
:. pravici svou : prostřed lůna svého do
konce?
0 zpuštóni mesta . vyvrácení chrúmujcnualcmnkěho.
Lid Moje sobě na tyranltvi nepřítel. . udi Boh
12. Však Bůh jest král míč před
" vysvobození.
věky:
spasenímoucprostřed
země.
]. Vyučování Asafova.
13. ůsobil
ys upevnil
svou moře
:*
Proč. ó Bože. zamítůš (nás) do konce: potřels hlavy draků" ve vodách.
14.
Ty
jsi
potřel
hlavy
drahz'
dal
(proč) rozpálena jest prchlivost tvá. na
ovce pastvy tvé?
jsi jej za pokrm lidem mouřenínským.
15. Ty 'si protrhl' studnice, &potoky:
2. Rozpomeň se na shromáždění své.
kterými jsi vládl od počátku! Tys vy tys vysušllřekyEthan"
16. Tvůjt jest den. &tvůt jest (také i)
koupil za
t dědictví svého: horu Sion
noc: ty jsi způsobil dennici i slunce.
na níž pře ýváš.
3. Zdvihniž ruce své proti pýše jejich
17. Tys učinil všecky končiny země:
do konce: jak mnoho zléhozpůsobil ne léto i jaro ty jsi učinil.
přítel v svatyni!
18. Pamatu'ž na to. (jaké) útržky
4. ] vychlouba'í se ti. kteříž tě nená činil nepřítel ospodinu: c lid bláznivý
viděli. u prostřc slavnosti tvé? Posta popouzel jmena tvého.
vili znamení svá za.znamení“
19. Nevydňvejž šelmům duší těch.
5. na. 'šinách i na hranách. &.nezna jenž vyznávají tebe, a.na duše chudých
menají to o.' Jako v lese dřívísekerami tvých nezapomínej se do konce.
25)t. hoholbych ma na nebi krom tebe, & mimo tebe v čem bych si libovnl na zemi?

28)t. v městě Jemnlůně.
73. a;; od ctuodávns. od cut. Abrahamoviú.
4)t. u prostřed chrámu. kde druhdy clcvnocti se bondy . který nyní ject pobořen. — ") t.
chaldeiiti dohyvic Jenucléms vystavili korouhve své : madly své poctsviíi.
5)t. nepoznůvcjice (v tom) tělhéhc provinční.
8)hehf text: Vyhubmc jc eupol-id. Tok vypclují všecky stánky Boha silného v této zemi.
9)t. pouštních obřndů co znamení qiiích včcí.—“)t.Bůhzd£sc,lecn£svícenedh£.
Behr text: kdo ví jak dlouho to tuk státi mů?
13)t. tys učinil noh rudé při vyjití lidu : Egpts jeho mohou zemi. — ") t. Egyptská.
14)t. krokodils či Fei-cons.
15)t. otevřel. —- "') Vi: 2. Moji. 17. 6. — 4. Moji. 20. 11. -— Jos. 3. 13.

18)t. hubený.

M.
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20. Ohlédni se na nmluvu svou:'
nebo na lněni jsou. kteříž zatmění jsou
země p bytkovó. nepravostí."
21. At
ponížený s hanbou:
chudýannzny' chváliti budou jmeno tvé.
22. Povstaniž Bože, sud při svou:

73. 20. ——
75. 6.

7.Neho aniod
chodu. ani odza—
padu, ani od pustýc horz'
8. nebo Bůh soudce jest. Tohoto po
nížuje. a onoho vyšuje:
9. nebo kalich (jest) v ruce Hospo—
dinově plný silného smíšeného vína (na—

litý).' A naklonil z toho do toho:" a.
smstuji
na pohaněnínasva.
kterážto
čjí od nesmyslných
každý
den. se však kvasnicejeho'" nejsou vyváženy:
23. Nezapomínejž na hlasy nepřátel
svých: pýcha těch, kteříž tě nenávidí.
vstupuje ustavičně!

Žalm 14. (75.)
Tato žalm jen jako nejake romlolmíni meziBohem
. prorokem: v kterém se ldě napomínoáí. aby bolu
bojnt iivi byli.

poněvadž přímí nondovó Boii jich
čekají.

vypijí je všíckni hříšníci země.

10. Já pak zvěstovati budu (skutky
Boží) na věky: zpívati budu Bohu Ja
kobovu:
11. &všecky rohy hříšníků polámu:
rohové (pak) spravedlivého vyvýšeni

hudou.'

Žalm 75. (m.)

]. Ku konci: Neporušuj !' Zalm písně
Asafovy.
2. Oslavujeme tě. Bože: oslavujeme
a vzývůme jmeno tvé. Vypravujeme

divné skutky tvé:
3. když vezmu (si) čas. ját v spra
vedlností souditi budu.“

Veleheni Bobo : vitezstvi lídn ísraelzkemn proti moe—
ným nepřátelům daného.

l. Ku konci. v chvalozpěvích. Žalm

Asafův. Píseň na Asyrská“
2. Znám (jest) Bůh v Jůdstvu : v
4. Rozplynula se země. i všíckní oby Israeli veliké jmeno jeho.
vatelé její: (ale) ja upevním sloupy
3. A učiněnojest v pokojí' místo je

její.'

ho: s obydlí jeho na Sionu.
6. (Protož) dím nepravým: Nečinte
4. Tamt jest polámal mocnosti lučišt.
neprůvě: a hříšníkům: chyzdvihujte štít. meč í válku!
rohu.'
5. Když jsi ty podivně zasvítal s hor
6. Nevyzdvihujte vzhůru rohu svého: věčných :“
aniž mluvte proti Bohu nepravosti.
6. zbouřeni jsou všichni nemoudří
20)t. kterou.: jsi učinil s Ict-selským. te je vysvobodil. — ") t. viickní tmavi koutové země
naplnění jsou peleb' nepravosti. Jinak: Pončvndi tí, jen! dříve nevůleni & pohneni byli
v zemi, totiz Chnldejští. obohacení jsou nnšemí rolemi. domy nepravé nám odňntými.
23)t. uctovičně se zdvihá. proti tobě.
74.1)K zpívání notou pisně: „Neporuiujf“
8) Když přijde určený dsa. jat pravě soudíti budu. dí Hospodin.
4) t. země a obyvatelé jeji v mnohé neřád; vella. ji však vše v dobrý híd uvedu.
5) t. nevypíoejte se. zpole'hajíce na moc svou. Viz 5. Moji. 88, 17.
?R.. nepříjde pomoc proti soudu Páně.
9)t. kalich vyznamenání míru trestu kaldému od Boha vyměřenou. — ") t. z něho nalévá.

“') t. tresty Bolí.

ll)t.

oznamoviním trestů Božích nn bezhotne'; nedutozt bezboiny'ch ckrotím a myslí zbožný-ch
pozdvihnu.

75.1)t.

ns zhynutí vojaka asyrského pod Sennheríbem.

4. Král. 19. 35.

3)t. vlntnč v Salema! & v Jerusnlémě. co! slovo: pokoj.
4)t. při vysvobození lidu svého z moci Sen-charita..
5) t. scela!- pomoc . výsocti.

75. 7. —76. 17.

srdcem.'

žalm.

Zesnulí snem svým:" a nic

nenalezli všickni muži bohatství v rukou

svých."

7. Od žehrání tvého. Bože Jakobův.
zdřimali ti, kteří vsedali na koně.'

870

4. na Boha zpomínšm a kocham se
(vůiněm). i přemyšluji: a zemdlíva duch
mug.Předcházejí oči má (čas) bdění.'

zkormoucenjsem. aniž mohu mluviti.
6. Přemýšllm 0 dnech starých:'
8. Ty hroznýjsi. a kdo můž se zpro
tiviti tobě. když (se rozpělí) hněv tvůj? léta dama mám na mysli.
7. A rozjímám v noci v srdci svém.
9. S nebe slyšeti'jsi dal soud:' země

zatřásla se, a utichla:
10. když povstal k soudu Bůh. aby
zachoval všecky tiché na zemi.
11. Nebo myšlení člověka chvaliti
tě bude: &ostatkově myšleni den po
svátný světiti budou tobě.'
12. Sliby čiňte. s plňte Hospodinu
Bohu svému, všickni. kteřížkoli vůkol
něho (jste a) dary přinášíte Hroznému.
13. a tomu. kterýž odjímá zivot kni
žatům. hrozněmu (všem) králům zem
ským.

Žalm 76. (77.)
Prorok stěžuje nebo na svou bidu; však v ovdovini
tech divů. kteréž Bůh před časy činil pro lid inne!
ský. lebo samého vzbuzuje. . svou nadějí uklidí. v
dobrotě . všemohouonosti Boiske.

a přemyšluji a zpytuji tov duchu svěm.
8. Zdaližmk
Bůh: aneb
(zdali)
již nadvěky
vícenavrhne
se nealituje?
9. Anebdokonce milosrdenstvl svě

odtrhne.
(ašoodnárodu
do národu.
10. Ane
zapomene-li
Bůh smilo—
vavati se? aneb zadrží-li v hněvu svém
milosrdenství sva?

11.1 řekljsem: Nynit začnu (pozná.
vati :)“ tot jest proměna pravice Nej

vyššího?

12. Pamatovati budu na skutky Ho—
spodinovy: a řipomínati sobě budu
divně skutky tvé. (kterěžs činil) od po
čátku.

13. A přemyšlovati budu o všech
skutcích tvých: a v nalezcích tvých cvi
čiti se budu.

1. Ku konci. pro ldithuna. Žalm
14. Bože. svatá (jest) cesta tvá: kdož
Asafův.
(Výš 38. l. )
2. Hlasem svým volám ku Pánu: jest Bůh (tak) velik jako Bůh náš?
hlasem svým (vzněším) se k Bohu. apo
15. T s ten Bů jenž činiš divně
zoruje na mne.
věci. Z
ou jsi učinil mezi národy moc
svou:
3.V den souženl svého hledam Boha.
16. svobodils ramenem (s
)lid
ruce své (vztahují) v noci k němu: a
nejsem oklaman. Neda se potěšiti
svůlj.svy
Jakobovy
a JosefovyVým
duše ma,
Gidelyt
jsoutěvody'
Bože.viděly
6)t. nevěřící. — ") t. zhynuli morem přes noc. — "')
nechqjíoe na outěku leleti, co byli prvé nakořistili.

t. ti loupeže ohtivf všeho pozbyli.

7)t. jezdci uznali.
9)t. mzhodl jsi mezi rtrauuna. které valku vedly.
ll)Bebr.: i hněv člověka. a ostotek hněvu. t. j i ti nejvýš urputní chvíli“ budou tebe po
takovém rgevném skutku milosti tve'.

76. 5)t. oči mé bdí mimo čas. nemohu opati.

6)t. dnové předešli (štastnš to minulost) přicbuejí mi na pamět.
ll)t. po dlouhém souiení a ůzkostlive'm přemýšlovaní počinům teprv oddyohonti sobě a naději
míli. poznávqje skutky Hospodinovy. — ") t. teto proměna : malomynlnosti v doufadivost
způsobena jest ve mně milostí Boli.
lG) t. mod svou : Egypta.
l7)t. pocítily moci tvé. Narúil na průchod mořem červeným.

tam.
tě vody: &utrašily se s zbouřilysepro

76. 18. — 77. 25.

synové. kteříž se zrodí. :. zrostou. aby

(to též) vypravovali synům svým.
Pult; Množství zvuku vod :' hlas vy
7. Aby pokládali v Bohu naději svou.
dali oblskově. Ano i střely tvě" pro : nezapomínali na. skutky Boží: ale vy
hledáveli přikázaní jeho.
bíhaly (nebeea):
19. hlas hřímkní tvého (vzuěl) vůkol.
8. Aby nebyli jako otcové jejich. po
Blýskání tve osvěcovala.okrčlek zem kolení nešlechemé apo ouzející(Bohe);
ský, pohybovala. a třásla se země.
národ. kterýž nezpravi srdce svého. a
20. Skrze moře (byla) cesta tvá-. & nebyl věrný Bohu duch jeho.
stezky tvě skrze vody mnohé: a. však
9. (jako) synové Efrem. ač uměle z
ilepějí tvých nebylo znáti..
lučiště střílejí. (ale) v den boje zpět se
21. Provedl jsi jako ovce lid svůj, obrátili. (Soudc. 12. l.)
rukou Mojžíše a ona.
10. (Nebo) neostříhali smlouvy Boží:
a v zákoně jeho nechtěli cboditi.
11. A za

Žalm 'n. (vs.)
Prorok. chtě lid ísnelský k plné známosti Boha .
oc“ jeho obrům. slou'i k tomu phdklňdinim skutků
oiicb divných. . vidite trestů jeho má způrny'mí

předkyjejich, hned má se . Emu
Iovůni Devidovs.

brali a dokn

menuli se na. dobrodiní

jeho. a na ivy jeho, kteréž jim byl
ukázal.
12. (Ježto) před otci jejich činil ve
liké dny v zemi egyptské. na poli

Tenis!

]. (Zalm) vyučující Aseí'ův.
13. Rozdělil moře, : převedl je: a po
Pozo '. lide můj. učení mého: un. stavil vody jako v lůhvicif
14. Avedl je v oblaku (ve) dne: a
kloňte uc svého k slovům úst mých.
2. Otevru v podobenstvích ústa svá: přes celou noc v jasném ohni.
ravovati budu propovídky od po
15. Proti-hlskálu napouští: a napájel
gtrku věků).'
je jako z propasti veliké.
16. A vyvedl vodu ze skály: a vy
okoli velikého jsme slýchali. i
poznali: :. (co) nám otcově naši vypra— vedl vody jako řeky.
vovali.
17. A však ještě více hřešili' proti
4. Nezatajime toho před syny jejich, v němu: k hněvu popouzeli Nejvyššího na
poušti.
pokolení
Vypravovati
budem
18. A pokoušeli Boha v srdcích svých:
chvály l Přištím.
ospodinovy
& mocné skutky
jeho. i divy jeho. kteréž učinil.
že žádali pokrmů dušem svým.'
19. A zle mluvili o Bohu, řkouce:
5. [ vyzdvihl svědectví' v Jakobovi:
: zákon vydal v Israeli. Cokoli při Zdaliž bude moci Bůh připraviti stůl'
kázal otcům našim. aby (to) v známost
na 20.
(ml.?deřil
poušti?
(sice) v skálu. tak že tekíy
uvodili synům svým:
6. aby to poznalo pokolení potomní. vody. a řeky se vylily. Zdaliž (také)
m):. lůieícb.. : osm

— ") z. blesky.

20)t. nezůstalo iůdnóho znamení cesty, kudys lid svůj provedl; nebo hned jak.! vyšli ns břeh.
zese se nvfelo moře nod vojskem Psnoqovýln.
77. 2) t. starobylé.

5)t. moudrostis listy své. úkon.
12“—Tenis & zana. .;an mm egpukýeh
18) Viz 2. Moji. 14. 21.
l7)t. přičiňovnli hříchů..
18)t. podle libosti svi.
19)Behr.r maso.

4. Mqil. 13. 23.

Žaltšf.

77. 21 —-50.

36. Alemilovaliho (toliko) ústy svými.
bude moci i chleba, dáti. aneb připraviti
stůl lidu svému?
».jazykem svým lhali 'emu:
21. Protož uslyšel to Hospodin, &
37. srdce
jejich neb lo přímé
prodlel :' aoheň
hlen jest v Jakobu. před ním: amž věrni shled i jsou v
smlouvě jeho.
&hněv vstoupil na sraele :
38. On pak jen milosrdn . slitoval se
22. proto že se nedověřili Bohu. aniž
nad hříchy jejich: &nezahu il jich.
doufali v s ení jeho.
23. A však předc) rozkázal obla stokršte odvrátil hněv svůj (od nich): a.
nerozpělil všeho hněvu svého:
kům s hůry, &.brany nebeské otevřel.
39. nebem omenulse. že 'sou tělo :'
24. A dštil jim mannu ku pokrmu. &
chléb nebeský ' dal jim.
(ajnko) duch.
kterýž odc í a neus—
25. Chléb andělský ' jedl člověk: se vrncuje se zase.
40. Kolikrát jsou ho mzhněvali na
slal jim okrmů v hojnosti.
26. O rátil vítr polední na nebi:' &. poušti, ]: hněvu popudili na pustinách?
přivedl mocí svou vítr od západu.
41. Týž i týž navracujíce se.“ okou—
27. [dešti] na ně masem jako prs šeli Boha: a svatého ismelskěho hně
chem: a ptactvem pernatým jako pis— vu popudili.
kem mořsk .
42. Neupamatovali se na (mocnou)
28. A padlo v prostřed ležení jejich. ruku jeho. v ten den. kteréhož je vykou
vůkol stanů jejich.
pil : ru sužujíciho.
29. [ jedli & nasycení jsou hojně, &
43. terak činil v Egyptě divy svě.
dal jim, čehož žádali:
&zázraky své na poli Tenis.
30. inebylit zklamáni v žádosti své.
44. A (kterak) obrátil v krev řeky
Ještě byl pokrm v ústech jejich:
jejich, a. přivaly' jejich. že jich píti ne—
31. a v tom hněv Boží připadl na. ně. mohli.
A pobil tučné jejich. ' &předni z Ismele
45. Seslal na ně psí mouchy, &žraly
porazil.
je: &.žáby, i hubily je.
32. Při všem tom ještě hřešili: a ne
46. A dal rzi ourody 'ejich, &práce
věřili divům jeho.
jejich kob lce.
(2. ojž. 10. 12.)
33. A míjeli dnové jejich v mal-nosti.“
47. Po oukl krupsmi vinice jejich. &
&léta jejich s chvátěnlm.
moruše jejich (zkazil mrazem.
34. Když je hubil. hledali ho: a na—
48. A vydal krupo ití na dobytek je
vrscovali se (k němu). a na usvítě při jich. &jmění jejich ohni.
cházeli k němu.
49. Poslal na ně prchlivost hněvu
35. A rozpomlnali se. že Bůh spo— svého: prchlivost. &hněv, &soužení: do
mocník jejich jest: a Bůh nejvyšší že vy puštění skrze anděly zlé.“
kupitel jejich jest.
50. Uprostmnil stezku hněvu svého.
21)t.. nn.-ati nevěřících do země :salibené.

24) t. . nebe.
25)hebr. text:

Habr.:

Uslyšev to. rozhněval se.

chléb silných. mocných t. j. andělů.

26)t. v povětří.
"
3l)t. silné statečné u. vzácnější : nich.
38) Hebr.: jako pára; krátkého života jim popřůl.
39)t. mdli :. pudoucí lide'. — ") Deda neb vítr.
4l)t. k starým hřichům s zlým obyčejům ným.
44) t. dešťové vody jejich v cisterušeh & nádržkich. aneb i potoky. Viz 2. Hejl. 7. 17.
49)Hebr.: Posílání zlých poslů t. věci či nemeni mávnjíoích běd : neštěstí. čím! se ony
tmy rozumějí, o nich! 2. Moji. 10. 22.

Blblihůl.

lll

&!

žalm.

neuchoval od smrti duší jejich: i doby
tek jejich v smrti zavřel.
51. A pobil všecko prvorozené vsemi
egyptské, rvotiny všeliké práce jejich
v stnních C
ových. '
62. Ale lid svůj vyvedl (odtud) jako
ovce: a provedl je jako stádo po poušti.
53. A vede je v naději. a nebáli se :
ale nepřátely řikrylo moře.
64. A uv je na horu posvěcenísve
ho: na tu horu. kteréž dobyla pravice
'eho. A vyhnav před tváříjejich národy:
osem rozdělil jim zemi dle provazce

71.51.- 73,&.

65. A (však). probudil se jako ze
sua. Hospodin. jako rek podnapilý ví—

nem."

66. A udeřil nepřátely své vzadkyz'
pohanění věčnédo ustil na ně. (4. x. 5,s.)

67. A zavrhl stack Josefův. a poko
lení Efraim0va nevyvolil.'
68. Ale vyvolil pokolení Jůdovo. horu
Sion, kterouž zamiloval.
69. A tu vystavěl sobě jako (roh) je
dnorožců. svatyni svou v zemi. kterouž

založil na věky.
70. A vyvolil Davida služebníka. svého.
a vzal ho od stáda. ovcí: když chodil za
ovcemi plodnými. pojal ho.
65.jejich
A způsobil
aby israelska.
přebývala vsta
71. aby asl Jakoba.. služebnikajeho.
nech
' pokolen
66. A (však vždy předc) pokoušeli, a lsraele. ědictvi jeho.
72. A pásl je v nevinnosti srdce svě
apo uzeli Boha nejvyššího: a svěde—
ho: a moudrosti rukou svých vodil je.“
ctví jeho neostřlhali.
57. Ale odvrátivěe se, nezachovali
umlu : řevrácenijsou jako otcové je
Zalm 18. (W.)
jich v učiště zkažená..
Prorok ophkjvň zkázu Jerusalem. s chrámu.
58. K hněvu dráždili jej výsostmi
l. Zalm Asafův.
svými: a rytinami svy'mi k horlení po
Bože vtrhli pohané do dědictví tvého,
pouzeli ho.
59. Uslyšel to Bůh, a pohrdl (jimi): poškvrníli chrámu svatého tvého: obrá—
a v nic uvedl velmi Israele.
tili Jerusalem (jako) v stráž ovoce.“
60. Tak že zavrhl stánek Silo. stánek
2. Dali těla mrtvá služebniků tvých.
za pokrm ptákům nebeským. těla sva
svůj, kdež řebývsl mezi lidmi.
61. [ vyclblnajetí silu jejich: a slávu —ty'chtvých. šelmám zemským.
3. Vylili krev jejich jako vodu kolem
jejich v ruce nepřitele.
62. A dal pod meč lid svůj: a. dě Jerusaléma: & nebyl, kdoby je pocho
vůval.
dictvím svým povrhl.
měřícího.

63.
n Mládenc:
'e'ich ne yjejich
oplaksŽJžJraI
y. oheň; a
palici., Jlinií—žíjejich od meče padli. a

vdovy jejich nebyly oželeny.

4. Vydání jsme v potupu sousedům
svým; v porouháni. a posměch těm.
kteříž jsou vůkol nás.
5. Až dokavád Hospodine, na věky-li

51)t. egyptských.

2. Moji. 12, 29.
55“— těch národů před nimi vyhnaných.
57)t. v lnčiitč ochablě. nepotřebné, ns nůž nelze zpolěhati.

65) t. kdy! hs tram . zkoušky pominul. — ") Jako rek. který! vínem a. snem občerstviv
se. ůojm'nobnou zmulilostí nn nepřátely dorůzi.
66) žlebu-.,: penzi.! nepřítele své zpet (utikqjíc-i).

(1. ma. 5. s.)

67)t.
69)t.
72)t.
78.1)t.

Jiní to vykládají o nemoci Filistinskýcb.
k přebýviní svému nevyvolil vie Silo. které! bylo v pokolení Eli-sims. syn. Josefou.
silne utvrsony' příbytek.
moudřespr-svou! je.
boudu ku strili ovoce, ktera se odstrmi. když jest see-dno, Habr.:

.

78.6._ 79.13.

žalw.

se hněvati budeš: a hořeti bude jako
oheň horlení tvé?

Žalm 10. (so.)
Prorok jmenem lidu isnelskbho. od nepřátel mio

6. Vylí ahněv
svůj na národy:.
kteříž
tě nemají.
na království.
kter " jmena
tvého nevzývají.
7. Neboťjsou sežrali Jakoba: a místo
jeho obrátili v poušť.
8. Nevzpomínejž nám dřevních nepra
vostí našich. rychle at předejdou nás
milosrdenství tvá.: nebo jsme přílišznu
zem.
9. Spomoz nám Bože spasiteli naš
s ro slávu jmena svého Pane vysvobod'
nas: a buď milostiv hříchům našim, pro
jmeno své.
10. Ab snad neřekli mezi národy:

Kde jest

ůh jejich? a v známost uve

dena buď mezi pohany před očima na—

šima pomsta krve služebniků tvých.
kteráž jest vylita.

neho. modlí so Bohu a mvoboml.

]. Ku konci. ro ty. kteříž promě
něni budou.“ svě ectví Asafa. Žalm.
2. Ty. 'enž zpravuješ Israele. pozor-n':
jenž vodís Josefa jako ovci. Jenž
š

nad cherubíny.' zjev se"
3. před Efraimem, Benjaminem. a
Manassesem. Vzbudiž moe svou a přijď.
aby4.sBaseny
učinilnás?
nás. a ukaž tvářsvou.
ože obratiž
a spasení budeme.
5. Hospodine Bože mocností. doka
vadž hněvati se budeš nad modlitbou

služebníka svého?
6. (Dokavůdž) budeš krmiti nás chlo
bem slz: a napájeti nás slzami v plné
míře?

7. Postavil jsi nás k sváru sousedům
našim? a nepřátelé naši posmívají se
nam.
zachovej syny usmrcených!
8. Bože mocností obratiž nás: a ukaž
12. Aodplat sousedům našim sedme
ronasobně do lůna jejich :“ za pobanění tvář svou: a spasení budeme.
9. Ty jsi vinici (svou)' zEgypta pře
jejich. kteréž jsou tobě činili Pane.
13. M pak lid tvůj. a ovce pastvy nesl: hnala národy. a štlpil jsi ji.“
tvé. chvaliti tě budeme na věky. Od
10. ůdeem cesty byl jsi před obli
pokolení do pokolení vypravovali bu čejemjejím :' štípil jsi kořeny její. a na
deme ehválu tvou.
plnila zemi.
11. Vstou 'ž před obličej tvůj lkání
vězňů. Pod é velikosti ramene svého,

11.

řikryla hory stínem svým &ré—

vím
ce
Boží:' své až kmoři:
12.svím
ozšířilaratolesti
a až k řeoe (Eufratu) rozvod sve.
13. I pročjsi rozbořilhrad u její: aby

ll)Hebr. text: Podle velikosti síly své mechej sobě ostatků k smrti oddaných — t.j. _do
zajetí odvedených.
12)t. hojně : štědře.
79.1)Viz žalm 68. !.
2)t. jen! přítomen jsi v arie omluvy. na které! jsou chembíni. — ") &.pomahaje lidu svému.
4)t_ navrat. uveď nás spát ze zajetí do vlasti.
5)t. oslýebaje modlitby jeho.
7)L 0 Palestinu se toho času avril-iliEgptčti | Auynkými.
9) Behr.: Kmen vinný. t. lid izraelský. — ") l.. místo nich.
10) t. v sloupu oblakovdm s ohnivém.

ll)t.

j. nejvyšší. Smyol toho podobenství jest. to rodil-il le lid israel-ký a! na hory líbúnskd.
kde! rostly cedr,.

lll'

884

žalm.

79. 14.— 80. ".

všickni. kdož jdou mimo cestu trhati

5. Nebo tot jest přikázanl vIsraeli:
a řád Boha Jakobova.
6. Na svědectví v Josefovi položil to.'
14. Rmx-ylji vepř z lesa: a zvěřpou
ště spáslaji.'
když cházel ze země e
také: 'azyk.
J
15. Bože mocnosti obratiž se již (k kteréhšž neznal. slyšelfgyp7. Odvratil od břemen hřbet jeho: a
nám): popatř s nebo. a viz. &navštěv tu
vinici,
rucejeho od košů. aby nesloužily (více).'
16. jižto štl la pravice tvá..a dokonej
8. V souženl (tom) vzýval jsi mne.“
'i : a (budiž
tva) nad synem člově— a vysvobodil jsem tě: vyslyšel jsem tě

z ni mohli? '

'kteróhoš utvrdil sobě.“

17. Popalenatjest ohněm.aaporu.
bána. od žehránl obličeje tvého hyne.

18. Budiž ruka tva nad mužem pra
vice tvé: 'a nad synem člověka.kte
rehož jsi utvrdil sobě.

vs

bouře:" zkusiljsem tě u vody

odpírání."'

9. Slyš lide můj. a osvědčlmt se tobě;
Israeli. u slechneš-li mne.
10. ne deli v tobě boha nového. &
nebudeš-li se klaněti bohu cizímu.

ll. [neboc já jsem Hos odin Bůh
19. A neodstouplme (vice) od tebe.
obživlš nás. &jmeno tvé vzývati budeme. tvůj. kterýž jsem vyvedl teho z země
20. Hospodina Bože mocnosti obra—
otevřijen ústa sva, a napl
mt je
tiž nás: a ukaž tvař svou. a spasení Éyptske'q:
budeme.
12. Ale neuposlechl lid můj hlasu
mého: a Israel nepozoroval na mne.
13. Protož pustil jsem e v žadosti
Žalm so. (81.)
Prorok napomlnd lidu. aby svitky Boží s obzvlaltni
pobomosti svedli, s Boha se vil pilnostictlh.

srdce jejJich.: chodili dle n ezků svých.
atqjesto)kdyby
kdyby
mne
můlj
uposlec
Israel
bylbyl
po lid
cestác
mých chodil:

]. Ku konci. za čeřeny. Žalm samého
Asafa. Viz v s 8,1.
15. snlžil:
v nic &na.sužujlclje
bych snad bylvzth
neůřately
2. Plesejte Bohu s
ocnlkunašemu: jejich
ruku
svou.
a vesele pokřikujte
hu Jakobovu.
16.
Nepřátelé
Hospodinovi
kořiliby
3. Zplvejte žalm. a0dejte sem buben;
(vezměte žaltář veselý s harfou.
jemu:
mbiylby
čas jejich
na.věky/"
4. Tru te troubou na novměslce.' se 17.
A k3
(bych)
je z tuku
obilí:
&medem ze skály' sytil bych je.
v den znamenitý slavnosti vaší.

13)t. Plod jsi nás zbavil ochrany své, abychom o nejdražší statky své. o svobodu a níbožen—
sui obloupem' byli?
14)Vepl'em divokým a zvěří rozumějí ae nepřžtelě lidu israelského, totiž llolofernes a Assyrští.
16)t. Jakoba a Josefa. jichžho : počátku v 2. zminka se činí. t. j. shlédni na lid svůj. Israel

ský. jen! jest potomek Jakoba a Josefa.
18)t. nad lidem. který! jako ití-pila pravice tvi.
BC.4) Židé čítali čas a tuky dle oběhu měsíce. a první den každého měsíce slavně vytruhovali.

6)t. lidu isnelskému to príkizal. — "') &.jinak: kde! jsme jazyk neznimý slýebati museli.
7“- aby hlíny. VŠH-lt. rumu. kameni, v koidch a jiných nádobách zednických nenosili. t. od
těžkých robot zpreotil je.
8)t. Mluví tu Houpadla sám. 2. Moji. ll. 24. — ") t. :. oblaku. — “') Mesyba t. svitu.
z. Moji. 17. a.
")L dobrodinímisvými; svobodně údaj. a díunt hojnost všeho. čehož Máš.
IBN.. Israelovi. — ") t.. ltiló by bylo štěstí jejich.
l7)t. buďlelnlm. o němž !. Král. 14. 25., aneb od včel. jak! někteří praví, že v ml cha
nanq,skěvskalůehavjeskyníchseosazmi; anebsyropemshroznů, jelnaskalnatých
hol-ich rostou. připraveným. T. j. vším dobrým by oplývali.

81.1. "- 82.16.

Žaltaf.

Žalm 81. (se.)
Nannini soudců. aby bel ohleda'ní se na osoby upn—
vedlive soudili. pamatuji“ na povinno-ti

]. Zalm Asafův.

Bůh stojí ' v shromáždění bohů :"

3. Nebo hle nepřátele tvoji se bouří:
a ti kteříž tě nenávidí. pozdvihují hlavy.

4. Prošlilidu
tvémuroti
zlostnou
radu:a(
e) myslí
svat mskládají
t m.

5. Říkajíce: Pojdge. a vyhlíiďmevje z
národu :' a at nenívícevzpomínánojme
na Israelova.
.
6. Nebot jsou se usneslijednomyslně,
spolu proti tobě smlouvu učinili.
7. stanové ldumejských. a Ismaelit
ských: Moabští a Agarejští.

u prostřed pak bohy rozsuzuje.
2. Dokavtídž souditi budete nespra
vedlivě: a osoby hříšníků přijímati?'
3. Soud (spravedlivý) čiňte nuznému.
a sirotku :' poníženého.a chudého ospra
vedlňu'te.
8. Gebelští, a Ammonitští. a Ama—
4. \íytrhněte chudého: & nuzného : lechitští: cizozemci' s obyvateli tyr
skými.
ruky hříšníka vysvobod'te.
5. (Však) toho neznají. aniž tomu ro
9. Ano i Assyrští s nimi: hotovi jsou
zumějí, ve tmě chodí: (a protož) pohy ku pomoci synům Lotovým. '
bují se všickni základové země.'
10. Učinižjim jako (někdy) Madian
6. Jat jsem řekl: Bohové jste , &sy ským ". a jako Sisarovi: jako Jabinovi
nové Nejvyššího vy všickni. (2. Mojž. při potoku Cison."
22. 9.)
ll. (kteříž) vyhynuli v Endor: uči—
7. Ale jako (jiní) lidé zemřete: a jako nění jsou jako hnůj země.
12. Nalož s knížaty jejich. jako sOré—
kdokoli jiný knížata padnete.'
'
8. Pavstaniž Bože, suď zemi: nebo ty bem. a Zébou. a Zebeem. a Salmanou:'
dědíti budeš ve všech národech!
(tak) se všemi knížaty jejích.
13. jenž řekla: uvažme se dědičně v
svatyni
Boží.“
Žalm sz. (sa.)
14. Bože můj učiň je jako kolo:' a
Modlitba a pomoc Boží. kdyt le okolní nňrodovb jako stéblo před větrem.
proti lidn israelskemn spíkll.
15. Jakož oheň. jenž spaluje les: a
l. Píseň žalmu Asafova.
jakož plamen za alující hory:'
16. tak je stí ej bouří svou: a hně
2. Bože, kdož 'est podobný tobě? Ne
vem svým přestraš je.
mlč. aniž se upo ojuj Bože?
_

81.1)t.

přítomen jest. — ") t. lOlldOů. vrchností. nůmbtků Božích v činění soudu . spravedl
nolti.

2. Moji.. 21. 6.

2)t. státi budete k straně bezbožných.
3)t. :. nevinnů neb spravedlivů vyhlniqite.
5)t. práve. dobří řádově. chvelítební mravně:

co! když hyne. přichhejí za tím nepnvosti

e. bezbožnosti. a naposledy vyvrácení obcí a království.
7)t. Všichni do jednoho vy eoudoove'& knížat-a nhynete.

a);

dědičně vlídná všemi národy.

82. 2)t. nehleď tiše a. pokojně na to, co se nám od nepřátel děje.
5)t. at nejsou více národem. -—
8) Rozumdj Filístínske'.
9)lloabským . Ammonitakým. 1. Moji. 19. 36.
12) Soudc. 8. 21.

18)t. Jeruzalém & umi innehkou.
14)t_ jako prach. jen! se toč u dohru. chamelioc.
15)t. křoví na horních. rychle hořící.

žalm.
17. Naplň tváře jejich zahanbenlm:
eby hledali jmena tvého Hospodine.'
18. Nech et se stydí & děsí na věky
věků: a. st se hanbí, s zahynou.
19. A et oznají. že ty (kterýž) jmeno

82. I?. — 83. 18.

moc od tebe: vstupovůní (k stánku tvé
mu) v srdci svém zpořbdalf
7. oudoíím slz. na místo. kteréž
uložil.'
ožehnůnl dá ustanovitel

pů' ou z síly k dle:" (až)
máš Hospodin: (že) ty sám jsi Nejvyšší zákona.“
vidín bude lšůh bohů na Sionu.'"
nade vší zemí.
9. Hospodine Bože zástupu vyslyš
modlitbu mou: ušima pozoruj ó Bože
Jakobův.
Žalm 88. (as.)
10. Ochránce náš popstř Bože: s
Prorok ridicu ]- od chánu Božího, s'ódost svou.
k nemu “id. proutí. : blahoslavenstvítěch. kteříž vzhlédni na. tvář Pommného svého.'
svo
ý přiswp k nemu vs'dy moji. vysvětluje.
ll. Nebo lepší jest den jeden v sí—
l. Kg konci, za čeřenyf synům ních tvých nad tisice.. Zvolil jsem
Kóre. Zalm.
sobě raději opovrženým býti v domu
Boha mého. nežli přebývati v stáncích
2. Jak míli jsou stanové tvoji Ho hříšníků"
spodine zástupůf
12. Nebo milosrdenství a. ravdu
3. Touží, až i omdlévá duše má. po miluje Bůh:' milost a slávu & Ho
slních Hoepodinových. Srdce má. a tělo spodin.
mé plesají k Bohu živému.
13. Neodepře čeho dobrého těm. kte
4. Nebo (i ten) vrabec nalezl sobě říž chodí v nevinnosti: Hospodine zů
dům.“ s. hrdlička své hnízdo. kdežby stupů, blahoslavený člověk.kterýž doufá
složila mladé své. (Já nacházím) oltáře v tebe.
tvé, Hosjpodine mocností: králi můj. a.
Bože mů .“
5. B] hosíavení 'eou). kteříž pře
bývají v domu tvém ospodine: (tit) na
věky věků chváliti budou tebe.
6. Blahoslavený muž. kterýž má. po

A

l7)t. tak eby teho hledeti museli. židně pomoci při bozích svých nenalwqjíoe.
83.1)Želm tento není bez spojení se želmem 41.: jsout obo při téže příležitostí s od tarot
pěvce složeny.
2)Rocumí se zde sten na dvě rozdělený. kdež stále erehe omluvy, než byl vyetsvěn chrám

jerusslěmský. 2. na

26. 1.

4)t. místo kde hnizdí. — ") Vrubcem . hrdličkou míní pevčc sám sebe; vruboun pro outěk
svůj. s. hrdlidkou pro lisku svou k domu Božímu.
6)t. ceetn neberu k domu tvému usmyslil. T. ]. blahoslavení. kteříž vždy s rádi na cestu k
výrodnim slavnostem do chrámu tvého myllí'.

7)Smysl dle hehr.: Ti poutníci jdouce ples puste s suché oudolí Beko (Bekaim. 2. Kril.
6. 28.) ze studniei je sobě poklůdqji. t. j. tek volně s ochotně. až žízní prehnouoe , po
něm do Jerusalem. chvútqjí. jako po nčjekýsh utěšených . premenity'oh lukioh.
8)tt Bůh. — ") hebr. text: berou se zástup ze ústupem. t. vždy jim více síly e srdce
přibývL — “') Smysl ver-ie 6. 7. e 8. jest tedy ten: Hešhetny' ten. kterému! dáno jest
od Boha. eby mohl vstuponti k stonku tvému. jakž byl v zbožná mysli své uložil. nebo u!
jde přec pusti : suchá místa. kde! limí průhnouti muni. Bůh jenž ustanovil zákon v plnění
ho. jich podporuje s .as víc o více. tak že konečně přede vidí svatyni Boží ne Sionu.
10)t. krile notebo, jehož jsi ne království poustel.
ll)t. dnů jinde. soud v st.-ned: hříšníků strůvenýeh. -— ") t. bolidů.

12)Eebr. text:

tujest nim HospodinBůh slunce . povest. hi udílí old.

( žalm 54. (as.)
Prorok připomínalosoběmeggi

sEqugsédassyógo-oú'nzoos

887

Žaltěř.

84, l. — 85. 12.

Žnlm 88. (se.)

[líddln
haplského

spltom

David v sonisní jsa. smilovůni . pomoci proti

ulům svým od Boha udi.

H

nap

l. Modlitba samého Davids.
]. Ku konci. synům Kóre. žalm.
2. Požehnal jsi Hospodina zemi své:
Nakloň Hospodine ucha svého. a vy—
odvrátil jsi za'etí Jakobovo.
slyš mne: nebot jsem nutný & chudý.
2. Ostříhejž duše mé. nebot svatý
3. Odpustí s nepravost lidu svého:
jsem: ' spasens učiňslužebníka svého.
přikryls všecky hříchy jejich.
4. Ukrotíl jsi všecken hněv svůj: od Bože můj. doufajícího v tebe.
3. Smiluj se nade mnou Hospodine,
vrátils (se) od hněvu prchlivosti své.
5. Obmtiž nís' Bože spasiteli náš: nebot k tobě volám celého dne:
4.
Potěš duše služebníka svého. ne
& odvrat hněv svůj od nás.
6. Zdaliž na věky hněvati se budeš bot k tobě Pane duše své pozdvíhuji.
na nás? aneb protáhneš hněv svůj od
5. Neb tyjsi. Pane. dobrotivý. a.tichý.
národu do národu?
& hojný v milosrdenství ke všechněm.
7. Bože ty obrátě se obživíš nás: & kteříž tě vzývají.
lid tvů' veseliti se bude v tobě.
6. Slyš Hospodine modlitbu mou: &
8.
až nám Hospodine milosrden pozoru' hlasu prosby mě.
ství své: a spasení své dej něm.
7. den soužení svého volám k tobě:
9. Poslyším co mluví ke mně Hospo nebo mne vyslýcháš.
din Bůhf Zajisté že mluví pokoj na lid
8. Nenít žádného tobě podobného
svůj;" &na.svaté své. a.na ty . kteříž se
mezi bohy Pane: &nic není podobného
obracujík srdci."'
skutkům
tvým.'
10. Jistě blízké. 'est těm, kteříž se
9. Všickni národové. kteréž jsi učinil.
ho bojí, pomoc jeho: aby přebývala
řijdouf a klaněti se budou řed tebou
sláva v zemi naší.
sne: a oslavovati budou jmeno tvé.
ll. Milosrdenství & pravda potkaly
10. Nebo velík ' jsi ty. a číníš divné
se spolu:' spravedlnostapokojlíbajíse."
12. Pravda ze země uchází: &spra— věci: ty jsi Bůh s m.
11. Ved' mne Hospodine po cestě
vedlnost s nebe vyhlédá.'
13. Dá (také) Hospodin požehnání: své.“ &kréčeti budu v pravdě tvé: at se
veselí srdce mé. aby se bálo jmena
&země naše vydá ourodu svou.
14. Spravedlnost před ním choditi tvého."
12. Chváliti budu tě Hospodina Bože
bude: &zřídí po cestě kroky svě.'
84.5)Hebr.:

navritíi nás use. t. 5. kdy! jsi nás ze zajetí vysvobodil nyní v předešlý stav utě

ěený uvadi! nás.

9)t. co na mou prosbu odpovídá. — ") t. aby přišel nad pokoj a nad. — '") t. kteří
jdou do sebe. a napravují se. Jinak: kteří obrací k němu srdce. Bobr.: Toliko aby se
nemvrůtili k zlosti (předešlé)
ll)t.. milosrdenství Bosí k lidem a té! pravda t.j. pravdivost v plnění zaslíbení svých schází
a spojují se. aby totiž lidem dobře činily a zaslíbené spasení jim spůsobily. -- ") t. sml
Hly se. ješte láska Boli spravedlivou mírní a cíl jí klade.
l2)t. navrátí se zase na semi s nebe. kun: před lidmi byla jako utekla.
l))t. všude průchod míti, a veřejnějako omamnti bude příchod Boha. bilo spravedlivého.
' jen! v semi_ws tak dobrotivě.jako kdy prvé. kralovati bude.
85. 2)t. miláček a milovník i ctitel aneb pomazaný tvůj.
9)t. někdy, svým duem.
ll)'t. vynč mno přikhnnim tvým. — ") t. st raduje se v básni tvé.
_n.:
W

žalm.

85. 13.-- 87.5.

mů' z celého srdce svého. a oslnvovati
3. Slavné věci vypnvují se o tobě.
město Boží.
bu u jmeno tvé na věky.
13. Nebo milosrdenství tvé velikéjest
4. Pcmním na Rehab ' a. Babylon.
nade mnou,' a vyu-hle duši mou z pro (mezi těmi). kteříž znají mne. Hle cizo—
zemci " a Tyrští. &.lid mouíenínský. ty
pasti“Ěnbši'“
'
14.
'e. povstalit jsou napraví proti jsou tam.'"
5. Zdaliž se neřekne o Sionu: Ten i
mne, a rota násilníků hledá bezživotí
meho:.a
nepředstavili tě před očima onen narozen jest v něm: ' a sám Nej
s
vyšší založil jej?
15. Ale ty. Pane Bože, lítostivý a mi
6. Hospodin vypmvovati (to) bude v
losrdný. shovívající a hojný v milosr— sepsání lidu. a knížat; těch. kteříž byli
denství. a pravdomluvný.
v něm.“
16. vzhlédniž na mne, a smiluj se
7. Jako samých veselících se, jest
nade mnou, dej vládu svou služebníku přebývání v tobě.
sv
svámu: ' &spasenn učiň syna služebnice
17. Učiň se mnou znamení k dobré
mu.'
to viděli , kteříž mne nenávidí.
&zahanšeni byli: žes ty mi Hospodine

spomohl,a mnepawa
Žalm 86. (87.)

Žalm 87. (se)
Prorok nni'lknje na svou hidu, židů ! ui vyproitán
bití. oby tím lépe Bohu chvllíti mohl.

1. Píseň žalmu. synům Kóre, ku konci,

pro Maheleth.' k odpovídání,“ roz
umnostimEmann Esmhitského. (1. Po—

0 důntojnosti . divů mute Jernsslemn. příčinou llu

ral. 2. G.)

iob Boiich tn konaných, jimi i okolní ns'rodové, tok
jako domáci. nekdy 'tomui býti moji. Uhsuje ton
ním
a: nn časy m esn'iiské.
'

2. Hospodine Bože spasení mého, ve
dne i v noci. volám k Tobě.

l. Synům Kóre, žalm pisně.
Základovéjeho ' jsou na horách sva

tých:"

2. mil 'e Hospodin brány sienské
nade všec y stany Jakobovy.

3. Vstoupiž řad obličej tvůj modlitba
má: nakloň na svého ku prosbě mě.
4. Nebo naplněna jest strastmi duše
má: a život můj k smrti se přiblížil.
5. Počten jsem mezi ty. kteříž sestu

_—_.
l3)t. velikého milosrdenstvíjsi ke mně am,

to jsi atd. — ") t. vytrhís mne : přítomného

velikého nebezpočonství smrti. jeko již z hrobu.
l4)t. nemqjíco es nn očích. nic nedhqjíee na tebe.
16)t. kterouž mne nepřítele mojí odníti usilují; aneb: ohdnř silou k náleiitému vládnutí.
17)t. doku toho nějakým patrným znamením. ie ke ms dobrotivý jsi.
86.1)t. mestoBolíhoJerusalem—") t. na horůch. které! sohč Hospodin k službám svým oblíbil.
4)t. Egypt. — ") t. Filistínití. — "') t. v Jsruule'mč k úctě mé. Mluví tu prorok
o národech cizích, Ie Bůh ledním nirodom. i těmi. kteří se k němu a k cirkvi jeho někdy
nepřátelsky chovali. nepohrd, kdy! toliko opravdově k Bohu se obrátí. Takove Ie za do
mácí f vlastní přijímá.
5)t. v Jerusalémd; ten i onen. každý člověk. všiokni jsou rodem : Jerusalémn. jsou k němu
přivtdloni. . k náboženství Hospodinovu připojeni.
6)t. vyčítali bude Hospodin jako z popisu národů, t. z knihy. v ní! jako napsané mů nůrody.
kteří! 1. jako trilovství nůldgií: „[ tou také tu byl a se narodil,“ t. rozlični cizí náro
dové budou plídtoni & přijati u shlehníky Hospodinovy. a ze spolusousedy Sionu. nejinak
nei jakoby v nem srouni byli.

87.1)t.pronhtrojstmndný.—")t.jodndoh
druhým.maguywumsa—wn.
nudouLnnohoity.

81. 6- '— 88. 6

Žalm.

17. Na mne se shrnul( Hsný) hněv
ujl do jámy? učiněnjsem jako člověk
tvůj: s hrůzy tvé zkormo y mno.
ez pomoci,"
6. (jako) mezi mrtvými propuštěný!
18. Obkličujl mne jako voda celý
Juko zraněni. spící v hroblch. na něž den: obkličuji mne hromadně.'
nevzpomlnáš vice: jenž od ruky tvé od
19. Vzdňlils ode mne přítele. a bliž
vrženi 'sou."
'
nlho (mého,) a známé mě od bldy (mě)..
7. oložili mne v jámu nejhlubší: v
temnost, s v stln smrti.“
8. Na mne doléhá. prchlivost tvá.: s
Žalm ss. (so.)
všecka vlnobití svá. uvedl jsi na mne.' Předně vyčítá prorok sliby Davidovi od Boha očinónů.
9. Známé má jsi vzdálil ode mne: Potom hidoý spůsob rodu oho s celého hrLlovstvl
vuli mne v ošklivost sobě. Vydán jsem. přodkltdsjo. Bohu toho tonů: . pomociod něho au
a nemohu vyv outi:'
1. (Žalm) vyučujlcl Ethana Emhit
10. oči mé hynou bědou. Protož vo—
lám k tobě Hospodine celý den: roz ského.
2. O milosrdenstvlch Hospodinových
prostirům před tebou ruce své.
11. Zdaliž ns mrtvých činiti budeš na věky zpívati budu. Od národu do ni
divy: aneb (snad) lékaři vzkřlslje.s bu rodu zvěstovati budu pravdu' tvou ústy
dou tě chváliti?
svými.
12. Zdali vypravovati bude kdo v
3. Nebo jsi řekl: ' (a) na věk milo
hrobě milosrdenství tvé . :; pravdu tvou srdenství uděláno bude na ne esich:
v zahynuti?
připravena bude pravda tvá na nich."
13. Zdaliž poznání budou v temnosti
divnl skutkové tvojí. &spravedlnost tvá
v zemi zapomenutí?
14. Já. pak Hospodine k tobě volám:
&z jitra. předchází tě modlitba má.
15. Proč Hospodina zamltáš modlitbu
mou: a odvracuješ tvář svou ode mne?
16. Chudý jsem já. a v lopotách od
mladosti své: vyvýšen pak jsa.. ponlžen
jsem, s zkormouccn.
.
5)t.
6) t.
7)t.
8)t.
9) t.
ll)t,
18) t.

4. Učinil jsem smlouvu &vyvolenými
svými. přisáhl jsem Davidovi, služebniku
svému:

5. Až na věky řipravim simě tvé.
A vzdělám od náro u do národu stolici
tvou.
6. (Protož) oslavují nebesa divně sku—

tky tvé. Hospodina: (ano)i pravdu tvou
v shromážděni svatých.“

do hrobu. — ") Behr.: podoben jsem člověku hne vši síly.
sám sobě mnednný. — ") t. které! : péče o ochrany své jako vypoultíl.
dst mi uhěhnouti v nebezpečenstvl smrti. Vis Joh 10. 22. Výš 27. 1. 29. 4.
phkvááls mno vším vlnobitim. t. j. všelikým souiením.
nemohu znilmouti toho trápení. v na vydán jsem.
pomoz mi. dokud liv jsem. abych tě za to oslavoval.
nsJednou. aneb se všech stnn.

19) t. přátelé má. kteří! mně v bídném stavu mém měli býti útěchou, odňal jsi mi. Bohr.
známým svým jsem jako v temném místě (neviditedlný).

88.1)Viz 1. Pu. 2, s.
2) t. provdornluvnost. věrnost s plnění slibů.
8)Hohr.: a. to mám. jistotně tok smýilirn. — ") t. jako! nebes. v svém zřízenípevně stojí
a trvají. tak i ty v svých mlíhonloh provdomluvný jsi a bez proměny sůstúviš. Co tak!.
nisledujo vo v. 4. 5
6)t. ctitelů tvých. Jakoby řekl: Že ty mooen jsi sliby sve' splniti. tomu uci všecky otvo
hne' věci. "lišt nebesa, která! moc tvou nejvíce s nejpntmqii uhsuji: . to v splňovim'
slibů svých pnvdomluvny' : věrný jsi. toho svědkové jsou ctitelé : služebníci tvoji (malé).
na nohi vůkol tebe shromážděni, kteří! vidouoo věrnost tvou, chvili ji . mundi. Nil v. 7. 8.

smísím"
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žaltář.

88. 7—31.

naše. a od Svatého ist-selského. krale
býtí
7. může
Nebolřodo
v oblacích
přirovnán
spodmn':
(kdo ' 'est
odo našeho..
20. Tehda mluvil 'sí u vidění svatým
ben Bohu mezi syny BožímiY)"(Jobpl. G.)
8. Bůh. kterýž oslaven bývá v radě svým ,' a řekl jsi: loži! jsem pomoc
svatých: ' veliký a hrozný jest nade (lidu svému) v (reku) silném: s povýšil
všeck . kteříž jsou vůkol něho.
'
jsem v voleného z lidu mého."
9. ospodíne Bože zástupů, kdo jest
21. alezl jsem Davida služebníka
podoben tobě? Mocný "si ty Hospodine, svého: olejem svatým svým pomazal
a pravda tvá jest vůkoí tebe.“
jsem ho.
10. Ty panuješ nad mocí mořskou:
22. Ruka zajisté má spomůhati bude
bouření pak vln jeho ty skrocuješ.
jemu a rámě mé posílovatí ho bude.
ll. Ty jsi snížiljako zraněného. py
23. Nic neprovede nepřítel proti němu.
šného: ' mocn'm ramenem svým roz a syn nepravosti“ nemá více uškoditi
ptýlils nepřate y své.
jemu.
12. Tvat jsou nebesa, tvá také i země.
24. A potru před tváří jeho nepřá
okršlek zeměs plnost jeho ' ty jsi založil:
tely jeho: a ty, kteříž ho nenávidí. vou
13. ůlnoční stranu i moře' tys stvo těl: obrátím.
řil. T or :: Hermon“ ve jmenu tvem
25. Nadto pravda má. imílosrdenství
plesatíbudou!"
mě s ním bude: a ve jmenu mém vy
14. Tvé ramě jest přemocné. silná.
výšen bude roh jeho.
ruka tvá.. s vyvýšená. pravice tva:
26. A vložím na moře ruku jeho: s
15. spravedlnost a soud jsou zákla—
na
řeky pravici jeho.'
dem trůnu tvého. Milosrdenství a prsv
27. Out bude vzývati mne (Nm): Otec
ds předchůze'í tvář tvou:
16. blahos aven líd. kterýž zni ple můj jsi ty: Bůh můj. &obrance spasení
sůní (ho).. Tit, ospodine. v světle o mého.
28. A já za prvorozeného ustanovím
bličeje tvého chodítí budou,
17. a. ve jmenu tvém plessti budou ho: za vyvýšeného nad krále zemské.
celý den: a v spravedlnosti tvé vyvý
29. Na věky zachovam jemu milosr
šení budou.
denství své: a smlouva mě.(bude) věrná.
18. Nebo sláva síly jejich jsi ty: a. jemu.
*
: dobrolibostí
tvé povýšen bude roh
30. A učiním aby na věky věků trvalo
'.
1'9. Nebot od Hospodina jest obrana

símějeho. a trůn jeho jako dny nebe/'
31. Jestlížeby pak synové jeho opu

7)t. na nebi.
8) t. ctitelů a slnžebníků jeho. duchů nebeských.
9)t. přitojí tobě všudy. všecko svědčí o pravdivosti tvé.

ll)Hebr.:

Rah-b. t. Egypt.

12)t. čímkoli svět naplněn jeet..

l3)L k stnně polední. — ") Ona hora k úpsdu. teto k východu ležela; tak se vyčítají
vieeky 4 strany světe. — “') plesaji aneb zpívají o jmenu tvém. t. znají se k tomu.
se. :, stvořitel jejich.
IGN. umí plesatí tobě. t.. příznivů se k tobě.

18)L síla. noc s důstojenství unie.
19) Hebr.: Hospodin jest štít riki. Svatý ísnelský, krů! níš.

20)t. pmkům s Nia-noví. -— ") t. Davida.



zau. člověk neileshetny'.
26)t. uěínín. aby panoval od moře středozemního a! po řeku Eufrat.
30)t. jak dlouho nebe etui bude.

Výš 79. 12.

88. 32. — 89. 2.

l—

89!

Žalm.

46. Ukržtils dnů času“ jeho: přikryl
stili zakon můj: a v soudech mých ne
chodill:
jsi jej hanbou.
47. Až dokavůd Hospodine odvrnco
32. jestližeby ustanovení mých po—
škvrnili: s přikázaní mých neostříhali: vati se budeš docela: (doksvůdž) ho!-cti
33. tedy navštívím metlou nepravo— bude jako oheň hněv tvůj?
sti jejich: a ranami hříchyjejich:
48. Rozpomeň se. jaká. jest bytost
34. milosrdenství ak svého neode—
má: ' zdaliž jsi tedy nadarmo stvořil
jmut od něho: aniž š oditi budu proti všecky syny lidské?
pravdě své;'
49. Kde jest člověk. jenžby živ byl.
35. aniž poškvrním umluvy své: a
toho. což vyšlo z úst mých. nen-uším. a neuzřel smrti: (jenžby) vytrhl duši
svou z moci pekel?
36. Jednout jsem přisáhl skrze sva
50. Kdež jsou milosrdenství tvá první
tost svou. zdaliž sklamám Davidovi?
37. (totiž, že) símě jeho na věky tr Hospodine, jakož jsi přistihl Davidovi
v pravdě své?
vati bude.
51. Pamatuj Pane na pohanění slu
38. a trůn jeho (bude) jako slunce
před obličejem mým, a jako měsíc utvr žebniků svých. kteréž jsem nesl v lůnu
zen na věky: &(ten) svědek na nebi' svém ' od mnohých národů.
jest věrný.
39. Ale tys zavrhl. a potupil: zane Hospodine,
52. Kterýmž
banělihaněi
nepřátelé
tvoji
kterými
proměnu'
dbal jsi Pomazaného svěhof
Poumzaného tvého.
40. Vyvrátil jsi smlouvu (učiněnou)
53. Požehnán budiž Hospodin na
s služebníkem svým: poškvrnil jsi na věky: staň se. staň se.
zemi svatost ' jeho.
41. Zbořiljsi všecky ohrady jeho:'
Žalm 80. (so.)
obrátils pevnostjeho v strach."
42. Loupí všichni tudy jdoucí: uči—
něn jest v posměch sousedům svým.
43. Vyvýšil jsi ravici těch. kteříž
utískají ho: obvesehls všecky nepřátely
jeho.

44. Odvrátil jsi pomoc' meče jeho:

0 voč'nostiBoži s usedlostí timto vžecb lidi. svím
Inulih'í. ktoh'i ns poušti pondeli.

l. Modlitba Mojžíše. muže Božího.
Pane outočiště učiněn jsi nám, od na
rodu do národu.

a nospomohl jsi mu v boji.
2. Prvé než učiněny byly hory. a.než
45. Zkazils jej (oloupiv ho) o čisto jest z ůsobena země. &okršlek zemský;
tu: ' a.stolici jeho svrhl jsi na zem.
od věků až na věky jsi ty Bůh.
84)t. v klam uvedu pravdy své.
as); zajisté nesklnmům Davida..
38)t. Bůh sám.

89)Ale nyni. jak! se zdá. zavrhuje! s potnqueš trilo. potomka Dovidon; nezdá! se. žeby.
déle chtěl držeti smlouvy své.

40)t. entou důstojnost. hebr. korunu.
41)t. domu Davidova.jako nejaké nhmdy. — ") t. io prvé nezkrotný, teď se bití mul.

“)t.
45)t.
46)t.
48) t.

ztupil jsi ostří.
o předešloujunost . slim.
plnovůni.
jak bitte živobytí me'.

“)L kdo : lidí může tak liv býti. aby nooknsil smrti? kdo vyu-hne život snu : hmbuf
51)t.. vrobovntě jsem utrpěl.
52)t. proměnění osudu. utrpení.

112.
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89. 3. — 90. 5.

3. Neobracu' člověka v sníženost:'
14. At naplnění jsme záhy milosr—
jenž jsi řekl: bratte se synové lidští.
denstvím
tvým:poabychom
se mohli
všecky (pliesati.
y naše.a ve
4. Nebo tisíc let před očima tvý-ma selíti
(jest jako den včere'ší. kterýž pominul:
16. (Abychom) radovali se za dny.
v nichž jsi nás ponížil: za léta. v nichž
a (ja
noční.'
5. Joajedno)
0 co sebdě
za nic
nepokládá, (tak) jsme viděli zlé věci.'
jsou jejichléta'
16. Vzhlédniž na služebníky své, a
na díla své.: a zpravuj syny jejích!
6. (Již)
z nímkteréhož
jako bylina
pošt—níš.
(hned
toho) jitra.
vykvěte.

17. A budiž světlost' Hospodina Boha.
ne: u večer od a. tuhne, a usycha.
našeho nad námi. a díla rukou našich
7. Ale my yneme od hněvu tvého.
zpravuj nad námi: ano dílo rukou našich
a prchlivostí tvou zděšeni jsme.
zpravuj."
8. Nebjsi položil nepravosti naše před
obličej svůj. věk náš ' na světlo obličeje
svého.
Žalln 90. (m.)
9. Protož všickni dnové naši mizejí:
a od hněvu tvého hyneme. Léta naše
jako pavučina počtena budou:
10. (všech) dnů let našich. při ně
kterých, jest sedmdesáte let. A jest-li
kde při síle.“ osmdesáte let: a co nad

to přijde
víc jich.slagrace
a bolest.
Neb na
to
ost ajest
bývame
uchvaceni.“
11. Kdo má mocnost hněvu tvého.
a pro bázeň tvou (kdo může.) zčísti
hněv tvůj?
12. Učiň tedy známou “moc svou a
vyuč srdce naše moudrosti.“
13. Obratiž se Hospodine, až doka

vad
buď (Eprodlévatibudeš)?
užebníkům svým. a uprositedlný

Žalm tento. aa příčinou moru sloianý. vypravuje. kto
rak jest bezpeč—cnpřede vším zlým ten. kterýž všecka
avon nadeji na Bohu založil.

1.
Chvalozpěv
Kdo
obýv v Davidův.
pomoci ' Nejvyššího,
v ochraně Boha nebeského přebývati
bude.

Hospodinu:
Obránce
t ,2.a Dít
outočiště
mé: Bůh
můj, můj
v tejsie
oufati budu.
3. Neb on vysvobodítě ; osidla lovců'
a od věci zhoubná"

4. Rameny svými zastíní tě:" a pod
křídlyjeho doufati" budeš.
5. (Jako) štítem obestře tě pravda
jeho: nebudeš se báti přístrachunočního.

89. 3)t. v úplně uhynutí "přivodil ho.
4)t. čas tří hodin. Staří dělivali noc na čtvcro bdění. v nich! stráž driívali; také den dň
lili na čtyry castky.
5)hebr. text: Jako povodní zachvacujei je. jsou! cca.
8)t_ skutky naše.
10) t. jinak při největším. — ") t. smrtí. Bobr. text: a když to pomine(bída a stí-ast). to"
i hned rychle saletíme.
l2)t. naučil nas počítati pravě dnů našich. a znáti krátkost a křehkost života. abychom od
dali srdce své moudrostí.
16)hebr. text: Budiž dejme při dulebnících tvých dílo tvé, a slava tva při synech jejich.
T. j. doh! toho skutečně při nás i potomcích našich. že jsi nás sobe sa zvláštní zvolil, nám

scaamluvilanisvpéčipřijal.

l7)t. milost. — ") t. dej prospěch a adar pracem našim.

90.1)t. nsb v akrejii.
3)t. od oukladu bezbohíků neb se vislikého nebezpečenství na nas polóčeného. — ") Habr.:
Od zlého nakažení notového.
4) hebr.: křídly; t. j. jako slepice kuřatka sva obhájí u prede všímzlým. — ") t. bezpečsn.

90. 6- _ „I' 16.

me:.

898

7. Padne jich po boku tvém tisíc, a
deset tisíců ' po pravici tvé: ale k tobě
se nepřiblíží (ta zhouba).
8. A však očima svýma to patříš. a

4. Při nástroji o desíti strunách, při
loutně: s písní při harfě.
5. Neb jsi mne potěšil Hospodina
skutky svými: &nad skutky rukou tvých
plesati budu.
6. Jak velicí jsou skutkové tvoji Ho
spodine! velmi hluboká jsou myšlení

odplatu hříšníků uzříš.

tvá..

6. (Ani) střely létající ve dne,' ani
věci rochšzejícíse ve tmě." ani outoku,

a d ' elství poledního."'

7. Člověk nesmyslný nemá. toho: &
9. Poněvadž (díš): Ty jsi Hospodin
'
naděje má: a Nejvyššího položil jsi za blázen nerozumí těm věcem.
outočíště své:
8. Když hříšníci vzejdou jako tráva:
10. nepřistoupí ]: tobě zlé. aniž jaka a ukáží se (v květu) všickni. kteříž pěší
nepravost. aby zahynuli na věky věků:
rána přiblíží se k stanu tvému.
9. tedy ty (zůstšvšš) Nejvyšší na
ll. Nebo andělům svým přikázal o
tobě: aby tě ostřihali na všech cestách věky Hospodine.
10. Nebo hle nepřátelé tvoji Hospo
tvých.
(Mat. 4, G.)
12. (Jako) na rukou ponesou tě: aby dine, nebo hle nepřátelé tvoji zahynou
a rozptýleni budou všichni. kteříž pšší
snad neurazil o kámen nohy své.
13. Po hadu a basilišku choditi bu nepravost.
deš: a šlapati budeš po lvu i draku.“
11. Můj pak roh vyvýšen bude jako
14. Poněvadž ve mne doufal. (dí Bůh). jednorožce: &stáří me (bude) v milosr
vysvobodím jej. ochránim ho. nebo po denství hojném.'
znal jmeno má.
12. A zhrzí oko mě nepřštely mými:
15. Volati bude ke mně. ajš. ho vy a o těch. jenž proti mně povstavají.
sl ším: s ním budu v soužení: vytrhnu uslyší ucho mě (pomstu Boží).
jej.-a oslavím jej.
13. (Ale) s ravedlivý jako palma kvé—
16. Dlouhostí dnů napluím jej: a sti bude: jako cedr na Libanu roz
ukáží jemu spasení své.
množí se.
14. Stípení v domu Hospodinovu.
v síních domu Boha našeho kvěsti
Žalm 91. (92.)
budou.
15. Ještě v stáří ho'něm prospívati
Punk jmenem cirkve probudiv se k chvile Boží.
budou: a dobře dochovgni budou.'
skutky jeho v utvořených vecech s podivenim mn
inje. 7. Bubeníků zahrnutí. spuvedlivýeh pak ště
16. aby zvěstovali. že přímý jest Ho
stí . osloveni vypnvuje.
spodin Bůh náš: a. že není nespravedl
l. Zalm písně v den sobotní.'
nosti při něm.
2. Dohrét jest oslavovati Hospodina.
&žalm zpívati jmenu tvému Nejvyšší.
3. a y zvěstováno bylo ráno milosr
denství tvé. a. pravda tvá. v noci.
6) t. nebezpečenstvízjevného. — ") t. skrytě náhle přicházejícího; hebr.: “kukni
vlekoucího se v mrikotě. — '") t. ani rány. je! v Gu polední hubí.

notového.

7) t. nesčíslný počet.
l3)t. v největších nebezpečenstvích žádné škody nevezmeš.

.
91.1)Dle Talmud. zpíval se v neděli lalm 23. v pondělí !. 47. v outerý !. Bl.
93, ve čtvrtek L 80. v pátek :. 92. a v sobotu či svitek !. 91.
ll)t. stiří mě nebude bezutěšene'; hebr. text: pokropen jsem olejem novým.
15) hebr. text: Ještě i v šedinich ovoce ponesou, spanilí : nelení budou.

ve středu !

Žaltůř.

Žalm oz. (sa.)
Prorok neb-hje

vlemolionsnostBosí, hodí se vy

lovnjo v stvoření sem. s moře.

Chvalozpěv Davidův. na. den před so
botou. když založena byla země.“

92.1. — 93,18.

nepravost: (a hrdě) mluviti budou vši—
ckni. kteříž paši nespravedlnost?
5. Lid tvůj Hospodine snižují: a dě
dictví tvému příkoří činí.
6. Vdovu a příchozího zabíjí: &.si
rotky usmrcují.
2. Mojž. 22, 20.)

7. Říkajíce: dei
(to) Hospodin.
]. Hos
' kraluje. v krásu oblékl
se: oblek se Hospodin v sílu. a.pře á aniž (na to) pozoruje Bůh Jakobův.
8.
Srozumě'tež
(vy)
nemoudří
z lidu:
sel se. Neb on (také) up::vnil okrš ek
země. kterýž se nepohne.
a (vy) blázni jednou sobě nemyslete.
2. Připravena jest stolice tvá' zdá
9. (Zdali ten,) kterýž učinil nebo. ne
vna.: od věčnosti ty jsi.
slyší? aneb kterýž způsobil oko. ne—
spatří?
3. Posdvihuj'í se (sice) řeky. Hoa
dine: pozdvihujlířeky zvuku svého. 83:
10. (Zdali ten,) kterýž tresce národy,
zdvihují řeky vln svých.
nebude kárati? jenž učí člověka mou
drosti?'
4. (avšak) nade zvuk vod mnohýchf'
ll. Hospodin má. myšlení lidská.. že
Divná. jsou dutí moře: (než vice) divný
marná 'sou.
jest na výsostech Hospodin.
12. lahoslavený člověk. kterébož ty
5. Svědectví tvá. jsou hodnověrná.
cvičíš. Hospodine, &.jehož ze zákona
velmi' na.dům tvůj přísluší svatost Ho
svého
čuješ:
spodine na dlouhé časy."
13. a y mu ulevil za dnů zlých: ažby
vykopůna byla hříšníku jáma..
Žalm 08. (as.)
14. Nebot nezavrhne Hospodin lidu
svého:
a dědictví svého neopustí,
Devid voli k Bohu o pomstu nad násilniky s nespu
vedhvy'uu' soudci.
15. ažby spravedlnost navrátila se
Žalm samého Davids. v čtvrtý den v soud.' s s ní všickni. jenž jsou pří
po sobotě.

mého srdce."

16. Kdožby se zasadil o mne proti

]. Bůh pomsty jest Hospodin: ' Bůh žlostníkům? aneb kdoby se byl postavil
se mnou proti těm. kteříž páší nepra—
pomsgdsvobodnějedné."
2.
vihni se ty. jenž soudíš zemi: vost?
dej odplatu pyšným.
3. Až dokud hříšníci. Hospodine, až
dokud hříšníci vychloubsti se budou.
4. (Až dokud) žvůti, a. mluviti budou
92.1)t.

17. Kdyby mi byl Hos odin nespo
mohl: o maličko bylaby by lela duše má

na. onom světě.

18. Již jsem řekl: Klesla noha má:

l. Mojž. 2. 1—3. V bebr. toho nápisu není. — ") Hospodin stvořením země jak v
ozdobné roucho se oblékl -— t. j. sjevil moc. moudrost a lásku svou aje tudy králem svých

tvorů. jel sprsvnje.
2)t. utvnen jest s pevně stojí trůn tvtíj. t. království tvé . správa jeho.
4M. nade zvuk moře mnohem silnější jest Hospodin.
5)Pro moe tvou, kterou! mu nade všemi tvory. úkony tvé.. kteréž svědčí o tobě. hodnověrné

jsou . sutě byli. prívč proto také mqjí ctitelé tvoji se snažiti. — ") t. nn věčně hcy.
98. l)t. Bohu přísluší pomsts. 6. Moji.. 32. 35. - ") Jinak: Přicbisi k činění soudu.
10)Dolo£: sdnli sim neumí. Rosum toho jest: Zdali nebude i vás treststi onen všemohoucí
s vževůdoud. : jeho: moci s dobroty i pohnoští nůrodové svůj rozum s moudrost moji.

18)t. aby tripenl unie uhynntím bubeníků. kteří! nám je Gini.přetrhne bylo.
15)t. s.! každému. oo! jeho jest. sprsvedlivd dino bude. —- ") t. také nnvrseovsti se budou.
totiž nbbndu . odmhu přijímač budou.

93.19. — 95. 4.

(ale tu) milosrdenství tvé Hospodine
spomohlo mně.
19. Podle množství bolestí mých v
srdci mém. potěšování tvá obveselovala.
duši mou.
20. Zdaliž se přídrží tebe stolice ne
ravosti. ty. jenž vymejšlíš těžkost v při—

7. On jest zajisté Hospodin Bůh náš:
0.
?elllnyojsmelid
pastvy jeho. a. ovce ruky

J 8. (A protož) dnes' uslyšíte-li hlas
jeho. nemtvrzujte srdci svých;
9. jako (na místě)
uzení ' v den
pokušení na poušti: k ežto pokoušeli
kamil"
mne otcové vaši. zkusili jsou mne. &vi
21. Ouklady činí duši spravedlivého: děli skutky mé.
10. Čtyřiceti let měl jsem nesnltz s
&krev nevinnou odsuzuji.
22. Ale llospodin jest mi za outočiště. národem tímto. a řekl jsem: Vždycky
tito
bloudí srdcem.'
&Bůh můj za pomoc naděje mě.
11. Ale oni nepoznali cest mých: tak
23. A on odplati 'im nepmvost 'ejich:
a v zlosti 'ejich za adí je: za adí je že jsem přisůhl v hněvu svém: Ze ne
vejdou do odpočinutí měho.'
Hospodin bůh náš.

Žalm 94. (os.)
Napommů lidu k chvúleni. cteni a poslouchdni Boha.

Chvalozpěv samého Davida.

]. Pojďte. vesclme se Hospodinu:
plesejme Bohu spasiteli našemu.
2. Předstupme řcd tvářjeho schvá
lením. &s žalmy p esejme jemu.
3. Bůh zajisté veliký jest Hospodin:
&kral veliký nade všecky bohy.
4. Nebo v ruce jeho 'sou všecky kon—

činy země:' a výsosti or 'eho jsou."
6. A jeho jest moře. ne o on učinil
je: i suchou zemi utvořily ruce jeho.
6. Pojďte. klanějme se, s adejme
(před ním : i plsčme' před 1 ospodi—
nem. kte ž učinil nás.

Žalm 05. (%.)
Sloien a spivin. kdy-1archa Páně s domu Obededo
mova na horu Sion přeneiena, a v stanu postavena
byla, kdežto všichni lidb sůvi se. aby Boha spěvy a
obětmi uctili. ]. Pavel. 15. 25.

]. Píseň samého Davida. když se dům
stavěl po zajetí.'
Zplvejte Hospodinu píseň novou: zpí
vejte Hospodinu všecka, země.
2. Zpívejte Hospodinu, a dobrořečte
jmenu 'eho: zvěstujte den po dni spa
sení je o.
3. Zvěstujte mezi národy slávu jeho.
mezi všemi lidmi di jeho.
4. Nebo veliký (jest) Hospodin. a
velmi chvály hodný: i hrozný jest nade
všecky bohy.

20) Smysl toho jest: Zdali snad za příkladem nespravedlivých soudců najedu“ nim spravedl:
nost. kdy! i my tak obtíiná přikázali. jet jsi nám dal. jsme zachovávali. Habr. text
Zdali se k tobě přítovsryší stolice převrůoeoosti. těch. jen! vynikji útisk mimo spi-nwm.
nost. Shlukuji se proti duší spravedlivého . krev atd. v. 21.
94. 4) hehr.: propasti. — "') t. všecky věci jakkoli skryté a mocně zpravuje podle' vůle své.
45)hebr cm: Uekcjme.
7)s my jsme lid jeho. jej! on sám zpravuje jako pastýř ovce. a stado. které! on sim rukou
svou vede. 2. Král. 5, 2. Výš 22, l. 78. 71.
8) t. kdykoli, pokud čas milosti trva. ' něm! nás Bůh ||. lobé volů.
9) t. v Mel-ibn.

2. Moji. 17, 7.

m):.

vždy věší srdce své slepě na jiné věci. a ne na mne. ti zatvrzeloi.

ll)t.

do zune zaslíbené.

95.1)Žalm tento zpival se také po druhém vystavění demu Mho
vrac
se idů ze zajetí babylonského.
2)t. pro velikou slávu svou jest nepřístupný.

a při zasvěcení jeho. po na

žena.
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5. (jsou)
Nebo všiokni
bohové
na
rodů
ďábelství?
ale giných)
ospodin"

nebesa učinil.
6. Sláva a krása jest před obličejem
jeho: svatost a velebnost v svat ' jeho.
7. A protož) vzdejte Hospocčl: | če
ledi 11
ů. vzdejte Hospodinu slávu
a čest:
8. vzdejte Hospodinu slávu (přísluš—
nou) jmenu jeho. Přineste oběti a vej
děte do síní jeho:
9. klanějte se Hospodinu v síni svaté
jeho. Třes se před tváři jeho všecka
země:
(1. Par. 16. 30.)
10. rcete mezi národy. že Hospodin
kraluje. Nehotjest upevnil okršlek země.
kterýž se nepohne: a soudi národy v
pravosti.
ll. Veselte se nebesa. a lesej země,
pohni se moře, i což je napť'mje:
12. radujte se luhy, i všecko. cožkoli
na nich 'est. Tehdaž at se veselí všecko
stromo lesní
13. před tváři Hospodina, nebt se
béře: bei—ese za'istě. aby soudil zemi.'

95, s. _ 97. 4.

4. Zasvěcuje se blýskaní jeho po
okrělku země: vidí (to) &.třese se země.

5. Horyocjrlko vosk rozplšvají se od
tváříHosp
' ový; odtváři aně všecka
zem .

6. Nebesa svěstují spravedlnost jeho:
a slávu jeho spatřují všickni národové.
7. Zastyd'te se všickni. kteříž se kla
nějí rytinam: a kteříž se chlubí madla
mi svými. Klanějte se jemu všickni an
dělé jeho!
8. To slyše, raduje se Sion: a dcery
jůdskě' plesají : příčiny soudů tvých.
Hospodine.
9. Nebo ty Hospodine jsi nejvyšší na
vší zemi: a velice jsi vyvýšený nade
všecky bohy.
10. Vy. kteříž milujete Hospodina,
v nenávisti mějte zlé: ostříhat Hoa odin
duši svatých svých. z ruky břišní a je
vytrhuje.
ll. Světlo vzešlojest spravedlivěmu.
a radost těm. kteřížjsou upříměhosrdce.
12. Veselte se spravedlivi v Hos o
dinu: a oslavujte pamatku svatosti je o.

Souditi budet o ršlek země vpravosti.
a národy v pravdě své.

Zahn 91. (se)
Napomins k chvůlsni Boha : vitezstvi ud nepiltely.

Zahn ne. (91)
0 krtlovstvi Hospodinova . důstojnosti jeho. ! všeho
modlí-ství staženi.

]. Zalm samého Davida.
Zpívejte Hospodinu íseň novou : nebt
jest divně věci učinil. pomohla mu pra

vice jeho. a rámě svete jeho!
2. Známé učinil Hospodin spasení
své: před očima národů zjevil spravedl
(k lpliokoji)navrácena
ospodin kraluje. jest.'
plesej země: a ra— nost svou.
duj se ostrovů všeliké množství.
3. Rozpomenul se na milosrdenství
2. Oblak a mrákota 'est vůkol něho :“
své, a na pravdu svou domu israelské
spravedlnost a soud.
ad stolice jeho. mu.' Vidí všecky končiny země spasení
3. Oheň předchází jej, a zapaluje vů Boha našeho.
4. Plesejte Hospodina všecka země:
kol nepřátely jeho.
l. (Žalm) Davidův. když zemějeho

5)t. modly. sídla zlých duchů.

Behr.: Jsou marnost. nic. — ")

který!
13) t. viecku noo : zpávu aby nad ní držel a vedl.
96.1)To bylo zvláště na posledních let panování jeho.

sn. nčlts jůdskL

97.1)t. svou moci. a ne něčí jinou sviteeil nad nepřátely.
3) t. : pouhé milosti vyplnil zaslíbení učněnů lidu israelskému.

t. jest ten pravý Bůh

97.5._ noo.1.

Želar.

prozpěvujte, s veselte se. s. žalmy zpí
vejte.
5. Hre'te Hospodinu na harfu. ns
harfu s
em chvály:
6. na trouby duté. s zvukem trouby
rohové. Plesejte před obličejem krále
Hospodina:

7. ohniž se moře. i plnost jeho:'
okr-šicí země. i ti. jenž bydlejí na něm.

“7

___-—

vaji jmeno jeho: (ti) vzývsli Hospodina.
a on vyslýchsl je:
7. v sloupu obletovém mluvíval k nim.
Ostíihali svědectví jeho, a přikázal.
kteréž dal "
8. Hos ' e Bože náš. tys je vy
slýchsl:
že tys milostiv byl jim. &
mstitelem nade všemi náležky jejich..
9. Vyvyšujte Hospodina Boha. ns

8. Řeky (jako) rukamn tleskejtef šeho. :. klaňte se (mu) na. hoře svatá
, jeho: nebot svatýjest Hospodin Bůh náš.
spolu (s minu i) hory veselte se
9. před obličejem Hospodinovým:
nebo! se béře, aby soudil zemi. Souditi
hůl. oo. (ion.)
bude olu-šlek země v spravedlnosti, &
Vsbusovhi & chvile. dil-učinění Bohu ve stánku ss
národy v pravosti.
jeho dobrodiní.

Žalm 08. (se.)

]. Zalm chvály.
2. Plesejte Bohu všecka země: služte
nebo a soudce. jenž svou stolicí nn už. má. ctil. tak Hospodinu s vesellm. Předstupujte před
into nekdy Mojžíš. Áron s jiní proroci s
'
obliče' 'eho s plesáním.
svým užitkem Chill.
3. ězte, že Hospodin sám jest Bůh:
1. Žalm samého Davids.
on učinil mís. s. ne my sami sebe: (my
Hospodin kraluje, necht se hněvsjí' pak) jsme lid jeho. a ovce pastvy jeho.
4. Vclúže'te do bran jeho 8 díkůči—
národové; on sedí nad cherubiny. po—
bniž se země.
něním, do ní 'eho s chvalami: osla.
2. Hospodin na Sionu veliký (jest):
vujte
jej).ot dobrotivý
Chv te jmeno
&vyvýšený nade všecky národy.
6. ne
jest 'eho:
ospodin. na
3. Oslavn'te (všickni) jmeno tvé ve— věky (trvá) milosrdenství jeho. a až do
národu &národu pravda jeho.
liké; nebot ozné. a.svaté jest:
4. a čest krále soud miluje.' Ty jsi
Žalm 100. (IOL)
ustanovil práva: soud a spravedlnost v
Jakobovi ty konáš.
David slibuje Bohu. žodobio ! žlvbMisvspoddsM
sprnvovnti obec.
5. Vyvyšujtež(tedy) HospodinaBoha
našeho. & klanějte se u podnoží noh
1. Žalm samého Davida.
jeho :“ nebot svatý jest.
O milosrdenství; & soudu' zpívati
budu tobě Hospodine; žalmy zpívati
6. Mojžíš
&Áron
kněžmi
.
jeho:
a ' uel
mezi(byli)
těmi.mezi
jenž
vzý budu,
Prorok upomini lidu italského . aby Boh. has

D'.. i to, co žije v něm.
8)t. mini se tím špleehtiní vod u břehu.

Mluví jako o lidech. kteří rukama Most projevo

nti obyčej mqji.
98.1)lépe: necht usnou. nad velebnostíjeho.
()L Bůh jako hil zakládá na tom svou čest. že miluje sprsvodlnost.
5)t. u archy v svatyni. |. Per. 28. 2.
8)t. kdy-l toho & jejich aneb jiných napnveni potřeby bylo.
vedlnosti jim Euhýeb.

100, 1)

Jinak:

Byla mntitolem nosprs

t. o milosrdenství . sprsvsdlnosts', kteréž i svým podhným konsti ohni.

mnm
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2. a pozor míti budu na cestu ne o
Žalm 101. (ma.)
škvrněnou. až přijdež ke mně! C 0
nskčlnujet:
diti budu v nevinnosti srdce sveho, v líodlithejedni strip“ why '
ss
úrodu židovského a na uplneni pro—
domě svém.
roctví Jmmiižova. když oněch '
ých
3. Nepředetavim sobě před oči (žá
dné) veci 11 rave: těch. kteříž činí pře

stupky. nen viděti budu.
mne

Nepřídrží se

4. srdce převrácené: zlého odchylu
jícího se ode mne nechci znáti.
6. Kdo utrhů tajně bližnímu svému.
tomu se chci protiviti. S člověkem
yšných očí. a.nesyteho srdce, s tím ne

let ku konci se hli' o. Ju. 25. 18.

]. Modlitba
chudého.'
v ouz
kosti
byl, a. před
obličejem Éyž
ospodino

vým
Hlával prosbu svou:“
2. ospodine uslyš modlitbu mou: a

volání me přijdiž k tobě.
3. Neodvracuj tváři své ode mne: v

kterýžkoli den soužen jsem. nakloň ke
mně ucha. svého. V kterýžkoli den vzý
vati budu tebe. chle vyslyš mne.
budu 'ísti.'
4. Nebo mizej jako dým dnové moji:
6. či má k věrným v zemi.' aby se—
dali se mnou :" kdož kráčí po cestě ne &kosti má jako suché roždl sesychají.
5. Poražen jsem jako tráva,“ &usva—
poskvrněné. ten mi sloužiti bude.
7. Nebudet bydliti v domě mém. kdož dlo srdce mě: že jsem i chleba svého
jisti
zapomenuL"
činí pýchu :' kdož mluví nepravé věci,
6. Od hlasu lkání mého přilnuly kosti
nezůstane před obličejem očí mých"

mé ke kůži mé.'
8. Za.jitra. hubiti budu všecky nečle
7. Podobný učiněn jsem pelikánu na.
chctníky země:' abych vypudil z města.
Hospodinova všecky, kdož pěší ne poušti: jsem jako noční sova v domě.“
8. Bdím. a jsem jako vrabec osamělý
pravost.
na střeše.“
9. Celý den utrhaji mně nepřátelé
moji: a.kteříž mne chválivali. proti mně

phsahajsf
10. eho jídám popel jako chléb, a.
nápoj svůj s pláčem směšuji,'
2)

t. vynasnažím se, abych poznal. kterou cestou bych dojíti mohl živote nepoíkvvněoého.
ceho! doeůhnu. až mne osvítíi a pončii.
t. žádného spolku nebudu míti.
t. ohrioeny budou; nachýlím se k nim. — “) t. v společenství i v rodě.
7) t. kdo! si pyšně. hrdě podna. Bohr. text,: kdož činí lost. — ") t. nebude míti
mista u mně.
8) t. každého jitra. u'lhy a ustavičně.
101. 1) t. mhpenůlo. utiiténóho — ") Může se od každého. kdoby ptotivenství trpěl . říkati.
5 ) t. neštěstím poražen jeem jako trhu od hol-kosti slunce. — ") t. tak souzen jsem.

5)

6)
7)
8)
9)

že i na jídlo apomínám.
t.. od samého ůpéni jsem jen kost a kůže.
t. sbořene'm; t. v samotnosti úpím a jako vyji ned hidou svou.
t.. nemohu spati a jsem celý opuštěný.
t.. posmčvadi moji přisahqií skrze mne — |)thst
mnou ee proklínedíee. a Hkajíce:

aby mne Bůh trestal. jako toho atd. Vis Jet. 29. 22.
10) Na zamení smutku sypnli staří popel na hlavu. Smysl jest: Pteveliký mem zármutek,
a! mi popel s hlavynachléhpadů. aslsydo nipoje knpou; aneb zármutek jest mi
peknnem a plu nbpojem.

MLM.—102.5.

ŠM.

11. pro hněv a rozhorleul tvé: nebo
zdvihna (mne), hodils mnou.'
12. Dnové moji ' o stín zmizeli:' a
já jako tráva us
'sem.
13. Ale ty. Hospodine, navěky zůstá
vaě: a památka tva od národu do ub
rodu.
14. T povstane. smiluješ se nad Sio
nem: ne 0 již čas (jest) smilovati se nad
ním. a čas (uložený) přišel. (Jer. 25, 12.)
15. Nebo libost maji služebníci tvoji
v kamení jeho: a nad zemí jeho lltost
mail.“

16. Aby se báli národovějmeua tvého
Hospodine, a všichni královo země slávy
tvé.
17. Nebo (zase) vzděla Hospodin
Sion: a vidín bude v slávě své.“
18. Po ati-i k modlitbě pouížených:

a nepo
e prosboujejich.
19. Budiž
to zaps no pro pokolení
budoucí : a (tak) lid. kterýž stvořenbude.
chváliti bude Hospodina:
20. že shlédl s výsosti svaté své:
Hospodin s nebe na zemi že po atřil: .
21. aby vyslyšel lkání vězňů, aby
rozvázal syny zahubenýchz'
22. aby vypravovali na Sionu jmeno
Hospodinovo; a chválu jeho v Jerusa
lémě.
23. Když se (tam) spolu shromáždí
narodově, a kralove. aby sloužili Ho
spodinu.
24. (Tak) řekl mu' na cestě moci

své:" Krátkost dnů mýchoznammi.'"

m
26. Nepovolavejž mne v prostí-ed dnů

mých: ješto od národu do nil-edu léta
tva jsou.
26. Napočátku. Hospodine, tyjsi zemi
založil: a dílo rukou tvých jsou nebesa.
27. Onat pominou. ty pak zůstaneš,
a všecka jako roucho zvetšejí. A jako
oděv změníš je, a změněna budou:
28. ty pak (vždycky)tentýž jsi. aléta
tva nikdy nepřestanou.
29. Synové služebníků tvých (zase v
zemi) bydliti budou: a slmě jejich na
věky trvati bude.

Žalm mz. (los.)
David děkuje Bohu ll

přijně od něho dobrodiní.

xvliitt u nchovůui životu něho v těžká nemoci.

1. Od samého Davida.
Dobrořeč' duše má Hospodina . a

všecko. co ve mnějest." jmenu svaté
mu jeho.
2. Dobrořeč duše má Hospodinu: a
nezapomínej se na všecka dobrodiní
jeho.
3. Kterýž odpouští tobě všecky ne—

pravosti: kterýž uzdravuje všecky ne
mocí tvé.
4. Kterýž vysvobozuje od zahynutl
život tvůj: kterýž tě korunu'e milosr
denstvím a (mnohým) slitov
.
5. Kterýž naplňuje dobrými věcmi
žádost tvou: (tak že) se obnovuje jako
orlice mladost tva!

ll) t. : vysoka jsi mnou udeřil. příliš jsi mne uhodil.
12) Behr.: Jako stín mchýlený. t. jest jich již velmi na mile.
15) t. nad sutinami země. a milují i ty hromady zi-íoeněho kamení na Sionu. žádají“ opět
ho stavěti.

17) a. jako všemohoucína:.. jehož moci . uloženímmms
21)
24)

hynou. . use jiní se nam.

vqjí, ukiže se.
t. : okovů rozvázal, vysvobodil (hebr.) syny smrti — ty. jižto k smrti odděni byli.
t. rozuměj: Bohu. otázal se ho. muž ten chudý. jen! modlitbu vylévá před Bohem. —
") t. v životě u věku jeětě silném. pokud ještě při alle byl. — “') Hebr. text.: Zo
mdlil (Bůh) na cestě sílu mou, ukrátil dnů mých. „Můj Botel" řkn: neporelšvejž
a t. ni. v. 25.

102.1) t.díkyndávej.—")t.vieckyvnitřnostimó.
5) t.zase_omládneijakoodioe.kdyžvypelích£.asuovýmpdim uovětakóslly ajuko
mladmunabývi.
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Ždtař.
6. Činí miloudenství Hospodin. a
soud všechněm křivdu trpícím.
7. Známé učinil Mojžíšovi cesty své.
synům israelským vůh svou.
8. Lítostivý a milosrdný (jest) Ho
spodin: dlouho shovívajícl, a velmi mi
losrdn .
9. ebndet ustavičně hněvati se: aniž
na věky hrositi.
10. Ne dle hříchů našich učinil
ném :' aniž dle nepravosti našich odpla
til nám.
11. Neboť jako jsou vysoko nebesa
nad zemí. (tak) upevnil milosrdenství
své“ nad těmi. kteříž se ho bojí.
12. A jak daleko vzdálen jest východ
od zépadu: (tak) vzdálil od nás nepra
vosti naše.
13. Jakož se slitovévš otec nad syny.
(tak) slitovavé se Hospodin nad těmi.
kteříž se ho bojí:
14. nebot on má slepení naše :' roz
pomenul se. že prach jsme.
16. Dnové člověka 'sou jako tráva,
jako květ polní tak
vete.
16. Nebo jakž vítr na něj povane. ne—
: aniž
má více místa svého.
17. Milosrdenství pak Hospodinovo
od věků a (trvá.) až na věky nad těmi.
kteříž se ho bojí. A spravedlnost jeho
na syny s nů.

18.

_

těmi, kteříž ostříhají smlou

zyyjeho:
a pamatují na přikůJaníjeho.
je činili.
19. Hospodin na nebi připravil sto
10)

u)
u)

%

102. 6. -— 103. 7.

lici svou: a kralovéni jeho nade vším
panuje.
20. Dobrořečte Hospodinu všickni
andělé jeho: (vy) mocní v síle. jenž či
níte slovo jeho. k slyšení hlasu řeči
jeho."
21. Dobrořečte Hospodina všecky
ústupové jeho: služebnícijeho. kteříž
činíte vůli eho.
22. Do rořečte Hospodinu všecka
díla jeho: na všech místech panování
jeho. dobrořeč duše mé. Hospodinu.

Žalm sos. (m.)
Z msiimšni sponilébo tvorstva Božího bdí-s sobě pří

činu prorok k chvileni jejich tvůrce . nehovstols.

1. Od samého Davida.
Dobrořeč duše mé Hos dinu: Ho
spodine Bože můj velmi “si veliký. Velebnost . krasu jsi oblék -

(

2. přioděls se světlem jako rouchem:
rozestřels nebesa jako oponu:

!
!

3. kterýž kryješ vodami výsostijehof
Kterýž užíváš oblaků co vozu: kterýž

chodíš" ns křídléchvětrů.“

4. Kterýž činíš anděly své duchy,'
a služebníky své oheň žhoucí."
5. Kterýž jsi založil zemi na základu ;
jejím: aby se nenaklonila na věky věků. i
6. Propast. jako roucho přiodívala
ji: 7.
(takKžežei; nad horami
stály vody.
tvému utíkaly.'
před

Í.

hlasem bromu tvého strachovaly se.

l

t. naložil s nimi.
0.. tak jest veliké. nesmírné, převyšene'.
t. naši křehkost. ježto jako z hlíny slepeni jsme.

20) t. jak mile slyšíte hlas jeho.
103. 1) t. jevíš velebnost a krásu svou v tvorstvu svém překrásném.
3) bobr. text: ktelý! sklenul na vodách horní síň svou. Horni síň bývala na střeše, a
proto se k ní připodobňqjí nebesa nad oblohou se nehrající. — ") t. se mašli. —
") t. kdy! mračna téhnou, s hřímá.jest. jakoby Bůh ns oblacích stoje, po nebi jako
na voze jel. Tak o tom smýšleli staří. atakéunassepravi.
'
4) t. lépe větry. jich! uživí Bůh jako poslů k vykonávání lyehlému vůle a soudů svých.
") Jinak: Ty posly svy'mi dinii větry. a služebníky svými oheň zhouoí. t. blesky.
[ my také říkéme blesku—posel Bolí.
6) t. hluboké. Žalmista Páně vypisuje nyní oddělení vody od země při stvoření světa.
7) t. k všemoenému rozkazu tvému rozběhly se.

___..

,

108. 8—35.

ženu.

8. Vystoupily hory. a snížila se pole
na místo, kteréž 'si 'im uložil.
9. Meze jsi pofož'l (vodám). kterýchž
nepřestoupí: aniž se navrátí více. aby
přikryl

24. Jak velicíjsou skutkové tvoji Ho
spodine! všecky včci moudře jsi učinil:
plná.jest země zboží tvého.
25. V mořipak velikém. a prostrannóm
rukama:' tamt jsou hmyzové, 'ichžto
není počtu: živočichové malí i velicí:

zemi.

10. kterýž vypouštíš studnice v ou
dolích: aby tekly vody mezi horami.
11. (: nichžto) pije všeliká.zvěřpolní:
po nichž touží oslové lesní v žízm své.
12. Při nich bydli taci nebeštinpro—
střed skalí vydávají hlasy své.
13. Kterýž svlažuješ hory (dbštěm)
s výsostí svých: aby ourodou díla tvé
ho' nas cena byla země.

14. Řterýž davaš. aby rostla tráva
dobytku, a bylinu k potřebě lidské.
Aby vyvodil chléb' z země:
15. a víno aby obveselilo srdce člo
věka: aby vyjasnil tvář (svou) olejem :'
a chléb (aby) srdce člověka posilnil.
16. Nasyceni bývají stromové polniz'
a cedrové libánští, kteréž on ští ll:
17. na nichžto se ptáci hníz .

Pří—

bytek raroha jest vůdcejejich.'
18. Hory vysoké jsou outočištčm je
lenům: skály. outočiště 'ežkům.
19. Učinilměsíc h(roz človánl) časů?
slunce zná. západ svůj.
20. Uvodíš tmu. a bývá. noc: v té vy
bíhají všecka zvířata lesní.
21. Lvíčata řvoucí po loupeži. aby
hledali od Boha pokrmu sobě.

26. tu lodí přecházejí: idrak ten..
kteréhož jsi stvořil, aby zahrával (sobě)

v něm.“

27. Všichni (tito tvorové) na té oče
kávají. ab jim daval pokrm časem s
28. K yž jim dáváš. sbírají: když
otviráš ruku svou. všickni naplnění bý
vají dobrými věcmi.
29. Ale když odvracu'eš tvář svou.
rmoutl se: (když) odjímas ducha jejich.
hynou. &v prach svůj se navracují.
30. Vysýláš (opět) ducha svého. a
stvořeni bývaji: a (tak) obnovuješ tvář
země.
31. Budiž sláva Hospodinova na ve :
veseliž se Hospodin v skutcích svý :
32. on (toliko) pohledí na zem. a činí.
aby se třásla: on dotkne se hor. a kouří
se z nich.
33. Zpívati budu HosPodinu. dokud
živ budu: rozpčvovati budu Bohu svě
mu. poku mne bude.
34. Líbezná budiž jemu výmluvnost

35:
nu. ji pak kochati se budu v Hospo
35. M vyh

ou hříšníci ze země. a

nešlechetní tak."aby 'ich nebylo: dobro
22. (Když)
slunce, (use)
shromažďuj
se: vychází
a v doupatech
svých řeč duše má Hospodina.
se ukládají.

__

23. (Tehdy) vycházi člověk k dílu _
svému: a ku práci své až do večera.

13)
14)
15)
16)
17)
19)
25)
26)

t. : ourod. které ty způsobujei.
t. všelijakou potravu.
Viz 2. Kril. 14, 2. t. aby se utkvěla tvář jeho od oleje. jim
radovánkach udá mazávali.

)

se při slavnoáoeh a

t. vlahou. Jinak: Stromové Hospodina.
t. hnízdo raroha jest nejvyšší : nich.
t. aby dělil čas na menší částky. Neb proměny měsíce poskytuji k tomu nqjvhoanj
šího prostředku. Tudy staří roky dle notice počítali.
t. širokého břehu. rozsáhlém.
Hebr.: Leviathan, mořská potvora velryb. — ") t. v moři; &.j. jeho! jsi taktilného
učinil. let si i s bouřiu'm mořem zahróvů. neboje se ho.

[m

ZM.

104.1—80.

14. nedo uctil žádnému, ubližiti jim:
(ano i) králi: pro ně trestal.
16. (Ricu) „Nedotýkejte se pomaza
Kopanině
mů |||"th
abymnoha dělovou
m
nečiňte
! nun:nyuuzmuaom
Mnou-i.
"Ifnmul-l.
umu.

Žalm 104. (los.)

mc zlého.“

ĚhAllelu'a'
vnlte oa dino. :

e'te ' eno

je:.: . zvěstujcepomezi
nm;
je
- 2.

lvejtcjemu. chlumy

o

divnýchskutcíchjeli:

(2. K

. l. li.)

16. A přivolal hled na zemi: evšecku
poru chleba zničil/'
17. Poslal před nimi muže: (kterýž)

eťitky :. služebníkaprodán byl (totiž) Josef..
zpěvujte

3. Chlubte ee jmenem svatým 'eho:
vcoel ee sndce hledejícich Hos cdma.

18. Sevřeli pouty nohy jeho. železo
prošlo duši jeho.“
19. až
přišloslovo
dinova
roznítila
ho: .jehof Řeč Hospo

20. poslal krůl. rozvázal ho: kníže nů
4. Hlede'te Hospodina. ae
buďte:
l'OdůHal propustiti ho.
hlodc'te tvdJ-ijeho vždycky.
21. Ustanovil ho pánem domu svého:
6. zpomínejte na divyjeho, kteréž či
s knížetem všeho statku avého.
mg.m
cizi-akyjeho:
a
na.eoudy'
úst
je
22. Aby vyučoval knížata jeho jako
6. (vy. jenž jste) eíměAbrahama. slu jej mého? &starce" jeho (aby) opa—
trnosti učil.
23. Potom všel Israel do Egypta: a.
jžŽŠnlh
o. jeho synové Jakobovi, vyvolení
7. Out (jest) Hospodin Bůh náš: Jakob ohoetinu byl v zemi Chamově.
24. rozmnožil tu (Bůh) lid svůj ná
na vší zemi eoudově jeho.
8. (On) pamatuje věčně na smlouvu ramně: &učinil jej mocnější nad nepřá
tely
jeho.
svou; na slovo, kteréž přikáže? (už) do
25. Převrůtil srdce jejich. aby v nc—
tisíce pokolení;
9. kteréž dldil k Abrahamovi: &na nůvisti měli lid jeho: a aby ukládali lest.
o služebnících 'eho.
přísahu svou (učiněnou) Iehkovi.
26. Iposlal ojžišeslužebnika svého:
10. A postavil ji Jakobovi za ustano
& Árona.. kterehož vyvolil.
vení: a Imelovi ze smlouvu věčnou:
27.
Položil v nich slova divů svých.
ll. rka: Tobě dám zemi chanmej a zámků“
v zemi Chamově.
ekou. za odil dědictví vašeho.
28. Poslal tmu. a zatmělo se: &neu—
12. dyž jich bylo 'eště) málo na
- počet.. velmi málo, .
yli) pohostinu příkI-il řečí svých.“
v ní:“
29. Obrátil vody jejich v krev: a zmo
13. &přecházeli z národu do národu. řil ryb vnich.
30. ydala zemějejich žáby (i) vpo
a_ z (jednoho) královstvi k druhému
lidu.
kojích králů jejich.
t.. chvnlte Hospodina., !. Plni.

16. 8.

0.. na hrozně pomsty. které! na např—aalenaše uvésti ráčil.

t.. úmluvu. kterouž ne uvázal.
t. již tehda jim to slíbil.
16) t.. vieůo chili. dopmtil neourodu.
t. železy nedeli jej. !. Moji. 89. 20.
t. . až to naplnilo. co předpověděl.
]. Hej!. 37. 5. — ") Hospodin ho osvítil.

t.. hůl.. -— “) t. rádce.

&ddjhnmocdinitidivyolhnky.

&.nenpustil od nich.

Bobr. text:

unii odporně byls (tma) :lovu jeho.

104. 31. — 105.13.

žalm.

31. Rekl, .. přišly mouchy psi. &stě
Žalm 108. (ms).
niee na všecky končiny jejich.
Mellon pinů dilo vodnproro
rok..
32. Dal jim místo deště krupobití,
mi vždymo nn milostplni-nl. Cia-uv
„nun i:
dal oheň žhoucl na zemi jejich.
milosrdenstvíBožím a uzav-iv,udi .. uvedenim
33. A potloukl vinice jejich. i flkoví brodského. mení nůrody rozptýleného. do sunt jejich.
jejich: a zpřeróžel stromoví v končinách
]. Allelu'a.
jejích.

vaalte

34. (Opět)
řekl,
a. přišly
kobylky, &
broukové.
jimžto
neby
o počtu:

35. &sežrali všecku trávu v zemi je
. jich: &pojedli všecky ourody země'je
jich.
(2. Moji. 10, 4.)
36. Nad to pobil všecko prvorozené
v zemi jejich: prvotiny všelikó práce
jejich.
37. A vyvedl je s stříbrem : zlatem:
&nebylo v čeledech(2.jeŠĚh
ojž.nemocného.
12. 35.)
38. Zradoval se Eg t z odjití jejich:
nebo byl připadl strayh)jejich na něj.
39. Roztáhl oblak ]: zastření jich, &

oheň. aby jim svítil přes noc.
40. Žádali,' : přišly křepelky. :. chle
bem nebeským sytil je.
41. Otevřel skálu, utekl vody: ply
nuly po vyprahlých místech řeky.
42. Nebo pamětliv byl na slovo svaté
své. kteréž mluvil k Abrahamovi, slu
žebníku svému.

43. Protož vyvedl lid svůj s plesáním,
a vyvolené své v radosti.

44. A daljim krajiny národů: a (tak)
práce národů obdrželi:
45. aby ostříhali spravedlnosti jeho.
a zákona jeho vyhledávali.

ospodina.nebt dobrýjat:

nebo na věky (trvá) milosrdenství jeho.
2. Kdo muž vymluviti mocně skutky
Hgspodinovy.
&vypraviti všecko chvilu
e 09
) 3. Blahoslaveni.kteřiž ostříhajísoudu,
&činl spravedlnost každého času

4. Pamatuj na nás. Hospodinavůlrlo

zalíbení (kteréž
máš)vým
navštěvnas
spasenímvým
s v idu
5. ab chom viděli blaženost vyvole
ných t ch, &veselili se : radosti nó.—

rodu tveho: aby (ty) chválen byl v dě
dictví svém.
6. Zhřešilit jsme s otci svými: ne
právě jsme činili. nešlechetnoet jsme
pachali.
7. Otcové (zajisté) naši v Egyptě ne—
rozuměli divům tvým: aniž amatovali
na množstvi milosrdenství tve 0. ale po
pudili (tě) vstupujíce do moře. moře

rudého.'
8. A (však Hospodin) vysvobodilje

pro jmeno své. aby znamou učinil moc
svou.
9. I přímluvil moři rudému. a. vy
schlo: a provedl je skrze hlubiny. jako
po poušti.
10. A (tak) vysvobodilje z ruky těch.

enž nenávidělijich: : vyprostilje : ru
ky nepřítele.

II.A (v tom) přikrylavodnty. kte
řížje sužovali: nezůstalo (ani) jednoho
z mch.
12. [ uvěřili slovům jeho: a zpívali
chválu jeho.

___ _
7)

13. (Však ale) rychle zspomenuli na
skutky jeho: i nečekali rody jeho.

Chvnlte Hospodina. Judith 13. 2l.
t. i odpomi byli. vstupujice do země chutnat-joke slim more rude'.

904

Žaltaf.

14. &jsti
žádosti
ušti:
pokoušeli
BoŠance
na mlatě
vyprna ěm.
15. A dal jim čehož se jim chtělo,
sytost v duše jejich.“
16. A(hdyž)po diliMojžlše vleženi.
s Árons. svatého ospodinova.
17. otevřela se země. s požřele Dě
tens: . p
la zběřAbironovu.
18. [ rom ' se oheň vshroměžděnl
jejich: lumen spálil hřlšnlky.
19. udělali (takét) tele na Orěbě: s
hlaněli se slitině.
20. A změnili slávu jeho v podobiznu

105.14_45e

31. A počtsno jest mu to u
rave—
dlnost. od nit-odn do národu až n?věhy.
82. A (opět) po udili ho při Vodách
odporovánl: (až) i ojžlě přlkořl snášel
pro ně;
33. nebo l: hořkosti přivedli ducha
jeho. tak že pronesl (ji) rty svými!
34. (K tomu) nevyplenili národů. o
kterých řekljim Hospodin:
36. ale smísili se s (těmi) národy, &
neučili se skutkům jejich:
36. i sloužili rytiněm jejich: & bylo
jim to osidlem.
37. A obětovali s n svě. adee svě

ďáblům!

y ,

ry

21. Zapomněli na Boha, kterýž vy
38. A vylévali krev nevinnou: krev
svobodil je, kterýž činil veliké věci v
synů s ch s deer svých, kteréž oběto
Egyptě.
22. (a) předivně v zemi Chamově: vali m ám chansnejským. A poškvr—
něns jest země krvi.
hrozně ři moři rudém.
39. s rzněns jest skutky jejich: a
23. rotož řekl.že je zahubí? kdyby smilnili n ezy svými.“
se byl Mojžíš. vyvolený 'eho ne stavil
40. Protož rozpělil se vprchlivosti svě
v to rozdvojení" před 0 ličejje 0: aby Hoa 'n na lid svůj: s v ošklivost vzal
odvrátil hněv jeho, by jich nemhubil.
dědictví své.
24. A za mc sobě nevážili země žár
41. A vydalje v ruce pohanů: s par
doucl: nevěřlce slovu jeho.
novali nad nimi ti. jenž je v nenávisti
26. a re tsjlee v stanlch svych: ne měli.
nposleohli ůssn Hospodinova..
42. A sužovali je nepřátelé jejich, a
26. I pozdvihl proti nim ruky svě: snížení 'sou pod rukama jejich.
aby je rozmetal na poušti:
43. častokráte je vysvobozoval: oni
27. s eby vrhl slmě jejich mezi ně. však popouzeli ho (opět) radou svou :“
rody: a rozehnal je po kra'iněoh cizich. protož (zase) snižení jsou pro nepravo
28. A připojili se l: m e Bělfegor.' sti svě.
&jedli oběti (bohů) mrtvých.
44. A (však)
viděl.hihi
s vyslyšel
modlitbu
jeji . souženi byli:
29. a (tak)jest
dráždili
náledí!
45. Arozpomenul sens smlouvu svou:
s rozmnožen
meziho
nimi
pě .'svými:
30. ! postavil seFinees. s ukojil (Ho— a lito mu (jich) bylo podlě množstvl mi—
losrdenství jeho.
spodins): : přestala rána.
15)
23)
28)

t.. poslal jim do sytosti. hehr. text: dopustil hubenost, úbytě na ně.
Tu dolni: A bylhy tak učinil, kdyby . . . . — ") t. mezi Bohem . lidem.
viz 4. Moji. 25.

ze)

:. dhuba jejich byla velin

38)
37)

t.. pochyboval. zdali bude moci Bůh a skály vyvěsti vodu.
Behr.: černým. t. zly'ln bohům, které! pohané etili pro odvrácení zlého. 5. Moji. 32. 17.

Behr. text: a .. na ně oboh'larěna. 4. Moji. 12. s.

— s. nqu. 18. 21.

se) t. zpronevěřovnli se Bohu. modlila se hlanějlee.
48)

t. mýilenim svým.

105. 46. — 106, 25.

.

Žalm.

10. Seděli ve tmě. &vstínu smrti: ».
46. A dal je v milosrdenství před
sevříni byli bídou a železyf
tváři všech.“ kteříž je zjímali.
11. protože odporni byli řečem Bo
47. V svobod' nás Hospodine Bože
náš: &s maždi nás z (těch) národů. žím:' a radou " Nejvyššíhopohrdli.
12. A (protož) poníženo jest těžkost
Abychom chválili jmeno tvé svaté: &
mi srdce jejich: a nebylo, kdoby spo
chlubili se v chvále tvé.
mohl.
48. Požehnaný (bud') Hospodin Bůh
13. [ volali k Hospodinu v souženi
israelský od věku až na věky: a dí ve svém: a : nouže jejich vysvobodil je.
škeren lid: Staň se tak. staň se.

14. A vyvedl je z temnosti. a stínu
smrti: a okovy jejich roztrhl.
15. Nechat (tedy) chválí Hospodina
Napominá národu židovského k cbva'lem Bobl. : toho. z milosrdenství jeho: a (vypravují) divy
že jej : cizich národů do zeme jejich use shromáždil.
jeho
synům lidským.
i : rozličných naberpečeostvi . zlých příhod, na vodě
i n.- zemi. vysvobodil.
16. Proto že potřel brány měděné:
a zůvo železné lámal!
]. Allelu'a.
17. řijal jc ( sobě) s cesty nepra
Chvalte ospodiua. nebt dobrý jest: vosti jejich: nebo pro nespravedlnosti
nebo na věky (trvá.) milosrdenství 'eho. své snížení byli.
2. Nechť (tak) praví ti, kteříž vy'liou
18. Všeliký pokrm zošklivila sobě
peni jsou od Hospodina. kteréž vykou
jejich: a přiblížili se až kbranám
pil z ruky nepřítele: a shromáždil : (ci duše
smrti'
zích) krajin:
19. Ale volali k Hospodinu v soužení
3. od východu slunce, i od západu: svém: a. a nouze jejich vysvobodil je.
od půlnoci. i od moře.'
20. Poslal slovo své.' a uzdravil je:
4. Bloudili po pouští na (místě) bez a vytrhl je z zahynutí jejich.
vodném :“ a nenalezli cesty k městu.
21. Nechat (tedy) chválí Hospodina
kdežb přebývali.
z milosrdenství jeho: a (vypravují) divy
5.
' ' ia žíznili: a duše jejich zem
jeho synům lidským.
dlela v nich.
22. A at obětují obět chvály: a. vy
6. [ volali k Hospodinu, když souženi
pravují skutky jeho s plesůním.
byli: a z nouze jejich vysvobodil je.
23. (Ovšem pak). kteříž se plaví po
7. A uvedl je na cestu přímou: aby
přišli do města k bydlení říhodného. moři na lodích. konajíce práci na vo
8. Nechť. (tedy) chválí Eospodina : dách velkých.'
24. Tit vídají skutky Hospodinovy.
milosrdenství jeho: a (vypravují) divy
a divy jeho na hlubině (moi-ské).
jeho
lidským.
25. On di a (hned) strhne se vítr
9. sšuům
ebt jest
nasytil duši zemdlenou:
». duši lačnou nasytil dobrými věcmi. bouřlivý: a dují se vlny jeho.

Žalm mo. (lan.)

46)

t. naklonil k milosrdenství všechy.
t. poleduího.
Tím se vyobrazuje vieliha bída a oouae.
na:-ui se tu na nejen.
t. nedbajíce jich . přestupujioe jich. — ") t. a uložením Bolím pohrdli.
t. mocně vyvedl je : ohratených měst nepřátelských. . ze vielikó vazby vyprostil je.
t. horem ani jisti nemohouce zemdleli na smrt.
20) t. slovem. rozkazem svým je uzdravil.

1 os. 3)
4)
10)
11)
16)
18)

23)

!. na moři obchod vedouce.

Bibli čelil.
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106.26. _ 107. ll.

26. Vznášejí se' až k nebesům. a sstu
pzjí
až do chřadne"
pasti: duše jejich v ne
zpečenst
27. Zděšeni jsou. a motají se 'sko

42. llledí (na to) upřímí. a veselí se:
a všeliká nepravost mcpavá ústa svá!
43. Kdo (jest)moudrý a ostříhátěchto
věcí?a vyrozumí milosrdenstvim Hospo
dinovým?'

opilí:
' .
28. aAvšecka
však. moudrost
když volajíjejich
Hospodinu
v soužení svém. z nouze jejich vyvodí je.
Žalm 101. (ms.)
29. A proměňuje bouři jeho v povětří
Vitsma pisen. složena : ialmů 56. 8—12. a 59.
tiché: tak že umlkají vlny 'eho.
6—14., n již tam vyloženě.
30. A veselí se. že umlkly: a (tak)
1. Píseň žalmu samého Davida.
přivodíje k břehu žádoucímuf
2. Hotovo jest srdce mě Bože. ho
31. Nechat (tedy) chválí Hospodina
z milosrdenství jeho: a (vypravují) divy tovo jest srdce mé: zpívati budu. a žal
my
prozpěvovati v slávě své.“
jeho synům lidským.
3. Povstaň slavo má..' povstaň žaltáři
32. A at bo vyvyšují vshromáždění
lidu: a na stolici“ starších at chválí jej. a harfo: povstanu na usvítě.
4. Chváliti tě budu mezi lidmi Ho—
33. Out obrací řeky v poušť.“ a pra
spodine: a žalmy prozpěvovati budu
meny vod v zemi žízmvou.
34. Zemi ourodnou (obrací) v sla tobě mezi národy.
5. Nebo větší nad nebesa jest milosr—
tinu.' pro zlost obyvatelů jejich.
35. Obrací (zase) poušť v jezera vod: denství tvé: a až k oblakům pravda.tvář
6. Vyvyšiž se nad nebesa Bože. a
a zemi bez vod v prameny vod.
nade všecku zemi slava tva:
36. A osazUje tu lačná: aby stavěli
7. aby vysvobození byli milí tvoji.
město k obydlí.
37. A (tito) osívají pole, &štěpují vi Zachovej (je) pravici svou. a vyslyš mne:
nice: &.berou užitek o
.
8. Bůh mluvil v svatyni své: ( rotož)
38. A požehnavá jim, a rozmnožují se veseliti se budu. a rozdělím Sic lem. a
oudolí
stanů rozměřím.
velmi: a dobytka jejich neumenšuje.
39. A (někdy) umenšeni: a trápení
9. Můjtljest
Galaad.
&můjmě.
jest Jůda
Ma
nasses:
a fraim
síla hlavy
bývají
dichpohrdání
lidí. a bolesti.
40. soužením
Když vylév
na knížata král můj:
10. Moab kotel naděje mé. Do idu
(jejich): a dopouští. aby bloudili po bez
cestí, &ne na cestě.
mejské země vztáhnu obuv svou: mně
41. A spomáha chudému z nouze: a cizozemci přátely učinění jsou.
11. Kdo mne uvede do města ohra
rozmnožuje jako ovce čeledi (jejich).'

[
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|
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|
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26)
30)
32)
33)

L
t.
t.
t.

vlny mořské. — ") t. chladnou plavci v tom nebezpečenství.
k přístavu. kam.! se plaví.
v radě.
uvodil sucho náramně. tak to i veliké řeky přesycbaji a nemajíce vody jako prázdné

a pusté jsou.
34) t. v zem neourodnou. spust-lou. so'uac. 9. 45.
41) t. rozmnožil je jako stáda.
42) t. která! nestydatě mluviti smí. že nemů Boha a jeho divného všech věcí rizeni.
43) t. jeho laskavému opatrování a řízení svět-a.jak se jeví v dějinách nimdů a v osudu
jednotlivců a v říši přírody.

107. 2)

t. a duší svou; neb coúoli ve mně slavného (jako duše). chcic vynaložili k oslav-enítebe.

3) t. duiemLanobijazyku maj!

5)

t. věrnost v slíbesh tvých.

(

\

107. l..."_ 108. 20.

ženého: kdo mne dovede až do země
idumejské?
12. Zdali na ty Bože. kterýž jsi nás
byl zavrhl: &(zdaliž) nebudeš vycházeti
Bože s vojsky našimi?
13. Uděliž nám pomoci : souženi:
nebo marná (jest) pomoc lidská..
14. V Bohu udatně sobě počinuti bu
deme, & aut v nivec uvede nepřátely
nase.

9. Buďtež děti jeho sirotky: &žena
jeho vdovou.
10. Neuaedli at
uluji se synové
jeho, & žebři: & vy
' ať jsou zpří

bytků svých!
11. At přehledá' lichevnik veškeren
statek jeho: a at rozchvátaji cizi náby—

tek jeho.
12. Nebudiž jemu spomocnika: aniž
buď. kdoby se smilovalnad sirotky jeho.
13. Atv jednom
jsou dětikolenu
jeho (vydány)
v zs
hynuti:
udiž vyhla
zeno jmeno 'eho.'

Žalm 108. (ms-)
DHM lživými řečmijn otočen u trilo Boule. . od
nepřůhl svých těžce zlořečou. prosí Boha a pomoc.

14. Přijdiž na paměť nepravost otců
jeho řed obličejem Hospodinovým :'
]. Ku konci, žalm Davidův.
&hřic matky jeho nebuď shlszen.
15. Buďtež' před Hospodinem vždy
2. Bože chvály mé nezamlčuj :' nebo
ústa hříšníka. &usta lstivého proti mne cky. a zmiz ze země památka jejich :"
se otevřela..
16. roto že nepamatoval. aby činil
3. Mluvili proti mně jazykem lstivým, miloudhnstvi.
&řečmi nenávisti (plnými) osočili mne:
17. Ale protivenstvi činil člověku nu
&válčí proti mně bez příčiny.

znému, &žebrálm . &.sevřenému bolesti

4. Misto aby mne milovali, utrhaji
mi: já puk se modlim.'
6. A odplacuji mně zlým za dobré: &
nenávisti za milování mě.
6. Ustanov nad nim' hříšníka: a sa
tan“ at mu stoji po pravici.
7. Když před soudem stane. at vyjde
odsouzen: & prosba jeho budiž mu k

srdce. aby (jej) usmrtil.

hříchu.“

8. Budiž dnů jeho málo?
jeho vezmi jiný.
108. 2)
4)
6)

7)
8)
10)
11)
13)

18. A protože miloval zlořečeni,nechat
přijde na něj: a neměl libosti v požehná
ni, nechat vzdá" se od něho. A oblékl se
v zlořečenatvi jako v roucho. a. vešlo ja—

ko voda do vnitřnosti jeho . a jako olej
do kosti jeho.
19. Budiž jemu (to zlořečenstvi)jako
oděv. kterými se přikrývá; &jako pán.
& ouřad kterými se vždycky pře u'e.'
20. To (buď mzda za) dilo těch. kte

t. nevinnost mou přived' na světlo: Jiní: Bože. chválu má. neodmlčqiž se mi. (. neodepři
mi pomocí své v této mé bídě. aneb nezanechávej bez pomsty mýdi nepišteL
t. za ně. Habr.: protínají se mně m milování. ješto ji jsem se za ně modlivnl.

t. nad nejouhlsvnčjiim : nepřátel mých. Verše 6—19 obnhuji tre-ty, kterými Bůh '
zákoně zatvrzelým hřišnikům hrozi. chtě je od nepravosti odstraňiti. Jiní kladou v. 6—10
do úst utrhačů Davidových, tak jakoby tito jemu všeho toho přáli. — ") t. žalobnik.
odpůrce. protivmk.
'. lt horšímu.
t. buďte! ukrůeeni.

hebr.: hledejte chlebu (vzdáleni) od poqu

svých.

14)

t. nt přitáhne tobě. v mtavu vezme.
& tak vyhlazeni buďte jeho potomci, aby hned v druhém koleně nebylo na. ně zpomi
nůno. ani védino. kdo byli.
t. aby ji na něm trestal.

19)

t. ti hl'iohore'. — ") t. těch předlů.
t. viude ho prouásleduj.

Žaltňř.

108.2l.——109.6.

říž mi ntrhejí u Hospodina: s kteříž velice ústy svými: a u prostřed mno
hých chváliti jej budu.
mluví zlé věci proti duši m6.
31. Proto že se postavil po pravici

21. Těšil:
Hospodine,
Pane.
aby zachoval od protivníků
mnou(
' stivě)
pro jmeno
své:naložse
nebot chuděmuf
duši mou.
utěšeně jest milosrdenství tvé. Vysvo
bod' mne.

.

Žalm 100. (no.)
22. nebo nuzný a chudý jsem já.: a
srdce mé zkormouoeno jest ve mně.
Proroctví o království . věčnbm kněžství Mmiuovu
v podobenství slavného vitěsitels.
23. Jako stín. když se nachyluje.
sňat jsem: & vytřásún jako kobylky.'
;. Žalm Davidův.
24. Kolena m6.:emdlela jsou od po
Rekl Hospodin ku Pánu mému: Sed
stu :' a tělo má změnilo se pro (nedo na pravici mé.' Dokavádž nepoložím
nepřátel tvých za podnoží noh tvých“
statek) oleje."
2. Prut mocí tvé“ vyšle Hospodin ze
26. A já jsem jim za. posměch: vi
Sionu:" panuj u prostřed nepřátel
douce mne. &potrása'jí hlavami svými.
svých.
26. Spomoz mi Hos
' e Bože můj:
3. S tebout (jest) panování v den
zachovej mne podlé miíťsžuclenstvísvého.
27. At poznají. že jest to ruka tváz' moci tvé“ v stkvělosti" svatých: z lůna
před
dennicí zplodiljsem tě."'
&že ty Hospodine učinils to.
4. Přisáhl Hospodin. a nebude toho
28. Necht onijnkkoli zlořečí.ty dobro-—
řeč: kteříž povstávají proti mně. at jsou želeti: Ty jsi knězem na věky podle
zahanbeni: služeth pak tvůj veseliti řádu Melchisedechova'
5. Pán' po pravici tvé", potře v den
se bude.
29. At jsou oděni vsahanbení ti. kte ' hněvusvého krále.“
6. Soud činiti bude mezi národy. na—
říž utrhnjí mi: & přikrytí buďte jako
plní (zemi) porážkami? roztříští hlavy
pláštěm hanbou svou.
30. (Já pak) slaviti budu Hospodina na zemimnohých"
23)

!. viudy jeko škodlivý hmyz vyháněn jsem : nich?-zetiminim, místo bespedného nemqie.
klesqjí. — ") t. ztratilo všecka tučnost.
t. skutd: moci tvé.

24) a
27)
31)
109. 1)

2)

3)

4)
5)

(i. jako últupoe . obhájce jeho.

ažid.
vládní
10. se
13.mnou. _ *) t. domu:

jich tobě nepodd'nm.list. 22. 42. 1. Kor. 15. 25.

t. žezlo mocně t. j. zprůvu tvou mocnou krúlovskou povedei v Meniiší se Sionu. —
") toto : následující verš mluví Hospodin !: Messiáii.
t. když moc svou qievíi. penovsti budeš; rozuměj vůbec v čes, když Kristus se v těle
gjevil, zvláště pak v den vzkříšení . Nanebentoupení jeho. — ") t. obklíčen jas sn
tymi oo tolikery'mí bojovníky proti světu. tělu s ďáblu. — '“) Mino toto vykládqjí sv.
otcové o věčném zplození Syna Božího od otce. ——V hebr. textu zní tento veri:
V den mocí tvé (boje) lid tvůj ochotně a tebou půjde v svaté okrese. jako'ross ze sví
tání přijde k tobě mlsdě mužstvo. Smysl toho jest: Když se v síle své objevíě (do
boje thdeě) ihned ochotně shromáždí se vůkol tebe tvoji věrní. ozdobení jsouce svatou
myslí : skutkem. Jeko rou záhy : rána podá.. tak četně shromáždí se obnovené člo
věěenetvo. by bojovalo s tebou proti nepřitdům tvým.
t. jenlto ..:qu krklem i knězem byl. a. ne podlé řádu levitokého. Žid. 7. 15.
t. Messiůi. ——") t. Hospodin. — "') t. Mniši. 6 Hospodine, po pravicí tvé t. j.
moje rovnou moc, potře v čes pomsty všecky nevěřící : sporné panovníky.
t. porážku hroznou učili. — “) ts viecky pyšně . kruté nepřátely církve své.

109. 7.— 111, IO.

Zum.

7. Z potoka na cestě píti bude: pro
tož povýší hlevy.'

Žalm no. (m.)
vaileni

Boh : rozličnýchdobrodiníjeho.

1. Alleluja.'
Oslavovsti budu tebe Hospodina :
oelěho srdce svého; v radě spravedli
vých. i v shromáždění."
2. Velící (jsou) skutkové Hospodi
novi: výborní podlé vší vůle jeho.
3. Slavné &velebné (jest) dílo jeho:

Žalm III.

(112.)

Vyučuje běsní Boli bodlívým “chvěním

dobřebohebojny'ní.. oev_
na ?. .

toho. jek

jak lh Možným

l. Alleluje. při navrácení se (proroků)

e..

Agšee
a Zechměs kterýž se bo'í Ho
lnhoelevenýmuž.
spodina: (a) vpřikěmních jeho m veli

kou libost.
2. Mocné na zemi bude símě jeho:
rodina u římých požehnání dojde.
3 S ve a bohatství (bude) v domě
a. spravedlnost jeho zůstává na. věky jeho: a. spravedlnost jeho zůstane na.
věků.
věky věků.
4. Vzchězí ve tmě světlo upřímým:
4. Památku způsobil (sobě)di svý
mi, milostivý &milosrdný Hosp 'n:
(Bůh) milostivý, s milosrdný, &spre.
vedli
.'
5. pokrm dal těm. kteříž se ho bojí.“
5. laiený člověk. kterýž se slitová
Pamětliv jse na věky na smlouvu svou:
6. mocně skutky své zvěstoval lidu vá. &pů'čuje, :. řídí věci svě s soudem:
svému:
6. ne nepohnet se na. věky.
7. (totiž) že jim dal dědictví národů :'
7.
V zlé'
paměti
věčnésebude
skutkovérukoujeho jsou revdaesoud. pověsti
nebude
běti.splavedlivý
otovojest:
8. Věrní' (jsou) všic ni rozkazově srdce jeho a doufá. v Hospodina.
8. vně jest srdce jeho: nepohne se,
jeho: upevnění na věky věků. (neb) uči
nění ('eou) v pravdě a.v revostif'
nžiz
' ne řátely sv mi.
9. Rozdě uje a dá chudým: spre
9. ykoupení poslal li u svému: při—
kázal na věky (zachovati) smlouvu svou. vedlnost jeho zůstává na věky věků. roh
Svaté &hrozné jest jmeno jeho:
jeho vy šen bude v slevě.“
10. počátek moudrosti 'est) bázeň
10. říšník pak bledě (na to) hně
Hospodina.. Rozum dob ' ( ve) všem. veti se bude, zuby svými skřípěti e.
kteříž činí odlé ní: chvěla jeho zůstává chřednoutibude: (nebo) žádost hříšníků
na věky vě ů.

7)

zahynef

t. bude prvé kalnou vodu utrpení pítí, . po snítení tom bude povýšen : osloven. Jinnk
Soudc. 15. 19.

110. l) t. chvelte Hoepodine. — “) t. společném t. j. soukromně i veřejně.
2 ) t. skutková tvojí jsou tak převýborní, !e jli ty chtěl. aby takoví byli.“ Jiní: skutkové
tvoji joou přiměl-ení ouíelům svým.

5)
7)
8)

t. lidu vyvolenému svému. nuytiv je mennou na. poušti.
t. dev jim zemi chanuejskou.
t. pmvdiví. — ") t. ustanovení Botí jsou neproměnné.. spočivqjice nn. nepohnutedlnýoh

: nezměnihdlných základech pravdy : spnvedlnolti.

111.1) t. nepochybně ze tqietí babylonského.
4)

7)
9)
10)

t. ve tměeh zármutku : nemění dodání zbožní :. sprevedliví potěšení . posilnhí v
unlovění lásky. milosrdenství : epnvedlnosti Bolí.
t. utrhání.
t. štědře elmulnu dávní chudým. ze to mu zůstávi. vědní odplata . on din dilo tím
více proapívuti bude v slávě : moci.
t. všecka jejich bezbolnů usilování v nie přijdou.

žkntůf.

Žalm IIS. (us.)
Kopanině & chvil-ní dohrouvosti Boží.

l. Alleluja. (Chvalte Boha.)
Chvalte služebníci Hospodina: chvalte
jmeno Hospodinova.
2. Budiž 'meno Hospodinovo pože
hnňno. od to oto času až na věky.
3. Od východu slunce až do západu
chváleno
buď jmeno
4. Vyvýšen
(jest) Hispodinovo.
n e všecky ná
rody Hospodin. a nad nebesa sláva jeho.
5. Kdo (jest) jako Hos din Bůh náš.
kterýž na výsosti přebýv
6. a na ponížené patří na nebi i na
zemi.“
7. Kte ž vyzdvihuje: prachu nuzné
ho, a z bl ta povyšuje chudého.
8. Ab 'e'
sadil s knížat , a to
s knížatyyli'dů mího.
y (
)
9. Kterýž činí, aby přebývala neplodná.
v domě. (a byla) matkou dítek veselici
se.

xiao-n sss.

(114)

Vypnvnjo divy. kteréž Bůh. lid svůj : Egypta vada.
činil. Ničunnolt mod! ohnutý—ch . užitek pocty
pravého Boha ubralo.
ebrejití un žalm rozdělují
na dvě. a nčínsji od 9. varle him nový.

l. Alleluja. (Chvalte Hos odium)
Kd ž vychazel Israel :: Egypta. a
dům akobův : národu ciziho.
2. učiněn jest Jůda posvěcením jeho,
a Israel panověním jeho.“
3. Mořevidělo (to)'. a uteklo: Jor

dán nazpět se obrátil."

112.1.— 115, 10.

4. Ho

poskakovaly jako skopei: &.

pahrbkovlz'ako beránkové ovcí.'
5. Cožt jest ti moře. že utíkěš: a ty
Jordáne. že se nazpět obracíš?
6. (A vy) hory. že poskakujete jako
skopcl. a (vy) pahrbkové, jako berán

kové ovcí?
7. Před tváří Páně třásla se země.
před tváří Boha Jakobova.

8. Kterýž obrací (i tu) skálu v jezera
vod. a skřemen v studnice vod.“
(Žalm 115.)

1. Ne nám Hospodine, na nám: ale
jmenu svému dej slávu.“
2. (A to) pro milosrdenství své. a
pravdu svou: aby někdy neřekli po

hané:' Kde jest Bůh jejich?
3. Bůh zajisté náš jest na nebi: číně
všecko. což se mu líbí.
4. Modly (pak) ohanů (jsou) stříbro
a zlat . díla rukou idských.
5. sta mají. a nemluví: oči mají. a
nevidí.
6. Uši mají. a neslyší: chřípě mají. &
nečijí.
7. Ruce mají. a nemakají: nohy mají,
a nechodí: aniž volati mohou hrdlem
svým.
8. Nechat jsou jim podobní ti. jenž je
dělají: i všichni, kteříž v ně doufají.
9. (Ale) dům israelský doufá v Ho
s dina: (nebo) spomocnikem jejich a
o ráncem jejich jest.
10. Dům Áronův' doufá v Hospo

\
112. s)
9)

na. 2)

t. ač vysoko bydlí, však i ty hejmenší a nejnižší věci opatruje.
t. činí. aby ta, která! neplodná byla. vrodině četné přebývala. měla hojnost dítek a tak
jsouc matkou veseliía se; jako na př. Sira. Rebeka. Anna.
t. pokolení Jůdovo i všechen lid israelský učiněn jen královstvím Bohu zasvěceným, je!
on si vyvolil : pohanů. aby jich posvětil, a jichžto králem býti ničil. aby je zvláště
řídil a zpmvoval.

3) :. vyjití jejich. — “) v.. 2. Moji. " 108. s.
t. jako jehňátko poskakovali zemětřesením. 2. mu.

4)
8)
115. 1)
2)
10)

viz 4. Moji. 20. 8. 10.
t. a popřej nám vítězství nad nepřítely našimi.
t. kdyiby lvitězili nad nimi.
t„ čeleď Áronova. t. kněží a levítově.

19. 18.

Zde začíná. v hebr. žalm 115.

“———————v


Wim

ll3.ll.— 115.2.
dina: (nebo) spomocníkem jejich a o
brňncem jejich jest.

svého: a za dnů svých' vzývati (ho)
budu.
3. Obklíčilit mne bolesti smrti: a ne

ll. doufají
(Všickniijl
kteříž se bojí
Hospo
dina.
v ospodina:
(nebo)
'est bezpečenství pekla potkala mne. Sou—
spomocníkem jejich &obráncem jejich. žení &bolesti pocítil jsem:
12. Hospodin pamětliv jest na nás:
4. i vz 'val jsem jmeno Hos odinovo
a požehnávž. nám. Požehnává domu (ři-m):O ospodine vysvobod'dhšimou.
lsrselovu: požehnžvá domu
novu.
5. Milosrdný jest Hospodin. &spra—
13. Požehnává všem, kteříž se bojí
vedlig.
a. Bůh náš
slitovávlt
se.
Hospodina. maličkým i velkým.
6. ospodin
ostříhá
sprostných:
sní
vobodil mne.
14. Přidejž Hospodin (požehnání svě žen jsem byl, a
7. Obrátiž se duše má v odpočinutí
ho) na vás; na vás i na. syny vaše.
své :' nebot Hospodin dobře učinil tobě.
15. Požehnáni (buďte) vy od Hospo
8. On zajisté vytrhl duši mou od smrti,
dina kterýž učinil nebe. i zemi.“
oči má od slz. noh má od pádu.
16. Nebesa nebes' (jsou) Hospodi
9. Líbiti se bu u Hospodinu v kra.
nova: zemi pak dal synům lidským.
jině živých.'
17. Ne mrtví chváliti budou tebe Ho
spodine; aniž kdo z těch. jenž sstupují
Žalm na. (ne.)
do pekla.“
Devid slibuje Bohu. jenž jej z nejedna-.la oukoetí vy—
18. Ale my. kteříž živí jsme. dobro svobodil, bílku. ustavičnou chvilu. íelibů svých plneni.
řečiti budeme Hospodinu, od tohoto
10. Alleluja' Uvěřiljsem. protož i
času až na věky.
mluvil jsem: já pak snížen jsem byl

velmi."

Žalm 114. (ne.)

_ 11. Já.! jsem řekl u vytržení svém :'
Ze všeliký člověk lhář jest."
12. Čím se (tedy) odplutím Hospo
dinu ze všecko. co mi učinil?
l. Alleluja.
13. Kalich spasení vezmu: &jmeno
Miluji (Ho odina). proto že vysly Hospodinovo vzývati budu.'
šel Hospodin as modlitby má;
14. Sliby své Hospodinu splním přede
2. proto že naklonil ke mně ucha. vším lidem jeho.
Di-kuje prorok Bohu. že jej : velikého nebezpečnnství

vytrhnou“ ráčil. Hebrejšti spojují use moto žllm :
nhledujieím. . činí z obou toliko jeden.

16) t. nejvyšší nebe.
17) Bobr. do místa mlčení, t. do hrobu. na onen svět mezi mrtvě & tudy umlkle.
114, 2 t. dokud živ budu.
7) t. již se více uekormut. ale upokoj se v Bohu.
9) t. mezi živými; ještě neznhynu. Behr. text: Ustavičně choditi budu před Bospodinem

' umi živých.
115.10) Tu zes latinský text učinil. dobře nový 115. žalm. ješte text hebr. ten žalm méně
dobře : předešlým v jedno elučqje. — ") t. věřím v pomoc Boží a proto! nemohu toho
tajiti n pmňm u velikém trápení něm. že (v. ll.) nelze na nikoho epolčheti, kromě
na Boha.
] l ) t. rozumej, v ouakostí své. — ") t. že omylný jest, a. nelze na něho epolóheti.
13) t vezme kalich aneb kollík při hodech obětních. Bohu : toho. že mi spomohl.
di-koveli budu.

91.

Žaltěf.

"C.I.—117.16.

4. Rcetež nyní (všichni). kteříž se
bojíte Hospodina: že na věky (trva) mi
losrdenství jeho.
5. Vsoužení vzy'valjsem Hospodina:
a vyslyšel mne na prostranném místě
(postavil mne)' Hospodin.
6. Hospodin jest mi spomocníkem:
nebudu se báti, co mi může učiniti člo

15. Drahá! jest řed očima Hospo
dinovýma smrt svat ch jeho.'
16. O Hes odine. jit jsem služebník
tvůj. já služe ník tvůj a syn děvky tvé.'
Roztrhl jsi vazbymá:"
17. (protož) tobě obětovsti budu obět
chvály. s jmeno Hospodinovo vzývati

b u u.
18. Sliby své Hospodina splním před věk?
7. Hospodin jest mi spomocníkem a
obličejem všeho lidu jeho;
19. v síních domu Hospodinova. u já. zhrzím nepřátely svými.
prostřed tebe Jerusaléme.
8. Lě et jest doufati v Hospodina,
než spolehati na člověka.
9. Lépe jest naději míti v Hospodinu,
Žalm uo. (ll7.)
nežli naději skládati v knížatech.
Vsbnsověni nirodů & chválení Bohs.
10. Všickni národové obklíčili mne:

l. Allelu's.

vejmenu Hospodinovu pomstil jsem
Chvalte os odina všichni národové: ale
to nad nimi.“
chvalte ho všic ni lidé.
11. Obstoupivše obklíčili mne: ale
2. 'Nebo utvrzeno jest nad námi milo
jmenu Hospodinovu pomstil jsem to
srdenství jeho :' a pravda Hospodino ve
nad nimi.
va" zůstává. na věky.
12. Ssuli se na mne jako včely. a
uhlí se jako oheň v trní :“ ale ve 'menu
Hospodinovu pomstil jsem to 11 nimi.
Žalm ne. (ne.)
13. Strčen jsa zvrácen jsem, abych
Prorok dily Bohu vsdsvů ss dobrodiní. Nirody svo
padl
:“ ale Hospodin mehranil mne.
llvs & společnému chvíleni Boha. Nebezpečenstvi svi
s vysvobosení : nich vypravuje.
14. Síla má &chvála ma jest Hospo
din: a učiněnjest mi spasením.'
l. Allelujs.
15. Hlas plesání o spasení,' (rozléhá
Oslavujte Hospodina . nebot dobrý
se,) v staních (lidí) spravedlivých"
ješt:
e 0. nebo na věky (trvá.) milosrdenství (řkoucí):
_
16. Pravice Hos odinova dokázala
J 2. Rciž nyní Israeli. že dobrý jest: že
tě moci :“ pravice ospodinova v vý
na 3.vělgáztrva)
jeho.že na šils mne, pravice HospodinovadokZuLla
" nynímilosrdenství
dome
nův:
té moci.
věky (trvá) milosrdenství jeho.
15) t. miláčků jeho;
ns ně smrt.

mnoho sobě uklidí

Bůh ns životu jejích.

15 ne tak snsdně dopustí

IG) t. zprostila mne vazeb bídy. sneb ujetí. snad babylonského. — “) t. ustsvičný slu
žebník tvůj; neb v domě zrození synové služební: ns vždy zůstali služební pánu sve'mu.

us. a)

t. veliká inkasuje ss dobrotivost jeho k nim. — ") t. věrnost jeho v plnění slibů.

117, s) &. nvolniv mi v ouhosti.

Vy'i n. 20.

10) Jinak: ve jmenu Hospodinovn1 t. s pomocí Boží vyplenil jsem je.
12) t. pronbledovsli inne s velkým himotem : však bez vytrvalosti. & jako trni sice praská
s.le bit-oe bol-í. rychle pominuli. s na nic přišli.

13) t. chtěli mne poruiti s shsiti.
14) t. vysvoboditelem.

'

15) t. vitězoslsvny'. —"') t. lidu innehkého.
16) t. toho mocného skuthu.

F—

117.11. — 118.9.

Žalm.

17. Neum-ot.“ ale živ budu: a vypra
vovati budu skutky Hospodinovy.

18. Přísnmice)
potrestal
mne Ho
spodin:
a (v ) smrti
mne nevydal.
19. Otevřetež mi brany spravedl—

918

29. Oslavu'tež Hos odina. nebo do
brý jest: nebo na vě y (trva) milosr
denství jeho.

Žalm 118. (na)

nosti.' abych vejde do nich oslavoval
Tento žalm “Davids (.
'velmípodobneos metu
Hospodina:
předSnnlem) elite: brqshěůeudyjestsloien,
hi“ liter.
sebou osm rtů
20. tat 'est brana Hospodinova. do tak aby ne
mela. ale také hadi veri mihal-ou aby se "
níž spravedliví vcházejí.
Učí ' nem David. že prave štestí človeka ' nohavi—
21. (Tut ijá) tebe oslavovatibudu. vlní Boúshých přikázali sil-ii. Tato pak přihsssni
svědectví. spravedlnosti. soudců,
nebo jsi mne vyslyšel: a učiněn jsi mi rosllčns to slevou, t.cesty.
řeči ete.

ením.'
22. Kámen. kterýž zavrhli staviteléf
ten učiněnjest v hlavu úhelni."
23. Od Hospodina stalo se to z' a jest

1. Alef. Alleluja. (Chvalte Boha.)
Blahoslavem nepoškvrněni: kteříž
chodí v zákoně Hospodinově.
divne řed očima našima.
2. Blahoslaveni. kteříž skoumají svě
24. entot jest den. kterýž učinil Ho— dectví' jeho: s celým srdcem ho hledají.
spodin.“ (a protož) veselme se, a ra
3. Nebo: ne ti. kteříž páči nepravost.
dujme se v něm.\
kráčejí po cestách jeho.“
25. 0 Hospodine, zachovejž mne, ó
4. Ty jsi přikázal. aby pilně ostříhá
Hospodine dej dobrý prospěch.
no bylo přikázanl tvých.
26. Požehnaný. jenž se bei-e vejmenu
5. 0 by Zpraveny byly cesty mě. k
Hospodinovu. Dobrořečime vám. (kteří
ostříhání spravedlnosti tvých'.
jste) z domu Hospodinova?
6. Tebdbžt nebudu zahanben, když
27. Bůh jest Hos din. a zasvitil se
nám! ' Ustanovte £; slavný v husti bleděti budu na všecka přikázanl tva.
nůchf' až k rohu oltáře.
7. Oslavovati tě budu v upřímnosti
28. Bůh můj jsi ty. a (protož) osla srdce. z toho. že 'sem se naučilsoudůmí
vovati tě budu: Bůh můj jsi ty. a — spravedlnosti tve).
8. Spravedlnosti tvých ostříhati chci:
vyšovati tě budu. Oslavovati tě bugu.
nebos vyslyšel mne: a učiněn jsi mi (toliko) neopouštějžmne.'\
9. Beth. Jakým způsobem napraví
apasenim.
17)
19)
2“
00
.s

!. jak! o mně nepřátelé moji uložili.
t. brány chrámové.
t. byl jsi mým vysvoboditelem.
t. který se ani k mdčni dosti dobrým lis-zdál. — ") t. v hlavuikimen celého stavení.
Co tu lalmista o sobě dí. vyplnilo se vlastně o Kristu
Mat. 21, 42. Slutk. 4. 11.
23) t. vzdělání a sjednocení církve v Kristu.
)
' 4) t. aby se nám šťastně hu potěšeni našemu zasvitil)
],;6)
To jsou slova kněží. důvqjiaich požehnání králi do domu Božího vstupojioimu; i slova
lidu provázejícího hůle- do chrámu. 5. Moji. 10. 8. To se uit do slova na Kristu
vyhonalo. Mat. 21. 9.
27) t. nkíual se nám s milostí svou. 4. Mojí. 6. 23. ——") t. hustými ratolestmi aneb
štědrými- obětmi jej ozdobujioe; nebo právě tehda! připadla také slavnost stůnků.

\118. 2) t. zákon. přikinni. ustanovení.

3) t.. dle přikšmi, ustanovení jeho.
. tak rozuměj i dále ' lalmu.
5) t. ustanovení. phlaseni;
' '
t. právním.
t. podporuj moe milosti svou. abych jich ostříhat-i mohl.

Bibli českú.

115

zam.
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mládenec stesku svou? Ostřlháním slov
tvých.
10. Já. celým srdcem svým hledám
tebe: neodhánějž mne“ od přikěuní
tvých.
11. V srdci svém skládám řeči tvé:
abych nehřečil (proti) tobě.
12. Požehndn jsi ty Hospodine:
výuč mne sprave ostem svým.
13. Rty svými vypmvujiovšech sou—

dech úst tvých.'
14. Na. cestě svědectví tvých kochám

se, jako ve všelikém bohatství!
16. V přikázaních tvých chci se cvi
čiti: &peti-ití na cesty tvé.

16. () spravedlnostech tvých chci
přemýšlovati: nezapomínám řečí tvých.

17. Gimel.

Odplat služebníku své

mu. obživ mne: a. ostříhati budu řečí
tvých.
18. Otevři oči má:“ abych spatřoval

divné věci ze zákons. tvého."
19. Pohostinu jsem já na zemi: ne
uk 'vejž přede mnou přikázaní svých!
<a). Zachtělo se duši mě žádati spra
vedlností tvých každého času.
21. Domlouváš pyšným: zlořečeni
(jsou ti). kteříž se uchylují od přikázaní
tvých.

118. 10—37.

24. Nebo i svědectví tvá jsou rozjí
mání má: s. rada mě. spravedlnosti tve.

25. Daleth.

Přilnula k

leze

duše mě:“ obživiž mne podl slova.
svého.
26. Cesty své“ oznámil jsem (tobě),
& vyslyšela mne: (i nyní) vyuč mne
spmvedlnostem svým.
27. Cestě spravedlností tvých vyuč
mne: a cvičiti se budu (přemýšleje) o
divných skutcích tvých.
28. Dřímá duše má teskností: posil
niž mne podlé slov svých.
29. Cestu nepravosti odvrat ode mne:
a dle zákona svého smiluj se nade
mnou.“
30. Cestu pravou vyvoliljsem: a sou
dů__tvýchnezapomenul jsem.
\31. Svědectví tvých se přidržím. Ho
spodine: nedejž mně zalmnbenu býti.
32. Cestou přikázsní tvých poběhnu.
když rozšíříš srdce mé.'
33. He. Za zákon ulož mi Hospodine
cestu spravedlností svých: & budut ji
hledati vždycky.
34. Dejž mi rozum. at skoumám zá
kon tvůj: & at ostříhům ho celým srd
cem svým.
35. Uveď mne na stezku přikůzmí
tvých: neboť po ní toužím.
36. Nakloň srdce mého k svědectvím

22. Odejmi
ode mne pohanění.
&Ě .
tupu,'
nebo svědectvítvých
vyhledáv
23. Takěiknížntasezasazují. a mluví svým. a ne k lakomství.'
proti
mně: služebník
v spravedlnostcch
tvýcYak
1. tvůj cvičil se

10)
13)
14)
18)

37. Odvrat oči mé, aby neviděly mar—

nosti: na cestě své obživ mne.'

t. nedopouštěj! mi. odstoupili.

t. mkuy

od tebe vydané.

t. liv ju dle přikázali tvých radují se, jako : velikého zboži.
t. odejmi! od odí. od mysli mě. vielikou chtěl-u, decku temnou. — “) t.. tqiemetvi
v něm složen..

19) a. abych nezbloudil. jse toliko poutníkem na zem).

22) t. kterou! jako horlivý plnitel úkonu tvého snášeti musim.
25) t. smuten, .: k zemi snížen jsem.
26) t. svě decima. prochy.
hebt. text: zákon svůj : milosti dej mi.
t. uvolnit srdcí
mému. t. j. kdy! ty rámutky. jimiž jsem sevřen. odejmei ode mne.
ref—>>
.
36) t. k mrzkemu tisku.
37) t. posilní. obecntvi mne.

Fla.

38—66—

91?

žena:.

38. Potvrd' služebníku svému řeči
52. (Nebo) pamětliv jsem na soudy
své. v bůmi své..
tvé věčné Hospodine:' &potěšuji se.
39. Odvratiž ode mne obmění. jehož
63. Děsím se nad hříšníky, kteříž
se bo'im: nebo soudovr tvoji jsou po
opouštž'í
zákonméjesto
tvůj. sprnvedlnostec

těšli .“
54. pívání
tvých, na. (každém) místě ' putování
510.
Hle, toužímsvé
po přikázaníchtvych:
mého.'
_
e spravedlnosti
obživ mne.
66. Pamětliv jsem (i) v noci na jmeno
41. Vau. A přijdiž na. mne milo
tvé
Hos
odine:
&ostříhxímzákona.
tvého.
srdenství tvé Hospodine: (s.) spasení tvé
vedlé řeči tvé.
56. ot jest můj podíl, abych sprave
42. Tak odpovím utrhačům mým dlností tvých vyhledával..
slovo :“ nebt doufání skládám v řečech
57. Heth. Podíl můj Hospodine, prs—
vím. jest ostříhání zákona tvého.
tvých.
_
58. Prosím tváři tvé celým srdcem
43. A nevynímej z úst mých slova
pravdy nikdy: nebo v s_oudech tvých svým: smiluj se nade mnou podle slova.
svého.
velice doufám.
59. Přemýšlím o cestách svých :' &
44. A ostříbsti budu zákona tvého
obracím nohy své k svědectvím tvým."
vždycky. na věky s. na věky věků.
60. Hotov "sem, s ne' em rozpůčen :*
45. A cboditi budu v šíru:' nebo při—
ostříhati přik
tvý .
kážnní tvých se dotszuji.
[ 61. Provazové hříšníků' opletli jsou
46. Nýbrž mluviti budu o svědectvích
tvých (také) před obličejem králů : a ne— mne: & (však) ns. zákon tvůj nezapo
mínám.
budu se banbiti.
62. O půl noci vstávám abych chválu
47. A přemýšleti budu v přikůzsních
udával tobě, ze soudů spravedlnosti tvé.
tvých, kteráž jsem zamiloval.
63. Oučastníkem jsem všech, kteříž
48. A přičiním také ruce své k při
kázaním tvým.' kteráž miluji: &cvičiti se bojí tebe, &ostříhají přikůuní tvých.
64. Milosrdenstvi tvého Hospodina
se budu v spravedlnostech tvých.
49. Zain. Pamatujž na. slovo své plna jest země: spravedlnostem svým
_
(dané) služebníku svému, kterýmž jsi nauč mne.
65. Theth. Dobrotivě jsi (vždy) na.
mne ubezpečil.
50. Tot jest útěcha má v ponížení kllídsl s služebníkem svým Hospodine,
podlé slova svého.
mem: nebo řeč tvá. obživuje mne.
66. Dobrotě, & kázni. i umění vyuč.
51. Pyšní neprávě jednají vždycky:
však já od zákona tvého neuchyluji se. mne: nebo jsem přikázanim tvým uvěřil.
38) t. splněním. cos mi slíbil. kdyibych se tě bál & tobě sloužil.
89) Jakoby řekl: NedOpouštQj, abych upadl v pohaněni posmčučů |. rouhsčů. kdybych
poklesl. Avian toho nedopustíš neb ustanovení tvá jsou dobrá. & utěšenň, milo zacho

_ Tinti je.

„ 42) t. skutkem odpovim utrbscům.
45) t. volne. bez strachování.
48) t. zevnitř skutkem také toho dokazomti budu. ie plikůumi tvé. milují.

/52)
54)
56)
59)
60)

!61)

t. že dobré odměňujež & zle' tresceš.

t. kdy! utíkám : ukrývání se před nepřátely.
t. v tomt všecko bohatství mé záleží.
L 0 životu, obcování svém. — ") t. navracuji so. nepravuji se.
Spěchám | neodklůdům.
Osidls. ouklndovvé svůdniků.

115'

Zam.

] 18. 67—98.

80. Budiž srdce mé ne 'kvrněno
67. Prvé nežjsem sníženbyl. já sem
zavinil: protož(nyní) řečítvé ostří im. při spravedlnostecb tvých, ycb nebyl
68. Dobrý'jsi ty: a v dobrotě tvé vy zahanben.
81. Kaf. Omdlévá duše má (toužíc)
učiž mne spravedlnostem svým.
69. Rosmnožila se nade mnou ne po spasení' tvém: s v slovo" tvé velmi
doufam.
pravost.
llpyšných.
a lpíikazaíitíntvá.
ak cel' srdcem
82. Hynou : oči mé (bledíce) po řeči
svým skoumati
builu
tvé.' řkouce: Kdy (zase) potěšíš mne?
OS:!řilo
se“jako
mlékosrdcejejich:
83.
Nebo učiněn jsem jako kožená
ji pak lion tvůj rozjímaím.
71. K dobrémutjestmi to. že jsi mne nádoba v jíní :' (ale) na spravedlnosti
menul jsem.
ponížil. abych se naučil spravedlnostem tvé ne
84.
oholi bude dnů služebníka
7121).
Zalepší pokládám zakon ústtvýcb.

nad tisíce zlata a stříbra.

Íň

Jod. Ruce tvé učinilymne. a

stvořily mne: dejž mi rozum. abych se
učil přikázaním tvým.
74. Kteříž se bojí tebe.' vidouce mne
radovati se budou: že v slova tvá velmi
doufam.
75. Seznávaímt Hospodine, že (jsou)
spravedliví soudové tvoji: a že dle pravdy
své mne jsi ponížil.'

76. Nechatjiž milosrdenství tvé po
těší mne. vedlé slibu tvého (učiněného)
služebnlku svému.

tvého “."kdy vykonáš soud nad těmi. kte—
říž mi rotivenství činí?

85. ovídají mi nepravé bajky:' ale
nejsoua.'ako zákon tvůj.
šeckapřikazaní tvá jsou (jista)
pranŽía:nepravé mí protivenství činí,
spomozíž m1.

87. Bez mála mne v nic obrátili na
zemi: já jsem však neOpustil přikázaní
tvých.
88. Podlé milosrdenství svého obživ
mne:
ostříhal
úst tvgšch.
89. abych
Lamed.
Nasvědectví
věky, Hospo
'ne,
slovo tvé trvá. na nebi.

90. Od narodu do pronárodu (stala
77- Pnjďtež na,mne SlitOVÉ-ni
tVá..&,Ást) pravda tvá: založilJsi zem a má..
živ budu :' nebo zákon tvůj rozjímání
91. Zřízením tvým trva den:“ neebo
mé jest..
všecko slouží tobě.
92. Byt zákon tvů' nebyl přemyšlo
78. Zabanbeni buďte pyšní, nebo bez—
právně činili nepmvost proti mně: jů. váním mým davno ycb snad byl za
pak cvičím se v přikázaních tvých.
hynul v ponížení svém.
79. Obraťte se ke mně' ti. jenž se
93. Na včkyt nezapomenu na spra—
vedlnosti tvé: nebo jimi jsi obživilmne.
bojí tebe. a kteriž znají svědectví tvá.

__

70 t. zbridlo. ztuhlo. jest neeitedlně.
74) t.. tvojí ctítelové.

75) I:. to jsi mne dle spravedlnosti potrestal.
77) :. opet oiivnu. šťastný budu.
79) t.. spojtez. sjednom se se mnou a plnění pi-ikůzaní tvých.
8!
FI))

t.. po spomozeni — ") L v zaslíbení.
t.. po splnění toho. eos rekl.

t. celý stuhlý sklíéený jsem. Behr. text: jako koteni nádoba v dýmu. Židé toci:
víno chovali . nos-ii v nidobioh kolmých, v lůkich. které! dříve v dýmu neb při
ohni tušili.
t.. dlouholí ty ouzkosti trvati budou.
t. smýšleně vecí.

t. jako země nepohnutedlni jest., tak i mů pravda tvá.
Bobr. text: Podle zřízení tvého stojí to vše nl do dnešního dne.

118. 94—122.

94. Tvůjt jsem já. zachovejmne: nebo
109. Duše má. v rukou mých (jest)
spravedlností tvých vyhledávám.
vždyck :' a.(však) na zákon tvůj ms.-
95. Na mne očekávají hříšníci. sb
10. Polékli mi hříšníci osidlo: ale
mne zahubilí: (ji pak) svědectví tvž _p/ořjpšn.
rozvazu 1.
\.* (ji)
od přikázaní tvých se neodvracím.
96. Q'šeliké věci (jakkoli) dokonalé
111. Za dědictví věčné ujal jsem svě
viděl jsem konec: (samo) přikázaní tvé dectví tvých: nebot jsou plesůní srdce
široké 'est nánmněf
mého.
97. em. () jak (velmi) milujizákon
112. Nakloníl 'sem srdce svého k vy
tvůj Hospodine! (tak že) celý den jesti konávání sprave ostí tvých na. věky.
pro odplaceníf
přemyšlování mé.
113. Samech. Nešlechetnýchneni
98. Nad nepřátely mé opatrnějšího
jsi mne učinil přikázaním svým: nebo vidím: ale zákon tvůj miluji.
114. Spomocník. a. obránce můj ty
na věky (při) mně jest.“
. 99. (Ano i) nade všecky své učitele jsi: protož v slovo tvé douňm.
115. Odstuptež ode mne nešlechtníci: .
rozumnější jsem učiněn: nebo svědectví
nebo skoumati budu přikázal Boha
tvá jsou má přemyšlovňní.
svého.
100. ! nad starce moudřejší jsem:
116. Přijmiž mne (v ochranu) podlé
nebo přikázaní tvých jsem hledal.
101. Od každé cesty zlé“ zdržují nohy slova svého. & živ budu: a nesahanbuj
mne v očekávání mém.
své: abych ostříhal slov tvých.
117. Spomozíž mi. a. zachován budu:
102. Od soudů tvých se neuchyluji:
a. přemýšleti budu o spravedlnostech
nebo tys, mi zákon uložil.
tvých
vždycky.
103. () jak sladké jsou hrdlu mému
118. Zhrzuješ všemi. kteříž odstupují
slova tvá.. (sladší) nad med ústům mým!
od soudů tvých :' nebonesprsvedlivójest
104. Z přikázaní tvých rozumnosti
myšlení jejich.
jsem nabyl. a protož všelikó cesty bludné
119. Za přestupníky pokládám všecky
nenávidím.
hříšníky země :“ a protož miluji svědec
105. Nun. Svíce nohám mým jest tngá.
slovo tvé. &.světlo stezkům mým.
,'120. Zbodniž bazní svou tělo má:
106. Přisáhl. & uložil jsem ostříhati nebo soudů tvých bojím se.“
soudů spravedlnosti tvé.
121. Ain. Činil jsem soud &.sprave
107. Snížen jsem přenůramně Ho dlnost: nevydávejž mne mým utrha—
.
spodine: obživiž mne podlé slova sveho. čům.'
122. Zastupiž sám služebníka svého
108. Dobrovolné (oběti) úst mých'
oblib (sobě) Hospodine: a soudům svým ]: jeho dobrému: at mne nepotlsčují
vyuč mne.
pyšní.
95) t. jest ueakončene'.přesahuje všecky meze. cíle . my. trvá na věky.
__98) &. ustavičně mám je před očima.

ml)

t. tívots s obcování bezbožného.
IUB) t. oblib sobě předsevzetí má. kteri! ústy svými pronáším.
109) t. život můj jest v ustavídnén nebespedenství.
112) t. nebo věčnájest odplul :. ně.
118) t.. od ustanoveni. piíkáuní tvých.
119) Hebr. text: Jako trosku odmít'si všecky bezbožníky země.
120) t. bojím se trestu, abych ho ns sebe neuvalil.
121) t. vůbec násilníkům neb nepřítelům spasení mého.

W.
123. Oči má hynou (ohlódsjíce se)
po spssení tvem: a po řeči spravedl
nosti tvé.
124. Nelož s služebníkem svým podlé
milosrdenství svého: &spravedlnostern
č mne.

118.123—150.

( & říčinou),
že neostřlhají (lidé) zákona
tv
o.
. Sade. Spravedlivý jsi Hospo—

dine: a. řím jest soud tvů'.
138. řik
jsi sprave live svede
ctví své.: &pravdu svou příliš!
139. (Protož) vsdnu od horlení své—
125. Slnžebník23
jsem
já: dejž
ruzumnost,
abych
svědectví
tvé..mi ho: že zapomínají na slova tvá nepřá
126. Čas jest. aby se přičinilHospo telé moji.
dine:' (nebot) zruší zákon tvů'.
140. Ohněm zkušená (jest) řeč tvá.
127. Protož miluji přiklíssnlltvá.. nad dokonale: &(protož) služebník tvůj mi
zlato a druhe kamení.
lu'e ji.
141. Mladý' &opovržený jsem 'á. (s
128. A proto dle všechpřikázal tvých
se mvujn: &všelikou cesta bludnou v však) na spravedlnosti tvé nezapo nám.
ne visti
142. Spravedlnost tvá jest spravedl
. 12 . Fe. Divná! jsou' svědectví tvá: nost věčnň: &zákon tvůj (jest) pravda.
143. (Kdykoli) soužení a ouzkost
protož skoumá je duše m6..
130. Vykládání řečí tvých osvěcuje: mne stíhají. přikázal tvá. jsou rozjí—
mání mé.
&rozumnost dává maličkým.'
144. Na věky pravdivá (jsou) svě
131. Ústa své otevírám : tůhnu
(k sobě) duch :' nebo přikámní tvých dectví tve.: rozum mi dej,' &živ budu.
145. Kof. Z celého srdce svého vo
žhdostiv jsem.
lám.
vyslyš mne Hospodine: (tak) spra
132. Popatřiž na mne. & smiluj se
vedlností tvých vyhledávati budu.
nade mnou. podlé soudu milujících jme
146.
(Když) volám k tobě. spasena.
no tvé!
mne učiň : abych ostříhal příkázsní tvých.
133. Kroky má zpravuj podlé řeči
147. Předstíhám svítání, a volám:
své: a. nedej aby panovala nade mnou nebo v slova tvá doufám.
nějaká nepravost.
148. Předešly oči má k tobě na 11
134. Vysvoboď mne z nátisků lid svítěz' abych přemýšlel o vyrčenícb
ských: abych ostříhal přikázaní tvých. tvých. '
135. Zasvět tvář svou nad služební
149. Hlas můj slyš po'dlé milosrden—
ství sve'ho Hospodine: &podle soudu
kem svým: :_1
vynč mne sprsvedlnostem
svého“ obživ mne.
svym.
150. Ti, jenž mi protivenství činí. při
.136. Toky vod vyplývají z očí mých:
126) t. dilem svým & mocí svou 1: vysvobození vyvolených s. k zehubení

'

bezbožných.

poně

vadi
v tukovou neetydstost vydal. že zrušili std.
129) t. podivu hodná. v tom. že čím více je člověk rozvuuje. tím větší moudrost v nich
naleza. Vy'i. v. 48.
130) t. poníženy'm. sprostným. eno í dětem; má: sprostý věřící lid i děti ze zákona Páně
větší známo“ o Bohu : ctností. než viickni rth mudrcové vespolek.
131) t. dychtím vší silou po dosažení ldrnve'bo smyslu slova tvého. jako po zdravém povětří.
311) t. podlé způsobu. který! ukuuie! k těm. jižto milují tebe.
138) t. velmi přísně jsi přikázal. abychom tvá. pravá & spravedlivé rvědectví i znali i plnili.
Jinnk.: Ty jsi vydal spnvedlivi svědectví s vší víry bodná.
41) L člova malý, nepatrný. chatrný.
14 ) t. dej mi z nich nabytí rozumnoct.
148) t. procitly před cvitánírn. Výš 89. 4.
149) t. jsks to usoudil, jak způsob tvn'u.

us.131.- 119.1.

wm.

Qt!

165. Pokoj mnohý mají ti. kteříž mi
lují zákon tvůj: s.jsou bez oursm'
166. Očekávám ns spasení tvé Ho
spodino: s. přikázmí tvá miluji.
167. Ostříhí.duše má svědectvítvých:
nebo je velice milu'e.

bližují se k nepravosti: a. od zákona
tvého vzdalují se.
151. Ty (však) Hospodine blíže jsi

(mi): s všecky cesty tvá jsou pravda.

152. Již od dávno. vím to o svědect
vích tvých: že jsi je založil na věky.
153. Reč. Viz ponížení mě. s vysvo
168. Zachovával jsem přikázsní tvá.. s
bod' mne: nebo na zákon tvůj se neza svědectví tvá.: nebo všecky cesty m6
pomínám.
jsou (známy) řed obličejem tvým.
154. Rozsud' mou při. s vysvoboď
169. Tau. ředstupiž prosba mů řed
mne: pro řeč svou obživ mne.
obličej tvůj Hospodine: a. podlé s ovs
svého uděl mi rozumu.
l nebo
155.
Dalekot jest tvých
od hříšníků
spasení .
spravedlností
nevyhledávsjí.
170. Vejdiž žádost má. řed obličej
tvůj: (a) vedlé řeči své vytr ni mne.
156. Milosrdenství
tvá. svého
mnohá ojsou
Hospodina:
podlé soudu
živ
171. [ vynesou rtové moji chválu.
mne.
157. (Jakkoliv) mnozíjsou. jenž mi skg;; . ty mne vyučíš spravedlnostem
protivenství činí 8.sužují mne: (a. však)
172. Vypravovati bude jazyk můj řeč
od svědectví tvých se neuchylují.
158. (Když) vidím přestupníky, tvou: nebo všecka přikázaní tvá jsou
spravedlivá.
chřadnu:' proto že řečí tvých ne
173. Budiž mi ku
moci ruka tvá:
ostříhají.
nebot jsem zvolil přik
í tvá.
, 159. Popatřiž. žet přikázaní tvá. mi—
174. Toužím po spasení tvém, Ho
/lu'í Hospodine:podlé milosrdenstvísvé spodine: a.zákon tvůj jest rozjímání mé.
ho obživ mne.
175. Živat bude duše má, a. bude tě
160. Počátek' slov tvých jest pravda:
' na věky (trvají) všickni soudové sprave— chváliti: a soudové tvoji spomohou mi.
dlnosti tvé.
176. Bloudím jako ovce ztracená.:
161. Sin. Knížata protiví se mi bez hledejž služebníka svého. nebo na při
příčiny: avšak (ne jich. ale toliko) slov kázaní tvá nezapomínámf
tvých strachuje se srdce mé.
162. Raduji se : řečí tvých: tak jako
Žalm no. (120.)
ten. kdož naležá kořisti mnohé.
Nsiikiní ns slost ki-ivýehhlnců.
163. Nepravost v nenávisti mám a v
ohavnosti: ale zákon tvůj miluji.
Píseň stupňů.“
164. Sedmkrát za den' chválu vzdá.— /_L
Kllospodinu
volám.,když soužen bý
vám tobě. pro spravedlivé soudy tvé.
vám, s. vyslýchá. mne.
A

I

158) t. velmi těžce w nesu. ošklivirn je sobě.

FBD)
nejpřednější
164) t.l.. základ,
často: aneb
může dověc.
slova mzuměno býti.
děleny jsou.
165) t. pokojné — bezpečné livi jsou.

jako! i hodinky kněžské na sedm roz

mň)
t. známt hlas tvůj. jeko ovce má hlas pastýře svého a proto! hotov jsem slyňeti . nás
sledovnti tebe. jekby mi se jen. hledqje mne. ozval.
119, 1) t. vstupovůní. Pntnácte inlrnů m6 pořád ten anis, snad proto, le lid někkréfz/hich
na cestě zpívání. kdy! do Jerusaléme, jeho! položení bylo na horioh. kslnlbl'un Božím
putoval; aneb ze je brali sobe k qívůní cestou ti. ji! při nsmeování se ze zajetí
bnbylonského do Jemelémn vstupovali. A wink berou někteří vykladu! to slovo v
smyslu duchovním. mysliee. že znameni vyšší toutebnost v nímu obalenou.

Zoltán

119. 2. -— 121. 8.

2. Hospodine vysvoboď dnšimou ode
7. Hospodin ostříhá. tě ode všeho
rtů ne vých. s od jezyks lstivého.
zlého: ostříbejž duše tve Hospodin.
8. &. bude dáno tobě. aneb co bude
8. Hospodin ostříbej vjitl tvého. i vy
tobě řiloženo ss tvů' lsti ' k?
jiti tvého :' od tohoto času. ali na věky.
4. %thly Mocngho lgstrěrýsiialiřim do

zpuštěni vypalujícímf

5. Běda mně. že tak dlouho

'

oho—

stinn
býti mOuslm?
bydliti mesi o yve
1
:

žalm ul. (l22.)

Prorok rsdost bobsbojnýcb vcbissjidcb do eheru,
jukni í vslebnost cbrimn . nosti mests Jem-Allm
popisuje.

6. dlouho pobostinu b la duše má.
]. Píseň stupňů.
(Výš 119. l.)
7. S těmi. kteříž nen vidí pokoje,
Veselím se ztoho, kd ž se mi říká.:
jsem pokojný: (ale) když mluvím jim.
inovs.
zehůpsjí se k b0ji proti mně bez příčiny. Pojďme do domu Hos
2. Již stojí nohy naše v sinich' tvých,
Jerussléme.
3. Jerusalem (již) vystaven jest jako
Lid hrselský bud' s Bsbyious, aneb k boji se stroje. město: jehožto oučastenství jest ve
' důvtrnostl ne k Bohu . jeho ochnno ust-nomis.

rim no. (m.)

spolné.'

1. Piseň stupňů.
Pozdvihuji očí svých k horám.“ od
kudž mi přijde moc.
2. Pomoc m (jest) od Hospodina.
kterýž učinil nebe 1 zemí.

3. Nedopustí.' aby se pohnula noha
tvá.: (nebot) nedřímá ten . kterýž ostří—

4. Neboť do něho vstupují pokolení.
okolení Hospodinova. (dle) přikázaní
sraelovi(daného).' aby oslavovalijmeno
Hospodinovo.
5. Nebo tam jsou postaveny stolice
!: soudu.' stolice nad domem Davido—

'

ustavené"

Proste za t
\ 'sou6.Jerusalérnu:

hů tě
4. Aj. nedřímů. ovšem nespí ten, kte
rýž ostříbá. lsraele.
5. Hospodin ostříhá tebe. Hospodin
(jest) ochrana tvá. po pravici tvé.
6. Přes den slunce nebude páliti tebe.
ani měsíc přes noc.“

věci, kteréž ku pokoji
a hojnost (budiž) těm.

teříž milují tě."
7. Budiž pokoj v mocnosti tvé :“ a

hojnost ve věžechtvých"
8. Pro bratří své. &bližní své. přeji
pokoje tobě.

4) t. trest Bati. s hromy s blesky.
5) Hebr. v Meseeb. — ") t. v stsnieb Cedar; slovem: mezi národy divokými. jako jsou

/

potomci Henocha. : Cedar-s.
1) t. k Sionu. kdežto Bůh svůj stánek min-l.
3) t. Hospodin. Odtud ji! začíná :piveti druhý sbor zpěváků. prvnimu odpovídqje.
t. Bůh ve dne i v noci zastíní tebe. sby nie zlého k tobě nemohlo.
t. pl'i viem. nikoli před sebe podlé povoláni svébo bráti budeš. 2. Král. 3. 25.
t. vlastně v hranách tvých. Neb brány se pokládqií oo předsíně mests.
t. všichni na něm podil maji. Lépe: Jerusnls'm jest jako v jedno město k sobě vespolek
připojen. Neb dříve než David Jerusalem vystavěl přebývsli na Sionu jebusejští. & tak
vlastně dvojí město s. v nem dvoje náboženství bylo.
4) t. vedlé ustanoveni: aby každý lsrselits každoročně k třem slavnostem do Jerusaléms
putovnl. —

5) t. tun jsou nejvyšší ouřadové. — ") t. ouhdové královští.

s) a lidejte nad Jerusslému! Aneb: Posdrnvujte Jemléms.
?) t.. v pevných zdech. v hradbě. — "') t. v palinoch.

— *) z. Jerussléme.

121. 9. -— 124. 5.

9. Pro dům Hos odina Boha našeho. b la přišla duše naše v vodu nesnesite
ou.'
žádám dobrých v ' tobě.
6. Požehnán (budiž) Hospodin. kterýž
nás nevydal v uchvácení zubům jejich.
žalm uz. (na.)
7. Duše naše jako pták znikla osidla
lidi tobě ! lidu lsmnlskému vysvobození potupy & lovců: (nebo) osidlo se sti-halo, a my vy
pomišků lidi pyšných.
svobození jsme.
1. Píseň stu ňů.
8. Pomoc naše (jestit) ve jmenu Ho
K tobě-t poz víhuji očí svých. kterýž ' spodinovu, kterýž učinil nebe i zemi.
přebýváš na. nebesích.
2. Aj hle jako oči služebníků (obrá

Ženu 124. (125.)

ceny jsou) k rukám pánů jejich. jako OochnnoBoil tech. kteříž vnoho douhjí; tůň o
oči děvky k rukám paní její :' tak 'sou
hojném proopechujejich. . o tuhnutí bubožny'cli.
obráceny) oči naše k Hospodinu
hu
]. Píseň stupňů.
našemu. ažby se smiloval nad nimi.
Kdož doufají v Hospodina. jsou jako
3. Smiluj se nad námi Hospodine,
hora Sion: nepohne se na věky. kdož
[šňiluj se nad námi: neb jsme již příliš bydlí
naplnění potupou.
2. vJerusalémě.' (Jakož) hory jsou
4. Nebo příliš nas cena jest duše
naše: kpohaněni jsme oháčům, &.k po vůkol něho: tak Hospodin jest. vůkol
lidu
svého." od tohoto času až na věky.
topě pyšným.
3. Nebo nenech“ Pán žežla hříšníků
nsdlosems ravedlivých:' aby neutáh
Žalm na. (m.)
li sprave 'ví k nepravosti" rukou
svých.
4. Dobře učiň Hospodina dobrým. a.
(těm kteříž) jsou upí-ímého srdce.
1. Píseň stupňů.
(Výš 119. l.)
5. Ty pak, kteříž se uchylují k cestám
By Hospodina s mimi nebylo, rciž křivým,' přivede Hospodin (v zahynutí)
nyní Israeli:
s činiteli nepravosti: pokoj budiž nad
2. by HOSpodinasnimi nebylo. když Israelem.
lidé povstali proti nám.
3. snadby za živa. byli pohltili nás:
když se roznítila prchlivost jejich proti
nam,
4. snadby voda byla pohřižila nás! '
5. V proud přišla duše naše: snadby
Rnduli se prorok . lid. . dbkuji. to Boiskou pomoci

: velikého nebezpečonnvi & od mocných oupi-nel vy

noboeeni jsou.

9) ». imo.
. 2) t..
k
. 4) t
5) L
. 2) t.
k
3) t.
5) t.

očekávqiíce od nich pomoci. ochrany i pokrmů. tak i my : dříve:-ností se utíkáme
Hospodinu, !ůdqjíce atd.
byliby utopili. shladilí nás jako vody.
v bcudnou; zdulé vody bylyby se volily přes nás.
jako Jerusalem jest chráněn horami. podobně lid ismelsky' Hospodina. — ") t.
lidu svatému patří a pod ochranou Bolí líje, nemá na čeho bázi.
nedá. panonti pohanům nad lsroelskjmi. — ") k modloslutbč.
modloslulbé. zpronevěřujíee se Bohu..

988

.. .

-

Žalm '“.

M“

' "m

Žaltaf.

(me.)

m. u“ immo " ujetí.
'

1. Píseň stupňů.

125,1.—127.3.

2. Daremnéjest vám před svítáním

vstávati:
' vstsvejte. kd ž posedíte."
(vy) jenž íte chléb bo esti.'"

(Výš 119, l. )

Když

a(Bůh) svým milým sen: 1-



oKdyž
navracovalHospodin
zajetíSi-J nové;
3. aja dědictvíllospodinovo'
(jsou) sy
'učiněni
jsme jako těšenL“
mzda" (jest) plod života."“
02. Tehdáž'jsou byla p ná radosti ústa
4. Jako střely v ruce udatného:' tak
naše: ajazyk náš plesiuí. Tehdážpra- (jsou) synové vyvržených"
vili mezi národy: Veliké věci s nimi uči5. Blahoslavený muž. kterýž'jimi na
nil Hospodin.
plnil žádost svou:“nebude zahanben,
3. Učinil; (zajisté)
snimi veliké věci v
když
mluviti bude nepřátelům svým
Hospodin:(
rotož) veselímese.
bráně."
4. Obrat
ne zajaté naše! jako
(se obrací) pom na poledni."
6. Ti. kteříž se slzami rozsívají. s ple—
Mm

lít! budou

6. Chodíce sem i tam pláči rozslva-

Žalm

“'

Blahoslavení všickni. kteříž se

s plesaním. snášejíce snopy své.'

Žalm 126. (127.
)

prorok.io leč “mwlžůh“ líh . "nich.

mch PM ' Mon“ Mama)

l. Píseň stun uod Šalomouna.

(128.)

“ Bob-“PřišlaÉ? » Jehopřílišná mii

jíce semena sva. Opět pak chodí (avšak)

/\ Ukulxje

127.

Slibule“prorok všecko dobré i v přítomnémživotě

]. Píseň stupňů.

(Výš 119,12?

)

ÉĚPOČJM' 8-kteřiž chodí po cestácl:
2. Nebo z práce rukou svých jisti bu

deš:" blahoslavený
jsi. a dobřese tobě
ede.

Nebude-li
lgospodin
stavěti
domu,
?;
Manželka
(bude)
jakotvého!
vinný
nadarmo
pracují
ti, kteříž
stavějí
jej. Akmen
plodnýpo tvábocích
domu
Nebude—liHospodin ostříhati města. nadarmo bdí. kdož ostříhá ho.“

Dítky tvé (stanou) jako mladistvé oli
voví,yvůkolstolu tvého. (Výš 126, 3.)

125. 1) t. kdy! Hospodin ujeté Sienské zese domů uovraeoval. — ") t. nanohouee tomu sní
pro radost uvůl'iti. Behr. text: zdálo se nám to jako ve nách.
4) t. také ostatní přiveď zpět.— “) t. kdeito potokovó letního času horkem vysýehqií.
. na podzim use dešťovou vodou oplývmi.
____6) t. nechat se sqjatí rue do vlasti nan-ití, veselice se. jako teuei v das hojné ouludy.
26. ]) Slovem. všecko lidské nunúhůuí jest marné bez pomoci Bedi.

2) t. k plnem. — ") t. a! odpočinetei— “')

&.vy stíuuí. muceni.

-—1') t. libé,

pokojné spaní. Helm: Daremue' jest vám, nepolehni—li Bůh prací vašich. desne růno
ntkveti. a dlouho do noci sedeti . prseovsti. s tak jisti chléb bolesti. pracně o s sto
mtl se !iviti; jotta Bůh divů (pokojný) sen mílůčkům, otitelům svým, kteří! na pro
zřetedlnost a, ochranu Bati se spouňtqjioe. konají sic také svou povinnost, ale bez tako—
vého přílišného pečoviní s se lopotovkni.

3) t. dar od Boha. — ") n ctnost . bohebojuost. — “') t. potomstvo. Známo jest,
že Židé plodnost ze to největší polehníui Beli poklodeli. i ješte pokladaJí.
4) t. preepdiny jsou k obraně. — ") t. do "Jeti odvedených jsou (či. užitečni rodičům.
Behr.: Synové mladosti. t. v mladém věku splacení, zdařill.
5) & kde jich mi dle “dosti. Behr.: toul (dům) svt'u. — ") t. kdyz v rozepři bude
:"ther
svými. tt předsoudemnebude por-len. on ho spolu synové briniti budou.

%.

tvpokqjisvčhouzúei.
uni! by jiný to uchvátil.jak! ee bubuiným vybuduje.
(8. Moji. 26. 16).
8) t.- při domu tvém itípeuý.

l27. 4. - 129,8.

/

4. Aj hle takt bude požehnán člověk. dobrořečímc vám ve jmenu Hospodi—
nova."
kterýž se bojí Hospodina.
5. Požehnejž tobě Hospodin ze Sionu :
a dej at spatřuješ dobré věci' Jerusa- '
Žalm no. (130.)
léma po všecky dny života svého.
Modlílbn kdicího. kterýž hříchů svých lituje . Boha
ss odpultcnl prosí.
6. A viz syny synů ných. a pokoj

nad lsrsclem.'

'

'

]. Píseň stupňů.

(Výš 119, 1.)

Z hlubokosti volám k tobě Hogo
dine:
*.
2. Hospodine vyslyš hlss můj. Na.—
Prorok nspomínt lid. aby vdbčnc
£:an
:
jsi
mno
hontsobnýeb nebezpečcnstvi od Bo
vysvobosnn jest.
kloniž uší s 'ch k hlasu modlitby má.
3. Budešjii Hospodine nepravosti še
]. Píseň stupňů.
třiti:' Hospodine kdo ostojí?
Často bojovaliproti mně“ od mladosti
4.
Ale u tebet jest slitování: s pro
me. rciž nyní Israeli:
zákon tvůj' doufám v tebe Hospodme.
2. často bojovali proti mně od mla Očekává duše má na slovo 'eho:
..,. mé:' &však mne nepřemohli.
dosti
6. (ještě vždy) doufá. duse má v Ho—
3. Na. hřbetě mém kovali hříšníci: s odina .
PG.
Od bdění jitřního až do noci.' dou
prodloužilinepravostsvou.'
4. (Ale) Hos
in spravedlivý zpře fej Israel v Hospodina.
tínal ší'e hříšní ů.'
7. Nebo u Hospodinajest milosrden
5. (fakt) zahanbeni &zpět obrácení ství: &hojné u něho vysvobození.'
buďte všiokni. kteříž nenrmdí Sinus.
B. Out zajisté vykoupí Isracle , ze
6. Buďtež jako tráva na. střechách: všech nepvavostí jeho.
kteráž prvé než vytrhána bývá. usvadne.
7. Z níž nenaplňuje ruky své ten. kdož
žne, ani lůna. sveho kdož váže sn0py.'
8. Aniž řeknoutudy jdoucí: Požehnání
Hospodinova (budiž) nad vámiz' (aneb)

Žalm sss. (lze.)

|
!

\/

138.

//

1/

5)
s)
1)
gl
3)

t. užíváš štěstí. slávy města.
o. štěstí lidu isnelského.
t. mno sužcvnli.

t. hned od počátku. v Egpte & dále.
Hebr.: Po hřbetů mém orin otáčí. s dlouhé brázdy delali. t. ukrutně se mnou neblb
dali nepřátele.jako s otroky. které! páni mrskqjice. pruhů. jsko sóhonů ujetých s
brůzd po hřbetě jejich nnddlqji.
4) Bobr.: patronky bezbožných. konec učinil tomu jejich orůní.
7) t.znilnemuchrstisvénnplnitížnecanínnčsnopů niručísvdho—tskkrštkbn
řídká jest. Tráva na střechách drobnů : brzo vadnoucí jelikož nemající hlubokých
kořenů jest obr-ss a podobenství okunlitéhc & nemilého štěstí bezbožného.
8) t. nedí jim řádný. jako se říká lencům: Dej! Bůh štěstí. do! Pán Bůh. Ruth. 2. 4.
Krátký smysl jest. že nepřátelé lidu israelske'ho'tnlr zahynou. jako tráva aneb mlndistvů
obilí na střechách. které: v mělké semi pqiednou nsýcbů. oni! se mille lití. — ") t.
dobmí'ečíme vám.

]) t. bídy, neštbtí v ijetí.
3)
4)
6)
7)

t.
t.
t.
t.

přísné jich vůžiti. |. dle nich s nimi nnklňdsti.
slibující budícím odpuštění.
celého dne. každého čnsu.
hojná pomoc.

llG'

Řím——

"

Žalm.

Žalm 180. (131)
Učí prorok příhodou: svým nivu-nu . pohornůnn o

„Nmý lleni.

130' 1. _ 131.16.

5. ani odpočinouti spankům svým:
dokavádž nenajdu místa Hospodinu,
stánku Bohu Jakobovu.

Aj.6. slyšelijsme
o ní'
(žebyla)v
našlijsmeji
na políchlesa."
l. Píseň stupňů samého Davida.
Hospodine nepozdvihlot se srdce mě: 7.
Vejdemet (již) do stánku jeho:
ani se povýšily oči mě.“ Aniž jsem se' klaněti se budeme na místě, kdež staly
vydal"v
mne:“ věci veliká a divné (vyšší) nade nohy jeho.'
8. Povstaň již Hospodine (a vejdi) do
2; Jestli 'sem poníženě nesmýšlel: odpočinutí svého.“ ty i archa svatosti
né."
ale povýšil uše své? jako ostavenému
od mateřo své. tak (budiž) odplata duši
9. Kněží tvoji at se zobláčeji v spra
mě."
vedlnost: a svatí tvoji at plesají.
'
10. Pro Davida služebníka svého. ne
3. Doufej, ó Israeli. v Hospodina. od
odvracoj tváři Pomazaného svého.'
tohoto času až na věky.
ll. Přisahlt Hospodin Davidoviprav
du. &nezmší ji.“ (řka): Z plodu života
Žalm l$l. (182.)
tvého posadím na stolici tvou.'
12. Budou-li ostřihati synové tvoji
bud : Kariethjerim ne rn Sion, aneb radeji : Sionu
Zpivdnnekolik:“Lipé
,když nebo Boží smlouvy me. a svědectví mých těch,
ylona se nivn
druhbho ohrlmu obrioon jest.
kterými je vyučovalibudu: (také)' ! sy—
End:. 12. za
nové jejich až na věky. seděti budou na
stolici tvé.

/\

]. Píseň stupňů.

(Vš 119,1.)

13. Nebot jest vyvolil Hospodin Sion:
avide. a. na
Pamatuj Hospodine na
vyvolil jej sobě za příbytek svůj.
všelikou tichost jeho;“
14. (may Tot jest odpočívání' mě
2. jak se zapřisáhl Hospodinu, slib
na věky věků: tu přebývati budu. neb
učinil Bohu Jakobovu (řka):
3. Jistě' ze nevejdu do příbytku domu jsem zvolilje.
svého. & nevstoupím na postel lůžka . 15. Vdově jeho' hojně požehnům;
svélm.
A chudé jeho chlebem nasytím.
nl. aniž dam očím svým usnouti,a.m
16. Kněží jeho zobláčím v spasení:
víčlním svým zdřímati.
a. svatí jeho radostí plesati budou.
130. 1) L nejsem hrdý. nehledím pyšně. -— ") t. nepokouším se o věci veliké a vyšší nad to.
co! mi náleží, aneb seč býti mohu.
2) &. dolol: učiň mi Pane to a to. Způsob obyčejný přisahímí . proklinání se u židův.
— ") t. mně; nechat jsem dobrodiní tvých zbaven. jako dítě oetavene' mléka mateř
ského. Jiní: Jako dítě oetsvoné od matky své pokorné : sprostne' jed., podobni byla

/_
mně
duše má.
t. j.v byl
jsem. tichý
a pokorný.
]) ve
t. na
trpělivost
jeho
souženl
v lopotůeh
. starostech. je! měl o Boli poctu.
/, 13l. 6)
L—oarle. “) t. v Bethsemes v pokolení Jůdové, v pokolení Bethléma či Efmty.

—

'“) t. jou-kých. jináč v Kaáalhjaňm, též v pokolení Jůdová. l. Král. 7, l.
7)
8)
10)
ll)
)
]

t. před archou. jež byla jako podnoží jeho.
t. vejdi do stalého příbytku na Sionu. —- ") hebr. velikomoonoeti. velebnoati tvé.
t. neodstrkqj, neoslýchej toho, jeho! jsi na krále lidu svérnn postavil : pomazal.
t. učinil Hospodin Dovidovi přlnhu pravdivou : neuchýli oe od ní. -— ") Král. 7. 5.
t obydlí
hebr. text: Potravu jeho t. j. věci potřebné k životu vezdejšímu.

F81.11.—l34.ll.4 „'

Žalm.

926

17. Tsmt
provedu
roh Davidův;
tu
1.4.. (135)
*
připravím
svíci"
Pomazsnému
sv mu.
' / i žalm
'
o “ mu
18. Nepřátelyjeho vhanbu zobláčím: Éli'ťaťkšucřuťf'iýíbď'ifo
.: ninohýšbjtil:
nad ním pak vykvete posvěcení mě.“
“Mini-“"“ 2:t*$ů*:hmřggld- "* Něm
v

]. Alleíujs.

Zulm 182. (133')
Chvíle svornosti . společné,lásky lidu, k slavnostív

“hmm “mamma

Chvslte 'meno Hospodinova. chvslte
služebníci

ospodina.

2. Kteříž stáváte v domu Hospodi

1. Píseň stupňů od Davida..
novu, v síních domu Boha našeho!
Hlejak (jest to) dobré. a jak utěšené.
3. Chvslte Hospodina. neb dobrý
když bratří přebývajívjcdnotě:'
jest Hospodin: prozpěvujtejmenu jeho,
2. (jestit to) stkvostné jako mas na. nebo libé jest.
hlavě. sstupující na bmdu. na bradu o— 4. Jakoba zajisté vyvolil sobě Hospo
novu: tekoucí na obojek roucha jeho :' din. Israele za vládsřství sobě!
3. (a) jako rosa (hory) Hermon, (&
5. Neboť já. jsem seznal. že veliký
rosa) hteráž setu uje na. horu Sion! jest Hospodin. a. Bůh náš (vyšší) nade
Neboť tu" udílí ospodin po?ehnání. & všecky bohy.
život až na věky.
6. Všecko. cožkoli chce Hospodin, to
.

činí na nebi. na zemi, v moři, i ve všech
propastech.

) ',

' ““"“

""

““>

m??íšíiu'šf'iíí? Žřmrz “231331533
máidimýůh.

1. Píseň stupňů.

(Výš 119. l.)

Aj nyní dobrořečte Hospodinu.všickní
služebníci Hospodinovi. kteříž stáváte'

7. Kterýž přivádíoblaky od končin
země=blýskáni k dešti čini- Kterýž vy
vádí větry ze s_krejší svých:

ŠÍkW'ÍŽZb“ Pmmené egyptské Od

človeka.az 0 hovada.,
9- A 08181mem
&zámky v ro—

v
domu
Hospodinovu. v síních domu střed
e. Elššptei
na Faraona, ' na
Boha
našeho.
vseckyteslužební
y jeho.
2. V noci
zdvihujte rukou svých
10. Kterýž porazil národy mnohé. a.
k svatyni, s obrořečte H08podinu (ří— pobil krále mocnéz'
kajíceiz
11.krále
Sehona.
králes Amorrhe'ských,
3. ožehnejž tobě Hospodin ze Si— Oga,
Ehsan,
všecka
ovstvía
onu. kterýž učinil nebe i zemi.
chsnanejská..
(4. Mojž. 21. 24.)
17)
18)
132. 1)
2)

3

a

!. moc Davidovo tam k vzrůstu přívodu. — ") t. slavné panování založím.
t. stkvíti se bude milost má.
t. v svornosti. jednomyslně.
t. bratrská láska n svornoct tak stkvostmí jest. 'ako svatý olej. : výborného holení
připravovaný. jen! se běl-e k svěcení kněžstvo,
ojnč na hlavu vylitý. stálá a! na.

bradu
i a! na límec
jak! jak
na stalo
Moji. 28. 22.
vou—lévýchodních
zemíroucha.
pomuíívnli
hlavu \:takÁron.
i vousy2. vonnými
uni. Židé . oby-

'

Vysoký Hermon rosí ns všecky ostatni bory země. i na. horu Si
Tou mnou hory
Sion. přicházející | hory Bennon, míní se mnoiství lidu isrnclskébo. k slavnosti shro
mudčnébo. — ") &. kde bratří jednomyolné přebývgjí.
l_33. ]) t. posluhqjote. vy kněží &.levítovč. pořadem dle tříd svých.

,134,

V

2) t. kněží. levítově i lid.

4) t. u vlntní lid svůj.

[m)

Viz Jos. 12. 1. 7.

\

_Žaltsř.

134.12._185. 28.

7. Jenž učinil světla veliká: nebo na
věky (trvá) milosrdenství jeho.
8. Slunce aby panovalo ve dne: nebo
Hosňodine.
jmeno
tvě (zůstává)
na 13.
věky:
ospodine,
památka
tvě od na věky (trva) milosrdenství jeho.
národu do národu.
ff. Měsíc a hvězdy. aby anovaly v
'
14. Nebo souditi' bude Hospodin lid noci: nebo na věky (trvá.) m' osrdenství
.
.
svůj: a služebníkům svým bude mi 'eho.
lostiv.
.
J 10. Kterýž ranil Egypt s prvoroze
15. (Ale mod! ohanské 'sou stí-í nými jejich: nebo na věky (trvá) milo
bro s zlato.)dílo ršliiau lidskýfíli. )
srdenství jeho.
1]. Kterýž vyvedllsraele z prostředku
16. Usta mají. s nemluví: oči mají. a
nevidi.
jejich: nebo na věky (trvá.) milosrden
17. Uši mají. & neslyší: nýbrž ani ství jeho.
12. Rukou silnou. &.ramenem vzta
ducha není v ustech jejích.
18. Buďtež'im odobni. kteřížjedě— ženým: nebo na věky (trvá) milosrden
ství jeho.
lsjí: i všickni. li ž doufají v nich.
19. Dome israelský dobrořečte Ho
13. Kterýž rozdělil moře rudě na
" spodinu: dome Áronův dobrořečte Ho (dvě) strany: nebo na věky (trvá) mi
spodinu.
losrdenství jeho.
14. A provedl Israele prostředkem
/%. Dome Lévi dobrořečte Hoa o
dinu: (i všickni). kteříž se bojíte o něho : nebo na věky (trvá) milosrdenství
jeho.
spodina. dobrořečte Hospodina..
15. A svrhl Famous, s vojskem jeho
21. Chvělen (buď) Hospodin ze Sio
do moře rudého: nebo na věky (trva)
na, jenž přebývá v Jerusalémě.
milosrdenství jeho.
16. Kterýž převedl lid svůj řes
poušt: nebo na věky (trvá) milos en
Žalm 135. (136.)
0 těmi jako žalm vyěki. Zpivůn, jaki podobně. dvěma ství jeho.
ústup, lpěvaů. : níchi jeden prvni polovicikaždého
17. Kterýž pobil krále veliké: nebo
vel—le.druhý druhou apinl.
na věky (trvá) milosrdenství jeho.
18.
A pobil krále mocné: nebo na
]. Allelujs.
Oslavujte Hospodina. nebo dobrý jest : věky (trvá) milosrdenství jeho.
19. Sehona. krále Amorrhejských:
nebo na. věky (trvá) milosrdenství jeho.
2. Oslavujte Boha. bohů: nebo na. nebo na věky (trvá milosrdenství jeho.
20. A Oga. krále ěsan: nebo na věky
věky (trvá) milosrdenství jeho.
12. a dal zemi jejich v dědictví. v dě
dictví Israelovi lidu svému.

3. Oslavujte Pana pánů: nebo na
věky (trvá) milosrdenství jeho.
4. (Toho,) jenž slim činí divy veliké:
;
nebo na věky (trva) milosrdenství jeh o.:
5. Jenž učinil nebesa rozumně :“ ne
bo na.věky (trvá) milosrdenství jeho.
6. Jenž upevnil zemi nad vodami:
nebo na věky trvá milosrdenství jeho.

(tm-vě)milosrdenství jeho.
. 21. A dal zemijejich v dědictví: nebo

2“ věky (trvá) milosrdenství jeho.
22. V dědictví Israelovi služebníku
svému: nebo na věky (trva) milosrden—
ství jeho.
23. V snížení našem pamatoval na
nás: nebo na věky (trva) milosrdenství
jeho.

14 t. zpnvmti. jak na krále nudí.
0) &.lid. nad.
35.

levihvč. i viiokni ctitelé Bolí.

5) t. uměle. moudře.

957

135. 24. ——137. 4.

24. A vysvobodil nás od nepřátel na mým,' nebudu-li amatovatinatebe : ne-'
šich: nebo na. věky (trvá.) milosrdenství předložím—li si erusalém za. největší
'eho.
potěšeni své.
] 25. Kterýž dává pokrm všelikému . " 7. Vzpomeň Hospodine na syny odom—
tělu: nebo na. věky (trvá) milosrden ské.' (jak zni-ili)v den (zkázy) Jerusa
léma. Kteřiž říkali: Vymtte. vyvratte
ství jeho.
26. Oslavujte Boha nebes: nebo na v něm (všecko) až do základu.
věky (trvá.) milosrdenství jeho. Osla
s. 0 dcero babylonská bídná: blaho
vujte Pána pánů: nebo na věky (trvá) slavený (ten), kdož oplatí tobě mzdu
milosrdenství jeho.
tvou, kterouž jsi platila. nám.“
9. Blahoslavený. kdož uchopí dltky
tvé. a. o skálu je rozrážeti bude.“
Žalm 130.031)
Bolest lidu v babylonském zajeti. 5. Liska k vlasti.
7. Most pomsty Boii na [dumej-ke a Babylonské.

1. Žalm Davidův, Jeremiášůvf
Při řekách babylonských. tam jsme
sedávali. a plakávali: když jsme se ro
zpomlnali na. Sion.
' 2. Na vrbí u prostřed něho.' zavě

anm
David diky udivb

181. (use.)

Bohuš.o di.: ho od nepiětel vysvo—

1. (Žalm) Davidův.
Oslavovati tě budu Hospodine celým
srdcem s
: nebs uslyšel slova. úst

šovalijsme nástroje hudby své.“
fix—35:11.Před obličejem andělů' žalmy
3. Nebo ti. jenž zjímané vedli nás &
zavedli nás. dotazovali se nás tam na zpívati budu tobě.
2. Klsněti se budu k chrámu svatému
slova písní:“ (říkajíeo): Zpívejte nám
tvému. &oslavovati budu jmeno tvé. pro
některou píseň z písni sionských.
4. (Ale) kterak bychom měli zpívati milosrdenství tvé. a pravdu tvou: nebo
jsi zvelebil nade všecko svatéjmeno své."
píseň Hospodinovu v zemi cizí?
5. Jestliže zapomenu na tebe Jeru—
3. V kterýžkoli den tě Vzývati budu.
salěme.' budiž v zapomenutí dána pra. vyslyš mne: (tak) rozmnožíš sílu v du—

vicomá."

6. Přilniž se i jazyk můj k dásním

Šl m .

4. Oslavujtež tebe Hospodine všickni

136. l) Mnozí mají za to. že tento žalm ku podobenství chvalozpčvů Davidových od Jeremikie
_ složen byl. Nápis ten není původni : Jelemiái nepřišel do Babylona.
2) t. v té zemi království bebylonake'ho. — “) t. smutní jsouce nebi-ili jsme. A to jsme
činili nezpívsjioe. jakkoli na nás to míti chtěli. abychom jim zpívali.
3) t. žádali jich od nás.
6) t. kdybych na tebe zapomenu! Jerusalétne. co! by se stalo, kdybych mld písně
v modloslužebnózemi zpival. — ") t. zapomeň luští ne harm.
s) e raději usehni. ndlibych měl jim k libosti zpívati. jakobych .. ju ned Jerusalémem
zapomenul. —- “) t. jestliže nebude Jeruzalém m6 nejpřednqjči a největší potěšeni.
t. kteří se spikli s Cheldejakými proti Jeruzalému.
t. kde i tobě odplatl za to. co jsi nám zlého učinila.
t. kdo i nad tebou svitu.-í. a podlé vilečne'ho průva tehdejšího. ovšem nelidského e
ukmtnóho (jehož tim prorok nikoli sohvelovati nemíní). : tebou nakládati bude. bai
13. 16. 4. Kůl. 8. 12.

Hebr.: Před bohy buď cizích nůndů. t. j. před cizími nůrody. mezi nimi! David tehdšl,
snad před Soudemutikaje. bydlil; aneb před knízoty. vrchnosuni. Ja! se ta nazývají bohy.
Behr.: Nebo jsi zvelebil nade viecko jmeno své. t. node viecku divu svou slovo (za
slíbení) své.

husi.

[ sss

137. 5. — 13815.

králové země. nebo slyšeli všecka slova věci. nejen novói staré: tys stvořilmne.'
&vjožils na mne ruku svon?"
úst5.tvzoh.ívejtež o eestáeh' Hospodino ' 6. Divnějšíjest umění tvé nade mne :'
výoh :neigeveliká 'est sláva Hospodinova.. vysokot jest a nemohu &ní."
7. Kamžbych (tedy) zašel od ducha
6. Nebo výsený jest Hospodin. s.
(však) na níllzó věci patří, a vysoké zda tvého? a kam bych před tvářítvou utekl ?
leka zná.
(Výš 112, 4.)
8. Jestližebyoh vstoupil na nebe, tam
7. Bych pak chodil u prostřed souzení, jsi ty: paklibych sstoupll do pekla.“ pří
obživíš mne: a na hněv nepřátel mých tomen jsi.
vztáhneš ruku svou. a tak vysvobodí
9. B tb ch si vzal křídla záře jitřní.
mne ravice tvá.
a bydliř v ončinách moře :“
10. i tam by mne ruka tvá provodila.
8. ospodintvé.
odůlatí
za mne:(trvá)
(nebo)
milosrdenství
ospodine,
ns“ a pravice tvá. drželaby mne.
věky: dílem rukou svých nepohrdej.
11. I řekl-lihych: Snad tma přikryje
mne: tedy noc bylaby mi světlem v rez

.; žalm na.

(139.)

Učí proto!. že Bohu. jazz všemohoucí. vtovedoncí .
všudy přítomen jest. visely nato vecí. &nlní i opn

lúnL-lovnlskntky, tdivtwhítnnejmenlinnoj—
úryujli

mylleni povedeme s zndme Jsou.

Ši.Ku
konci,t žalm
Davidův.
os dino
"si mne
zkusil a seznal.

2. :;an

vstání mó.'

Každésednutí mě, i po

košech mých“

fÉ.

Nebo ani una není tmavá řed

tebou. anobrž nocjako den (před teťou)

světlájest: jemu jest tma. jako světlo?
13. Ty zajisté v moci máš ledví má?
přijaljsi mne z lůna matky mě."
14. Oslavuji tě proto, že hrozně zve—

leben jsi: divní jsou skutková tvoji. a
3. T rozumíš myšlením mým zda— duše mů zná. (je) výborně.
leka: (: ození má i ležení mé' skoumáš.
15. Nenít skryta (ani jedině,) kost má.
4. A všecky cesty mé předzvídůš: před tebou. kterouž jsi učinil v skrytěz'
nebo není (ani) slova na jazyku mém.' ani bgost má v nejhlubších místech
5. Ejhle Hospodine, ty znáš všecky země.

" 13s.

5) t. o jeho způsobech a divném řízení.
2) t. lední jů neho' vstaň. všeliké mě hnutí. vnitř i zevnitř tobě zjevný jsem.
a ) Vlastně: provázek můj t. j. mně odměřenou část, podíl. misto odpočinutí. Hehr. text:
Chození má . lezeni mě ty odměřqješ mi. Smysl toho jest: ty znáš mé činění i
opouštění.
t. aby nevěděl o něm.
Hebr. text: obklíčila mno. — ") t. aby opatroval mne; aneb drtič mne ve své moci.
t. nad můj rozum. jest mi nepochopitedlně. — ") t. přistoupiti. rozumemji dostihuouti.
t. do tiše mrtvých. do hrobu. Behr. text: pshli bych sobě ustlal v hrobě.
t. bych! pak i takovou rychlosti uletěl k západu jako blesk papnkův. kdy! slunce
vychází. . bydlil při nejdelším moři. — t. j. nejzizo na západ.
t. kdybych oi myslil. ze tmy mne skrýti mohou před tebou. a to tajné zůstane. coz ve
tmě Nižného páchali budu. tedy i urna temnost noční by mě myšlenky a činy od
kryla; neb atd. v. l2. Hebr. text: ale i noc jest tobě světlem vůkol mne.
12) t. u Behn není žádného rozdílu mezi dnem a. nocí.
13) t. všecky vnitřnosti mé. — ") t. jsem od narození tvůj.
15) t. v iůně mateřském. — ") t. jaký jsem byl tom. kde! jsem byl prvé. než jsem se
narodil. 0 dětech ještě nenarozených stal-i rovné tak smy'šleli. jako o zemřelých; t.
leby na onom světě pod zemí jako nějací stínové bydlili. Hebrcjití pak i livot mntčin
nejinůč sobě předklldnli. než jako onen svět podnmm'. Viz Job ]. '2I. Smysl jest:
Víš, jaký jsem byl. prvá než jsem se narodil. hned jak:! jsem se podel.

ženu.

138. 16.— 139.14.

16. Ještě) nedokonalého' mne vi—
děl 0 tvé. a vknize tvé všickni" za—
psáni jsou: i dnově (moji) určeni byli.

anobržještě žádněhoz nich nebylo."
17. Mně pak přiliš ctěni jsou přátelé
tvo", Bože: přiliš posilněno jest knížet

st jejich.'

'

18. Chtěl—libych je sečísti. jest jich
více než plaku: (kdykoli) povstanu ještě

jsem u tebe/'

|

19. Kéž bys Bože pobil hi'lšnlky:
muži vražednl odstupte ode mne:
20. nebo pravlte v myšlení: Ve—ou
nadarmo města tvL'
'
/'2'1. Zdaliž těch, kteříž w neněvidl
Hospodine, (i já) v nenávisti nemám
' mlti: a. nad nepřátely tvými nemám se
kormoutiti?

Žalm 180. (no;

meaemmamxa
jistou as utvrzuje.

l. Ku konci. Zalm Davidův.
2. Vysvoboďmne Hospodine od člo
věka. zlého: od muže nepravého ostři
he' mne.
3. (Od těch), jenž myslí na.zlé věci
v srdci: celý den stroji války!
4. Naostřuji jazyky svě jako hadi:
jed hadů litých jest ode rty jejich.
. Ostřlhej mne kfospodine od ruky
hříšníků: a. od lidí nešlechetných vy
svobod' mne: (od těch). kteřlž inysll
podtrhnouti kroky mě.
6. Polěkli pyšní na mne osidlo: a

provazy
roztahh
áčku položili
mi. v tenata.: podlé cesty
22. Úhlavnl nenávisti nenávidim jich:
7. (Ale já) říkám Hospodinu: Bůh
a mám je za nepřátely.
23. Zkus mne Bože, a poznej srdce giůjmjší. ty: vyslyš Hospodine hlas pros
mě: vyzpytuj mne &poznej stezky mé.'
8. Hospodine Pane. silo spasení mě—
24. A viz, zdali cesta nepravosti při
mou v den hoje.
evyděvej mne Hospodine
proti
mně jest: a.proveď mne po cestě věčné.“ ho:9.tyiqpřikrývůšhlavu
vůli mě hřlšnlkům: oni mysli (zlé) proti
mně: ty (pak) neopouštěj mne, aby se
snad ne ovýšili.
10. Čgho hlavně ohmýšll: &oč usi
lují rty svými (at) přikloplje!
11. Padej na.ně uhlí.' do ohně svrhni
je: v hldách at neostoji.
16) t. když jsem ještě člověku ani podoben nebyl. —- ") t. lidé. Jí)

t. v knize tvě
všickni uloženl mi dnové zapsáni jíl byli. kdy:. ještě žádného z nich nebylo.
17) t.. silná veliká jest moe jejich. Behr. text: Pmmi jak nepochopitedlnů jsou mi tvi
myšleni (t. tvů vievědoucnost a moudrost) ó Bože a jak jest jich msáslné mnohtvl
t. celý svět naplněn jest jimi. Chtělihyah atd. v. 18.
18) t. kdykoli a toho počitinl jich . hlubokého přemyilověni o nich jako ae ana procitim
ještě jsem a tebou. t.. j. tu kde jsem začal. nemohu jich spoátati.
20) t. nadarmo dobývají Židé měst našich; neb je. třeba: Bůh jim pomáhal. opět atra tl.
Behr. text: nebo mluvi proti tobě nešleohetně, marně vyvyěujl nepřitely tvé.
23) & le jiniče pli mně není. že ji nepřítel tvých. jako ty. nenividlln.
24) t. stálé. mpřeh'lsně; jinak. věčně. ustavičně mne veď po cestě svě.
139. 3) tt tropí nepokoj. růmice.
10) t. úskoky a ntrhěnl jejich padnětd na ně samy.
11) t. hromy & blesky.

Bibli bakt.
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zimu.
12. Muž žvavý nepozvedne se na zemi:
muže nespravedlivóho zlé věci polapí v

uhynutíJ'

139. |2.— 141,3.

Nebot 'eště i modlitba má. v dobrollbez—

nostec jejich."

'

6. Smetáni jsou do skal soudcové je
13. Vím. že! se zasadí Hospodin 0 jich :' slyšeli (pak) slova má. nebot moc
ná byla.
při nutného. a pomstí chudých.
7. Jako když se tvrdá. (kůra) země
14. A tehdáž spravedliví oslavovati
budou jmeno tvé: a. upřímí přebývati trhá. na roli: rozptýleny jsou kosti naše
podlé hrobu..
budou před obličejem tvým.

Žalm 140. (m.)
DavidBobona pomocna.

8. Ale k tobě Hospodine, Pane (hledí)
oči m6: v tebe doufam, neodjímej (mi)

duše má!

"1th u ontiihšni jotyh

9. Ostřihej mne od osidla, kteréž mi
polškli: a od lóček (lidí) činlcích ne
pravost.
LÍŽalm Davidův..
10. Nech! padnou do sítí jeho' hříš
Hocpodm'e k tobět volám. vyslyš mne : níci: zachráněnjsem já.. dokavádž ne
pozoru) hlasu mého, když tebe vzývům. přejdu“
2. Vznššej se modlitba má. jako zů
altdcolvóboodalóbo.teiu

lidi bubon

bomicd ouhhdi'l

psl (kadidla)
obliče'em
zdvižení
rukoupřed
mých“
( uď tvým:
líbá je.po—
o)
obět večerní.
(4. Mojž. 28. 3.)
3. PoložHocpodine stráž ústům mým:
a dveře“vůliol rtům mýtu."
4. Nenachyluj srdce mého k slovům
zlosti. ]:
ouvání skutkův hříšných:
jako činíli ó,jenž pšší nepravost: abych
neb podílu na hbostech jejich.
5. (Nechť) otresce mne spravedlivý
v milosrdens . a (necht) domlouvá.mi:

olej pak hříšníka at nezmstí hlavy mé.'

Žalm 141. (m.)
Hodlal—' stulo' vo. když protívcnltví od trilo Boule
mohlo. do jeskyne Odollom cc utekl.

l. Žalm Davidův vyučujlcí. Modlitba

jeho. když byl vjeskyni!
2. Hlasem svým k Hospodinu volám:
hlasem svým k Hospodina pokorně se
modllm.

3. Vylévšm před obličejemjeho mod
litbu svou, a.soužení své před ním ozna
muji.

12) t. vc věčnou bídu » nouzi upadne.
13) t. že u spnvedlivé učni nuznómu. o pomstí chudého ned utishomteli jeho.
140.

]) Pravdě podobno složen pc oné události. kdy-! Devid podiv—ndušel rukou Saule v jeskyni

pouště Engcddi.

]. Král. 24. 4.

2) 6. při modlitbě. modlitba cams.

3) t. zinek. — ") t. nedcpcuštčj mi nic neopatrnébo . zlého mluviti.
Olej nn hlavu vylití jest význam pocty. Smysl tedy jen: Mílejií jest mi potrestání od

/?) spravedlivého. než uctění od bezbožného. -— ")

t. líbí se spravedlivým: aneb onto oni

hříšníci zvůli svou tropí. jů cc modlím.

6) t. vůdcové jejich,
potom mluvil.

zvláště Saul sám byl ve skále nevim.

odkud! pak David l: nému

'

7) t. jako hrady leží rozhíueny na svrchu role. tak i my rozptýleni letíme. blízcí smrti.
8) t. nezbnvuj mne života.
10) t. Bohu. Behr.: Do cítí jejich. t. do Ivě vlastní. ——") t. dohad neqidu tě na mne
poliůcné sítí.

1) 1. ma. 22. 1.

[li—

141.4. — 142.12.

Žaltár.

4. A (protož) sevřínjest ve mně duch
4. Když omdlévá ve mně duch můj.
a ty znáš stezky má.“ Na cestě tě, po můj. zkormouceno ve mně srdce má.
kteréž chodím. osidlo mi ukryli“
6. Vzpomínám na dny starodávní. pře
6. Ohlědám—lise na pravo. &patřím: mýšlím o všech skutcích tvých: ačiny
není, kdoby mne znal. Zamezeno jest rukou tvých rozjímám.
mě utíkání. a není. kdoby se ujal duše
6. Vztahuji ktobě ruce svě: duše má
méf
jako země bez vody (žízní po) tobě.'
6. (Protož) k tobě volám Hos odine.
7. Rychle
slyš mne Hospodine:
říkaje: Ty jsi naděje má. & dí můj v (neb) hyne dux můj. Neodvracuj tváři
zemi živých.'
své ode mne: sic “inak podoben budu
. Pozorujž pokorně prosby má. nebo těm. kteříž sstupujl do hrobu.
snížen jsem přenáramně. Vysvoboď mne
8. Učiň. at časně zkusím milosrdenství
od těch. kteříž stíhají mne: nebo silnější tvého: nebo v tebe doufám. Známu uěiň
jsou nade mne.
mi cestu. po kteréžbych choditi měl:
8. Vyveď ze žaláře duši mou.' abych nebo k tobě pozdvihuji duše své.
oslavoval jmeno tvé: na mne čeka'í
9. Vytrhni mne od ne řátel mých
' .
spravedliví
. až mně dobrodiní (taková) Hospodine, k tobět se utík .
10. Nauč mne činiti vůli tvou. nebo
Bůh můj jsi ty. Duch tvůj dobrý vediž
Žalm 142. (na.)
mnepo cestě přímé:
David od syna svého protívensti snášela. prosí Boha.
aby ho : pitného nebapočenstvi vytrhnout-iráčil.

/'

11. pro jmeno své Hospodineob

živiž mne. dle pravosti své. Vyveď ze
soužení duši mou:

]. Žalm Davidův. Když se jemu pro
12. a podlé milosrdenství svého vy
tivil Absolon syn jeho. (2. Král. 17. l.)
Hospodine vyslyš modlitbu mou: uši hled nepřátely mé. A vypleň všeck ,
ma pozorujprosby má. pro pravdu svou :' kteříž sužují duši mou: neb já služeb k
tvůj jsem.
vyalyš mne pro spravedlnost svou.“
2. A nevcházej v soud s služebníkem
svým: nebo není ospravedlněn“ před
obličejem tvým nižádný živý.
/Š. Nebo stíhá nepřítel duši mou: po—
tíra (až) k zemi život můj. Staví mne
na místa.temná jako mrtvé od věku.'
4) t. víš. že upřímou cestou chodím. šlechetně živ jsem. — ")

A však i na té cestě uklá

dají o nad.
5) t. není kdoby mne znáti & mne se ujmouti chtěl.
6) t. mezi živými; na tomto světě.

'8) t. a této jeskyně; aneb vůbec : ouzkosti. — ") t. spmvcdlivi čekají na to obložení
až mne vyvedež : nebezpečenství toho. aby té se mnou společně chválili.
142. 1) t. poněvsdž pravdivý a věrný jsi v slibech svých. — ") t. milosrdenství. milost.
2) t. spravedliv, bez viny nalezen.
/—3)

Na to mne prin-sti chce. abych bydlel v tmavých místech onoho světa. jako ti. kteří

již dávno zalil-eli. %. chce mne o život připraviti.

6) t. jako země vyprahlá po dešti. tak duše m'a po tobě a tvé pomoci touží.

117.

Žalm.

'Mm' 148. (m.)
Vitund pinů Davidovau obdržené vitbutvi nad nd
rody. liddont punoci Boží k pianina-ii přitomnyoh
nelhal. kteříž pokoj i smlouvu sružill.

]. Žalm Davidův roti Goliášovif
Požehnaný (bud') ospodin Bůh můj,
kterýž učiruce méboji.a prsty mé válce."
2. Ont jest milosrdenství mé. a outo—
čiště mé: obrance můj. a vysvoboditel
můj: o'chrance můj, v něhož doufam:
kterýž mi podmaňuje lid můj.
3. Hospodine, cojest člověk, že se znáš
k němu? aneb syn člověka. že ho sobě
(tak) véžlš?
/4—. Člověk marnosti' podoben jest:
dnové jeho jako stin pomijeji.
5. Hospodine nakloň nebes svých. a
sstnp; dotkni se hor. a kouřiti se budou.
6. Blýskej bl skénlm a rozptyl jez'
vypust střely sv . &podéš je.
7. Vztáhni ruku svou a výsosti. vy—

trhni mne. a vysvobod mne z vod mno
hých; z ruky synů cizozemcůf
8. Jejichžto ústa mluvi marnost? a
pravice jejich jest pravice ne vostl."
9. Bože pisen novou zpívati udu tobě:
na harlě o desíti strunach hráti a zpl
vati budu tobě:

143. 'n _ 144. 3..

11. vytrhni mne. A vysvobod' mne z
ruky synů cizozemců. jichž ústa mluvi
marnost: a pravice jejich (jest) pravice
nepravosti.
'
12. Jejichžto synové jsou jako mla
distvl štipkové v mladosti své.' Dcery
jejich pořadně vystrojené: vůkol ozdo—

bené u podobenstvl (krásy) chrámu.
13. Spižlrny jejich plně. vydávajlci
všelijaké (potravy). Ovce jejich plodné.
četné. když vycházejí.
14. Krávy jejich jsou tučné. Neni
zbořené zdi, am průchodu! ani křiku
na ulicech jejích.
15. Blahoslaveným nazývá se lid, kte-—
rýž má ty věci:“ blahoslavený lid, jehož
Bohem jest Hospodin.

Žalm

1—14. (MS.)

David velikou moc Boží ! spravedlnost a dobrotu jeho
slavně vypravuje.

[. Chvalozpěv Davidův.

Nyvyšovati budu té Bože můj králi:
a dobrořečiti jmenu tvému na věky. i na
věky věků.
2. Na každý den dobrořečiti budu tobě :

a chváliti jmeno tvé na věky. i na věky
věků..

3. Veliký (zajisté jest) Hospodin. a
10. (jakožtomu.) kterýž dávášs aseni'
králům: kterýž jsi vysvobodil avida
chvályonce.
hodný přiliš: a' velikosti jeho
služebníka svého od meče zlostného:
neni

143. l)

Těch slov „proti Goliůiovi: nemů Bobr. Spiše se ten žalm hodí na onen příběh. o
němž 2. KPU. 10. l. — " t. který! mi propůjčuje sohopnosti. ndatnosti a štěstí v
boji proti mým nepřátelům.

) t. mnrným. pomijejioirn věnem.

6) t. ostatni moje nepiůtoly.
7.- t. cizích n'nrodů. _Anobnadůmy'oh

synů vlastnich. již se s Absolonem spojili.

8) t. lei: nestoji v slovo. — " ti co! i rukou důním slíbí. toho nesplní.
10) t. vítězství.
12) Habr.: Aby synové naši byli v mladosti „.s/šít.. itipkové zdatně rostoucí. Také oo se
důlevlatinském výkladu o věcech nepřítel vypravuje. toho všeho čtení heberejiké lidu
izraelskému lidé.. totiz aby lid israelský všech věci hojnost maje. pokojný a štastný
život vedl.
14) :. ohrady městské jsou pevné, aniž polkytlúi průchodů. kterýmlby nepřítel do města.
uti mohl.

15) t. jemuž se tak děje; ale blahoslavenojil atd.

_—4—.

144. G.—145. 7.

Žaltšr.

4. Rodina po rodině“ vychvalovati
bude skutky tvé: a.moc tvou vypravo
vati budou.
5. O slavně velebnosti svatosti tvé
mluviti budou: s o divných skutcích_
tvých vypravovati budou.
6. A o moci hrozných skutků tvých
povídati budou: s o velikosti tvé rozprá
věti budou.

7. Památku přehojně dobrotivosti tvé
hlásati budou: s o spravedlnosti tvé zpí
vati budou (řkouce :)
8. Milostivý s íítostivý jest Hospo-Í
din shovívavý a velmi milosrdný.
9. Dobrotiv jest Hospodin k všech—
něm: a. slitov ní jeho (jde) na všecky
tvory jeho.
10. Necht oslavují tě Hospodine vši
ckni skutkové tvoji: s svatí tvoji at do

17. Spravedlivý 'est Hospodin' ve
všech cestách svých a.)svstý ve všech
skutcích svých.
18. Blízký jest Hospodin všechněm,
kteříž ho vzývají. všechněm, kteříž ho
vzývají v ravdě.
19. Vůčitěch. kteříž se ho bojí. činí.
&prosbu jejich slyší: &spasen učiní je.
20. Ostříhát Hospodin všec kdož jej
milují: a všecky hříšníky zahubí.
21. Chválu Hospodinovu vypravovati
budou ústa. má: a dobroI—ečitibude vše

'ké tělo jmenu svatému jeho na věky i
na věky věků.

Žalm 145. (ne.)
Prorok sebe &chvilemis.... ponbndiv. u uma.
vsuš ty vyhlúuje, ježto svou nadeji ne v lidech, ale

' Bohu kladou. kterýho dm mute . cln. pomthntl
tem. kteříž ' noho doni-ji.

]. Alleluja, Aggeusa, &Zachariáše!
! brořeči tobě.
2. Chval duše má Hospodina.. chva
/'ÍÍ.
Slávu královstvítvého at vypra
liti budu Hospodina dokud jsem živ: žal
vují: & o moci tvé mluví.
_
12. Aby (tak) mámu učinili synům my zpívati budu Bohu mému dokud
lidským moc tvou: &.slávu i velebnost mne stává. Nedoufejtež v knížatech:
království tvého.
3. (ani) v synech lidských.. u nichž
] 3. Království tvéjest království všech není spasení.'
4. (Nebo) vychází duch jejich &oni
věků: a panování tvé nad jedním kaž
dým pokolením. Věrný (jest) Hospodin navracují se do země své: (tak že) v týž
ve všech slovích svých :s svatý ve všech den mizejí všecka.myšlení jejich.'
skutcích svých.“
_/ 5. Blahoslavený ten. jehož spomocník
14. Podpírů Hospodin všecky pads jest Bůh Jakobův. jehož naděje (složena)
jící: a pozdvihuje vsechněch skličených. jest v Hospodinu Bohu jeho:
6. kterýž učinil nebo i zemi. moře. s
15. Oči všech v tebe doufají Hospo
dine, & ty dáváš (jim) pokrm jejich v všecko, což v nich jest.
čas příhodný.
7. Kterýž ostříha pravdy na věky,
16. Otevíršš ruku svou: a naplňuješ činí soud křivdu trpícím: dává pokrm
všelikého živočicha požehnáním.
| lsčným. Hospodin vysvobozuje vězně?
! 14

4) t. jedno pokolení za. druhým.

145. ]) V habr. se čte toliko: Hallellúa. i chvalte Boha.
3) t.Věrný
nedoufejte
ani v nejmocnějšíchsvětslideeh.
ani vkorn sobecne'ho lidu. — ") t. kteří!
/_
13)
atd. nenalesá.
se v heh. textu.
spomoci nemohou.

4) Jakoby řekl: Lidé jsou smrtelní. ducha svého sad:-leti nemohou. jako! ho jen Bůh
lidi. hned vypustiti jej musi. tak i to. co! uminili činiti. v nic se ohm.
7) t. : moci nepfůteL

/_

„.

984

M,

145.s._ 147.20.

8. Hospodin osvěcuje sle :' Ho10. Nemát zalíbení v síle koně: aniž
sppdinpozdvihuje ekllčených. ospodin si libuje v hnátích muže.'
miluje spravedlivé. .
.
_
11. (Ale) libost má Hospodin v těch.

9- Haapodm “*th

přichoucb. "-

tetka a v ovy se ujímá: ale cesty hříš-

níkůpodvmcí.'

kteřížse ho bojí. a v těch. mm doufají

'

v milosrdenství jeho.

/

10. Kmiovati bude Hospodin na věky,

.

Bůh tvůj. Sione. od pokolení až do pokoleni

!

Zahn

'47'

Nabízí prorok ohyvetelů ]emnlůmakých k ehvůleni
Boh. : dohrodini. kurii jim i jiným tvorům činí. V

.
'

bobr. jest tento žalm s předešlým beze všeho meo—

Žalm uo
.

.

"“ """“

147.

„(

)

Prorok nepomxnl lidu k cbvůlenn Boha, jebočto do

btodin' všemoboocnolt.moudrostodobloto

bvnl e.

12. Alleluja.
5

dino:

Chval Jerusaléme

“"$—l 130113 "650

lIo—

Sione.

..
_
vc “]
Fia. Nebot on upevnil zámky bran
' Allelu '_
_
tvých: ožehnal s nům tvým' v tobě.
Chvelte osgodma. nebo dObfěJeBt
14. (gn způsob" v končinách tvých
(zpívati) zalm: 'ohu nasemu bUdlžutě- pokoj: &tukem pšenice. mycuje tě.
šené- &ozdotmne allváleni15. On (když) mým rozkaz svůj na.

2—
Hosrdm
„(zaystóhtavi
Jemsaléqm zem:
bwsníhjako
slovojeho.'
ont""Pt
lenýhd
“nás“ shromažďuje.
16. chle
n dává.
vlnu: mlhujako
3. On uzdravuje ty . jenž jsou skrou— popel „

šeného srdce: “ zavazuje rány jejích.

e.

17. avi ledem svým jako akývamiz'

4. On sčítá. čet hvězd: & všecky je
zejmena povol vá..

pře zimou jeho kdož ostojl?
8. Vysýlá (zas) slovo své. & roz
5. Velikýt (jest) Půnnáš, eveliká.moc onštl ie: zavane vítr jeho, tekou vody.
jeho: “ moudrosti jeho není míry.
19. (Nadto) on zvěstuje slovo své Ja.
6. Ujlmb. se tichých Hospodin: ale Robovi: spravedlnosti, a soudy své Israe—
liříšnlky snižuje až k zemi.
lovi.'
7—Předzpěvujte Hospodinu ' “Má“
20. Neučinilt tak žádnému národu &
lenim= 1“er Bohu našemu na harm
soudů svých nezjeviljim. Alleluja.
8. On zestlrá nebe & obleky: & ři
pravuje zemi déšť. On vyvozu'e
vu

na horách. a bylinu ]: služběli ké.

__

imledým krkavcům. jenž volaji k němu.
9. On dává hovedům potravu jejich, |
8) t. vnuků dobrou radu těm. kteří! sobe nevědí co pocítí. J_ob. 29. 15.
9) t. dopouští. aby usilování & rady jejich v zmatení přišly.

/ 166.10)

Chce-li dáti vitězství. nehledí nato. jek mnoho které vojsko mů udatných jezdců, aneb
uilných bojovníků. nei toliko —- v. 11.
147. 13) t. obyvatelům tvým.
14) &. nejlepčí pšenici, béli pieničnou.

15) t. i hned vykonúvů se co rukách

. ])

vitr. .- enim déšc národ. hned přicházejí; v smyslu
duchovním olovo Bolí &.neučení lidu. Vítr ee nuývů slovem. ponevadz si jej staří
před-tevovtli jako dech. vyřdeni úst Botich.

t.j.poknseohidopouštíkmpobití—

- 19) Dolet: Dobrodiní toto převyšuje všecko svrchu vyčtená. jakkoli mnohá . důstojná.

I__

__ _____„___

_

__

žalm.

148.1. — 149. 9.

žalm 14s.
Prorok nebo utvoření. počsv od nejvyšších side nej
niuicb. nsbin k oslsvovim Bobs._

Alleluja.
]. Chvslte Hospodina s nebes: chvslte
ho na.výsostecb.'
2. Chvalte jej všickni andělé jeho:
chmlte jej všickni zástupově jeho.
3. Chvalte jej slunce i měsíc: chvslte
jej všecky hvězdy, i světlo.
4. Chvalte jej nebesa nebes: i všecky
vody. kteréž jsou nad nebesy!
6. cbvslte jmeno Hospodinovo. Neb

14. Chvála.“jeho nad nebe i zemi: &

povýšil rohu lidu svého.“ Píseň pří
sluší všem svatým jeho: synům israel
sk m. lidu přibližujícímuse k němu."'
Al eluja.

mm 140.
Prorok upcminš lid koslcvovůni Boha, . dih'í činění
ss slsvně vithstvi.

Allelujs.
]. Zpívejte Hospodinu píseň novou:
chvála jeho (budiž) v shromáždění sva.

tých.'
2. Vesel se Israel v tom. kterýž ho

on řekl. a. učiněny jsou: on přikázal & učinil: &synové sionští' plesejte v králi
stvořeny jsou.
švem.
6. Upevnil je na.věky. ».na.věky věků:
3. Chvalte 'meno jeho s olečným zpí
přikázaní uložil (jim). a:nepomine.'
váním na. bu en : na. ]:
prozpěvujte
7. vaalte Hospodina. na,zemi. drn, jemu.
_
kově.' i všecky propasti."
4. Nebo zalíbilo se Hospodinu v lidu

8. Oheň. krupobití. sníh i led, a vítr jeho: &povýší tichých k spasení.
6. Plesati budou svatí' v slávě: vese
liti se budou na.ložích svých."
6. Oslavovůní Boha v hrdle' jejich:
s močovéna obě straně ostří" v rukou

bouřlivý: vykonávající rozkaz jeho.
9. (Též i) hory, a všickni palubkové:
stromoví ovocné, i všickni cedrové.
10. Zvěř divoká.. i všelikzí. hovada:
zeměplazi. a ptsctvo pernaté.

ll. Králově zemští. i všickni náro
dově: knížata.. i všickni soudcové země.

12. Mlůdenci i panny: starci s mlad
šími chvslte jmeno Hospodinovo:
13. nebo vyvýšena jest jmeno jeho

samého!
148.

jejichk
7. vykonávnaí pomsty ned pohsn
(a. k trestáni národům
,
8. K svazování králů jejich řetězy:
:. urozenců jejich pouty železnými.
9. Aby vykonali na nich soud psaný ;'
to bude k slávěvšechněmsvetýmjehof'“
Alleluja..

1) t. nebeštané.
4) v oblacích.

/'“6)7) t.
uložiljim
dráhy,velryby.
: níchiby
!. mořští
velikšni.
—-nevylu-Manly.
" &. moře.
13) t. on sám jest nejvyšší.
14) t. sláva — " zvelobil. zmocnil jej. — '“
Bohs chvšlití.
;, 149. 1)
2)
5)
6)

t. všem . nim spojeným přísluší zpívati a

t. jeho ctitelům. národu židovskému.
obyvatelé jerusalémští.
t. miláčkové. etitelove' Bolí. ——“ t. ns sedadlech, tedy v pokqii.
t. ve rtech jejich. — " t. k novému boji.

t. podlé prin

dávno psaného. 4. Moji. 33. 52. a 5. Mojí. 7. l. 

vyplní se všem ctitelům Božím.

__-,—

") t. slin ts

150.1—0.

zum-.at.

3. Chvalte'jej zvukem trouby. chvalu!

Žalm 150.
Vuh "Hlobila-linou“

“*

do

nemeni-umu. om,

jej na. loutna &citam.
4.Chva.lte jej na buben. o.v spoloč

zpívání.
něm
chvalte'jej na.struny&na
Alloluja.
5.
jej na.cymbálydobřezně
1. Chvalto Hospodina v svatyni jeho: Chvalte'

chvaltejej v tvrzi mocnosti e.'ho
na cymbčlnšg_llesůni:
všelihýjejduch'ch
2. Chvdtojej : mocnýchshutků'jeho. jlci:6. chvalte
ospodina.
chvalte jej podlé množstvivelikostijeho. Allelujn..
150. 1) t. u oblpu & v nebi.
6) t. cokoli dýh . zivojen..

“'

:

&

..-

;"_

“» .;_„*

M;)
""M" [ ' “'j';

_.\;

"w.nv"- “či

1.1—9.
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Knihu toto obo-huje v 31 knpitolách příoloví.

t. j. krůtků nnudení v průpovčdech. Skladatel
těch přísloví jest na větším dílo Šalomoun. Pfedm'ch 9 kapitol jeut ůvod k pHalorím. v nem! se
moudrost vůbec velebí. n k ní vzbuzuje. S kapitolou 10. podinqji Šnlomounovn přídoví sune, je!
ne dílem na mravy. dilem nn domácí i veřejné řízeni. dílem na nábotonltri vztahují, . jdou &!
po kapitolu 25. Odtud se do kapitoly 29. obtnhují ne přínloví Šalomounova. která! teprv po
zději. u času núbotného krále Ezechiňše (4. Král. 25. l.). oobránn byla.. Kapitola 30. zavírá v
sobě nnučení Agon. oyun Jnkovn. : 31. naučení matky (mod Bethnbě) nynn svému králi Ln

muelovi (t. j. Bohu mvčcene'mu). jejž mojí někteří u Šalomouna Konec diní ch víla. etntečně
tony. dle domněni některých od Šnlomounn.liniemi. maj
verš tá chvíly začíná s jiným pio
menemdle pořádkyabecedy. pročežji také abecedou ten nuývijí. Vieclu toto neučení bořtd
se ale v duchu Kristovu a doplňujtez ne : učení jeho. Naučení puk, která! se v knize tótopřed
klidájí. joou přiměřennvšem. nnvodíce k tomu. jakby jedenkntdý vedlé mdilného věku. stavu
i povolání svého. zivot pobožný & obcování čistotné n. šlechetne' vélti null. tak jak! Bůh úkonem
ovým psaným vyméřiti. noo i přirozeným ukázali ráčil. Zvláště pak prnnpéšnů naučení ne tuln
podiv—jí mládeli. která! jimi mocněk ctnosti le ponbuzuje . od nepnvoati vyntříhuje. Jak tvrdi
nv. Jeroným: Šalomoun v knize te' klade počátky Božské moudrolti. v knize pak ..kuatel" po té ni
sledující. vyučuje jnkby se mělo v ctnosti pokrnčovnti opovrhovšnim vioho. noi pomíjejícího jest;
posléze puk ve písni „všech pisni“své vyličujo dokonalou hlásnout duše : Bohem Qjodnocené.

Kupltoln

I.

4. aby dána.byla maličkým chytl—ost.“

Šalomoun ukáuv cil knihy této. k čemu jest užitečná.
?. vyučuje. io počátek umeni jen bázně Boží, 8. pro
čei k vyučováni se ji dítek, o kvamvini se zlého v.o
vnryiotvi vlech pononke'. i jiná výborná neučení klade.

,' ,' *i'islovi Šalomouna.. sy

/

,j/I naDnvidovn.,králeisra

elského:

mládenci umění, :: rozumnost..

5. Slyšetomoudrý. moudřejšimbude:
o.rozumný. bude pak moci (i jiné) zpro
vovati.
6. Srozumí podobenství. a výkladu
(jeho), slovům moudrých. &.pohodlném

jejich.

7. Bázeň Hospodinova (jest) počátek
moudrosti.“ Moudrosti o. uměním jen
rpg. ku porozumeni slovům blázni pohrdají.
8. Poslouchej, synu můj. kázně otce
opatrnosti ,' a k přijetí napo
menutí moudrého. (k nabytí) svého. a neopouštěj přikázaní matky své:
spravedlnosti, u soudu. &pra— fš. nebo to získá.milost' hlavě tvé, a.
2. ku poznání mou

a;
;
lig "“

ks::

vost::".

_

!

zlatý řetězhrdlu tvému"

2) t. pravě moudrosti, je! ne dokazuje v :kutcich mail.).
fšj

žádosti.
|.. slovům. jež učí opotrnouti v mluvení i činění. ——"

— "

t. je: učí krotiti své

t. jimi by doupě! k opntrne'mu

jednání. — '“ t. spravedlivého zákonem a na pouhou libosti ne npqujieího smýšlení
i činění. V tom smyslu muj-í to slovo i dále brains . rozuměnn býti.
4) t. aby nnhyli i nprostí opatrnosti hadí. důmyslnonti. pmzloteloosti. Mot. 10. 46.
7) Behr.: Bun-ů Boli — nšboženotvi. známost—n plnění zákona Božího — jentit ze všech
nejpřednější umeni. Jeotit vrch. aumn n nil pravý. k němu! vielijnkým uměním ijinými
možnostmi uměřnvino býti má. Job. 40. 14. V celé této knize slovy: moudmt. opo—
trnost. mzumnost atd. mini oe moudmt pravi. která: v pravém nibotenství, v zníunonti
& v konání vůle Boží. v cnosti & šlechetnoeti iivotn záleii.
Milost, líbeznost, anebo vůbec ozdobu. hebr. věnec. korunu. — " Smynl: Puloucbňní
rodičů : ostříhání jejich neučení jesti: tn nejušlechtilejší ozdoba mlidete, nad všelikou
okrasu ji zdobíc.

. F)
_

Gui česká.
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10. Synu můj, jestližeby tě lákali
hříšníci. nepřivoluj jim.

11. Jesthžeby řekli: Pojď s námi. ou
klady čiňme krvi.' polékněme v skrytě

1. 10—33.

__..- —,—_____.__,_1

24. Poněvadž jsem (vás) volala, &
odpíralijste: utahovala jsem ruku svou.
a nebylo (žádného), kdoby pozoroval:
25. (anobrž) pohrdli jste všelikou ra
dou mou. & domlouvání mého nedbali

léčky
12. nevinnómu
pohltme hobez
jakopříčipy:
pe 0 za živu & 'ste:
zcela, jako toho. jenž sstupuje do hrobu.
(protožsei) budu.
'á takéa zahynutí
u vysmívati
smati se. vaše
když
13. Všelijakého drahého zboží dojde— 256.
přijde na vás to. čehož jste se báli.
me, naplníme domy své loupeži.
14. Vrz s námi los ,' e necht jeden
27. bida.
Když&zahynutí
(pravím) případně
(nabouře
vás)
náhlá.
(v 111)jako
měšec 'est nám všem společný!
15. ynu můj. nechoď s nimi, zdrž nastane: když přijde na. vás soužení. &
ouzkost: '
nohu svou od stezek jejich.
28. tehdy volati budou ke mně. ale
16. Nebo nohy jejich ke zlému běží.
nevyslyším: ráno si přivstanou (hleda
a pospícha'í k vylévání krve.
17. Vš
nadarmo vrže se sít před jíce), ale nenaleznou mne:
29. proto že v nenávisti měli kázeň.
očimaptáků!
&bázně llospodino
nezvolili sobě.
18. Oni i sami proti (vlastní) krvi
30, aniž uposlecšlí rady mé , &tupili
vé ukládají & kují lsti proti dušem všeliké napomenutí mě.“
s *m.'
31. Protož 'ísti budou ovoce jednání
19. Takovét (jsou) stezky každého la svého.“ & ra
' svými nasycení bu
komého uchvacují duše majitelů svých.' dom"
20. Moudrost káže vně, na ulicích
32. Odvrácení se (od moudrosti) po
vydává hlas svůj :“
šetilců (těchto), to usmrtí je, s štěstí
21. včele zástupu vola. u vrat bran (těch) bláznů to zahubí je.“
městských pronáší slova své.,řkouc:
33. Ale kdo mne poslouchá. bez stra
22. Až dokavád. malíček“ milovati bu chu odpočívati &hojnosti požívati bude,
dete dětinství." &(dokavůd) blázni bu zlého se neboje.
dou žádati toho , co jim škodlivo jest,
&nemoudří nenáviděti umění?

23. Obrattež se k napomenutí mému:
hle zjevím vám ducha.svého. a vznámost

vam uvedu slova svá!

11) t. lu prolévání krve. — životu.
14) t. vejdi s nimi v spolek.
17) Neb znnmenajíco to. ncdqjí oe chytiti. Tuk i ty. synu. znuneucj lest bezbotuých svůdců.
. voruj se jich.
18) t. co jiným stroji. padne konečně na ně.
19) t. ten jest osud lskomých &ciziho statku údostivých. že konečně zachvacuje i život jejich.
20) t. všude v životě může se člověk moudrosti přiučití. jestliže na. jednání & obcování lidské
a osudy jejich bedlivě pozoruje.
22) t. vy spmtici. poňetilci — " t. nomondrost. zpozdilost.
23) Tuto se domyol. le Moudrost nyní jako očekává. půjde-li kdo ku pozvání jejímu: ale
tkaný nejde, a proto! dále hrozí:

] 30)

t. pohrdqjíco mou domluvou.
31) t. skutků svých. — " & co si způsobili. budou míti; co naseli. budou i.iti.

32) Slovem: ' záhubu upodnou pošotílci oni. protože neučení mých neposlouchali a. ne v mon
droeti. nýbrž v jiných věcech svě itěoti zakládali.

Zl.—3.4.
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Knplloln :.
Jů mnohodobrých mi . darů Božíchčlověku| mou
drosti přichází, 11. s to ono je) proti viem potažením

1,4. kteříž se veselí ze zlého činění s

plesájí nad věcmi nejhoršími:
15. jejichžto cesty převrácené jsou.

v dobrém zachovává.

s. zlopověstní
krokové
16. aby vytržen
b jejich:
od ženy cizí, s.
řijímati řeči od postranní. kteráž shodné řečimluví.
17. a opouští vůdce mladosti své,'
mé. & přikázání má budeš—i schovávati
u sebe,
'
18. s zapomíná na smlouvu Boha
2. (tak) aby moudrost slyšelo ucho svého:“ k smrti se zajisté nachyluje dům
tvé. nnkloň srdce své k poznání opatr její. :: k peklu (vedou) stezky její:
nosti.
l 9. kteřížkolivcházejí k ní, nenavrácují
3. Jestliže totiž moudrost vzývsti bu se zase. aniž dostihnou stezek života.'
deň.“ nakloníš srdce své k opatrnosti:
20. aby tak chodil po cestě dobré: a
4. budeš-li ji hledati jako peněz, a stezek (lidí) spravedlivých aby ostříhal.'
jako poklady ji dobývati:
21. Nebo upřímí bydliti budou v ze
5. tehdy porozumíš bázni Hospodi mi.“ &sprostí zůstanou v ní;
nově, a umění Božího nebudeš;
22. bezbožní pak ze země vyhlazeni
6. nebo Hospodin dává moudrost: a
budou-. s nešlechetníci budou z ní vy
z úst jeho (pochází) opatrnost a umění. vrženi.
7. (Ont) osti-íhá spasení upřímých s.
ochraňuje těch. kteříž chndí v sprost—
Kapitola 8.
nosti.“
8. on zachovává stezky spravedlno— Nspomiotí & ostříhání spssitoloých nvidsl moudrostí,
náboženství &. &důvěrnosti sos.,
itédrosti . ups
sti. a ostříhá cesty svatých.
Iivostí v souženi. 13. Vychvníujo moudrost, 27. voli
dobře činiti bližnímu.
9. Tehdy porozumíš spravedlnosti.
soudu a pravosti. ivšeliké stezce dobré.
1. Synu můj. nczapomíne' na zákon
10. kd ž vejde moudrost v srdce tvé,
&ugnění uši tvé se zalíbí.
můj, ».(přikázal
mých nec t ostříbá
srdce
tv .
11. (A tak) rada ostříhati bude tebe.
2. Dlouhosti zajisté dnů, i léta života.“
a opatrnost zachová tě.
i pokoj přinesou tobě.
.
3. Milosrdenství s ravds' neopou
12. aby vyproštén byl od (všeliké)
cesty zlé. a od člověka mluvícího pře štějtež té; závěs je ko em hrdla svého,

l. Synu můj, budeš-li

vrácené věci:"

13. od lidí, kteříž opouštějí cestu pří
mou. &chodí po cestách tmavých:

a napiš je na dckách srdce svého:"

4. &nalezneš milost a kázeň dobrou'
před Bohem i před lidmi.

3) t. opravdově si jí žádali budeš.
7) t. bezelstně. upHmč. šlechetně.

F 2) všeliké nepravosti. —- " nudného podvodníka.
17) t. svého manu-la. jej! měl. z mládí.
18) 0..jen! přísné cizoložství zopovídá i tre-ce.
19) t. propadnou se jako do peklo : tou cizoložnici; t. smrti & zshynuti si pri ní dobý—
vají. 3. Moji.. 20. 10.
20) Toto souvisí s 11. v ten smysl: Tou příčinou prozřetelnost &opatrnost osvobozuje od zlých
cest i lidi převrácenýcb i teuy nečisté. aby ctné & spravedlivě liv byl.
21) t. zaslíbené. Kanin. jen! předobmuje vlast nebeskou.
2)

le'ts blau—ná, šťastná.

3) t. dobrota a. spravedlnost. a. tak všude! rozuměj. -— " vidy je si připomínej : kmqi.
4) t. přízeň. dobré nakládání.
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6. Doufej v Hospodina celým srdcem

3. 5—34.

19. Hospodin moudrostí založil zemi.

s

a napolehej na opatrnost svou. a utvrdil nebesa opatrnosti;
20. dle moudrosti jeho protrhly se
propasti.“ a oblakové srážejí se v rosu.
tv
.
naéněho,
a ont zpravovati bude kroky
21. Synu můj. necht neodcházejí ty
7. Nebývej moudrý sám u sebe. ale věci a očí tvých: ostřlhej zákona. a rady,
22. a budet to životem duši tvé. a
boj se Boha. a odstup od zlého :'
8. tot zajisté bude zdraví životu tvé milostl' hrdlu tvému.
mu. a svlažení hostem tvým.'
23. Tehdy choditi budeš důvěrně ce
9. Cti Boha ze statku svého. a z pr stou svou. a noha tvá nezavadl.
votin všech ourod svých dávej jemu :' 51. Když půjdeš spat, nebudeš se
10. a naplněny budou stodoly tvé bati; od očineš.abudet libezn ' sen tvůj.
25. elekneš se strachu ná lého. ani
hojností, a čeřenové tvoji vlnem oplý
6. Na všech cestách svých pamatuj

vati budou.
moci bezbožných valících se na tebe.
11. Kázně Hospodinovy,' synu můj.
26. Nebo Hospodin bude po boku
nezamítej: aniž ustavej. když od něho tvém. a ostříhati bude noh tvých (před
trestán bývšš.
osidlem). aby nebyl lapen.
27. Nebraň dobře činiti tomu. kdo
12. Nebo kohož miluje Hospodin. (to
může:
&jsi-li s to, i ty dobře čin.
ho) tresce: a jako otec v synu zalibuje
sobě.“
28. Neřlkej příteli svému: Odejdiž
13. Blahoslavený člověk. kterýž na (nyní) a navrat se zase; zejtra dám tobě,
moha hned dáti.
lézá moudrost. a kterýž cplývš opatr

nosti:

14. lépe jest nabýti jí nežli těžiti stří
rem, a (nad) zlato přední a nejčistší

jest užitek jejíz'

29. Neukládej proti příteli svému zlé—
ho, když on má důvěru v tebe.
30. Nevaď se s člověkem bez příčiny.
když tobě nic zlého neučinil.
31. chšviď člověku nespravedlivé—
mu. aniž následuj cest jeho;
32. nebo ohavnosti jest Hospodinu
všeliký posměvač,ale s sprostnými (jest)
rozmlouvání' jeho.

15. dražší jest nade všecko zboží: a
všecky věci, kterýchž lidé žádají. nemo
hou se jí vrovnati.'
16. Dlouhost dnů (jestit) v pravici
její. a v levici její bohatství a sláva.
33. Chudoba od Hospodina' (jest)
17. Cesty její cesty krásné. a všecky v domě bezbožného: ale příbytky spra
stezky 'ejí pokojné.
vedlivých žehnává.
18. tromem života jest těm. kteříž
34. Posměvačům on se posmívá.. ale
jí dosáhli: a kdo ji má..blahoslavený jest. tichým dává milost.
., ť'

t. nebuďsam sobě dosti moudrý: moudrost tvá hodil: báti se Boha a vmvati se břichu.
t. tak na duši i na těle zdrav. čerstvý a silný budeš.
a. jelikož se m k starému zákonu vztahuje. viz 5. Moji. I?.. I9. . 14. 27; jelikoz
pak_k novému. !. Kor. 9. Mr. Gal. 9. 6. Slovem: pln náboženské povinnosti své.
t. kůr-iní jeho. dopuštěuím nějaké bídy na tebe.
t. jako otec trestů syna. jejž miluje.

F4)

t. kdo ji hledi . nabývá. lepšího zisku dochází, nežaby stí-ihr. . zlata nabyl.

15) Neboť tyto způsobují toliko časnou. ona však věčnou blaženost.
t. povstaly vody. t. moře. ]. Moji. ]. 2.
Behr. ozdobou.
obcování; ——jest jim laskav.
Hebr. Zlořeoení Hospodinovo. —

.
.
!

|
|

3. 35. _ .. 27.
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G5. Slávu moudří obdrží: ale bláznů
14. Nekochej se na stezkách bezbož
níkův. aniž si hbuj cestu zlých.
vyvýšeníjest pohsnění.'
15. Vyhni se jí. & nechoď po ní:
uchy! se od ní. &pomiň ji.
16. Neboť(oni) nespí. leč zlost prove

Kapitolu 4.

dou. s sen vzdaluje se od nich, dokudž
někoho ku pádu nepřivodí.
17. Jedí chléb bezbožnosti. a pijí víno
l. Slyšte, synové, kázeň otcovu, &po— nepravostí.“
18. Ale stezka. spravedlivých (jest)
zorujte. abyste poznali opatrnost.
2. Dar dobrý dámt vám; neopouštěj 'sko světlo stkvoucí . jenž více a více se
fiTnáhů
až do dne dokonalého :“
tež zákona mého.
J
3. Nebo byl! jsem i já syn otce svého,
19. cesta.pak bezbožných jest tmavá.:
nevědí. kde klesnou.
outličký, a.jedináček matky své.“
4. a on učívsl mne, &říkával: Přijmiž
20. Synu můj, pozoru' řečí mých. &
srdce tvé slova má: ostí-íhej přikázaní k slovům mým nakloň uc &svého.
21. Nesejdětež s očí tvých: schovej
mých. &živ budeš.
5. Získej si moudrosti. získej si opa je u prostřed srdce svého.
trnosti: nezapomínej . aniž se uchyluj
22. Nebo životem jsou těm. kteříž je
slov úst mých.
nalezají, &všelikému tělu zdravím.
6. Neopust ji , a bude tě ostříhati:
23. 'šelikou pilností ostříhej srdce
svého. nebo z něho pochází život.'
miluj ". &zachová tě.
7. i30čátek moudrosti (jest): získati
24. Odlož od sebe ústa. neprsvá. &
moudrosti, a za všecko jmění své zjednej rtově utrhaví st jsou daleko od tebe.
Šalomoun přikhdem svým nobizi k vybledivůni mou
drostí; učí bezbožného tovaryLstvi se "tomu, a do

brého se přidání; 20. rodi srdce. úst. | krokystřežili.

%o . chhOp
atrnost.
ji. &

povyší tě: zveleben
budeš od ní. když ': obejmeš.'
9. Dát hlavě tve milosti ,' s korunou
slavnou ozdobí tebe.
10. Slyš, synu můj. &přijmi slova má..
at se ti rozmnoží léta života. (tvého).

ll. Cestu moudrosti ukáží tobě. po

25. Oči tvé hled'tež přímé. &víčka. tvá.

předchůzejtež kroky tvé.'
26. Učiň přímé stezky noh svých. a.
všecky cest tvé pevny budou.
27. Neuc yluj se ani na.pravo, ani na
levo: odvrat nohu svou od zlého. Nebo
cesty, kteréž jsou na pravo. znát“ Pán:
ale kteréž jsou na levo, převrácené jsou.
On pak přímo zřídí běh tvůj. & cestu

vedu tě o stezkách pravosti.
12. dyž choditi budeš po ní. nebu tvou_v pokoji provede.
dou souženi kročeje tvoji. a poběbneš-li.
nebudeš míti oumzu.
'
13. Drž kázeň; nespouštěj se jí: ostří
hej jí, nebo ons jest život tvůj.

V

35) '. byt i povýšeni byli, upsdnou v hanbu.
3

t. miláček.
Růmě. jimiž moudrost obcjmonti máme jest rozjímání & práce.
I.lcbr.: pěkný věnec.
17) t. jest jim to největší rozkoší noprsvost & bezbolnost picbsti.
t. až se ukáže prsvý den. Rozum toho: Spmvedlivi denně ctnosti prospívají, .: dospějí
k dokonalosti.

/Šl9)

m

23) t. všecko: dobré i zlé.
25) :. bedlivě hled' na cestu, kterou kráčíš. & povežuj, co činíi.
27) t. obíibnje si. —
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Kapitola &.
Veru). odo vii nečistoty a od dzolohtvi. ličo ikody
: toho potlačující; 15. .
inn Halonu manželku
svou milovnň . elu tony se varoval.

l. Synu můj. pozoruj moudrost mou.
& k opatrnosti mé nakloň ucha. svého,
2. at ostřlhňš mysli své & rtovó tvoji
at zachovají kázeň. Nehleď k ošemetno
sti ženské.“

3. Nebo plást strdí tekoucí jsou rtovó
nevěstky. ajemnějšl nad olej hrdlo jejl.'
4. Konec pak věci jejich hořký jest
jako pelyněk.

sečny.'

a. ostry jako meč obou—

5. Nohy jeji sstupuji k smrti. a do
pekla vedou krokovéjejl;'
6. po stezce života nechodi, vrtké jsou
kroky její. &.nestižitedlné.
7. Protož nyní. synu můj. slyš mne
a nes ouštěj se slov úst my'ch.
. Vidal od nl cestu svou. a nepři
bližuj se ke dveřím domu 'ejlho.
9. Nezadávej cizím (ženám) cti své. a
let svých ukrutnému.'
10. Ab snad nennsytili se cizí z při
činění tvé o a. práce tvé (aby) nebyly v
domě cizlm.'
11. a ty želelby naposledy, sžby zhu

čujlclch mne. a k učitilům svým nena
klonil 'sem ucha svého?
14. éměřoctnul jsem se ve všem zlém,
u prostřed shromáždění a.zástupu.“
15. Pí vodu z cisterny své. a.prameny
ze studnice svér' K Zid. 13. 4.
16. necht se rozlévaji studnice tvé ven,
a na ulicích vody své rozděl..
. Měj je sám sobě. aniž buďte cizí
oučastníci tvoji!
Job. 31. 9.)
18. Budiž požehnaný pramen tvůj . a
vesel se s ženou mladosti své.'
19. (Budiž ti jako) laně nejmilejší. &.
jako utěšené sms. Láska.její opojuj tě
všelikého času. a v milování jejím ko
chej se ustavičně.'
20. Proč by se měl dáti svésti. synu
můj. od cizi, &chovati se v lůnu jiné?

21. Hledlt Hospodin na cesty člo
věku. &všecky kroky jeho znamená!
22. Nepmvosti vlastni jímajl bezbož—
níka. & provazy hříchů svých svázán
bývá.
23. Ont umře. proto že se nedržel
kázně. a v nesmlrném bláznovství svém
oklamán bude.

rlšnpllolu ll.
Divi

ndn rukojmim, 6. vystriluí od lenosti. 12. .

hil tělo své &zdravi své. řka:
odpadla. 15. Sedm věcí Bohu velmi protirných. 20.
24. . varovalise milan
, 12. „Proč jsem voěklivost si vzal ká— Napominůpo-lourhstl. rodičů,
droloistvi.

zeň. a (všech) napomlnlmí nedbalo srdce
mé?
13. Proč jsem neposlechl hlasu vyu
2)
8)
4)
5)

10)
14)
16)
16)

l. Synu můj. slíbil—lisza přítele svého,
dal-lis cizému ruku svou.

t. k vvůdným vnadám.
t. jako med sladkou a jako olej liber-ion. pronikavou : hladkou má řeč.
t. konec téch.jetto seod ni uvesti daji. bývá. zlý s hrozný, sli k smrti. 5. Moji. 22. 22.
Sv. Cyprinn: ..Ncásti lásko nejedné mrti bývá příčinou."
&. životu svého smrti & ďáblu.
U Židů bývnli nevěstky nnvicc cizozcmky.
Sv. Jan Zlatoústý přirovnává nevěrtky k propustem. které! otcovské dedictvi pohlcují.
t.. jsem nejneštutnejií ze všech zde na. zemi, ký: jen ujdu trestu věčnému.
t. přeotávcj na své vlastní manželce.
t. : peče-točilo municí-ui tvého necht pojde četné potomstvo. jelby bylo tobě i choti tvé
& veřejné cti.

17) &. tak živ buď . mmlelkou srou, aby se nemuril obivnti nevěrnovtí jeji; zpnvuj & ochraňuj
ji jakozto hlavu. její s siru jas moudrý . cudný. ud ji moudrou s. ctnou býti.
18) t. kterou: jsi v mladosti pojal.
19) Rodí se tim počestné uiiva'ni insulehtvi pro unrovini se smilrtvs. Viz ]. Kor. 7.
21) t. být i skryl cizoloistvi pl'od lidmi. Boopodinu je tnjiti ncmůiei; neb on hledí atd. '
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2. zavázán jsi slovy úst svých, a.jat
jsi svými vlastnimi řečmi.
3. Učiniž tedy. co pravím. synu můj.
&sebe samého vysvobodí: nebot jsi upadl
v ruku bližního svého. Běž, běž, pro
bud' přítele svého.'
'

8. připravuje si v létě pokrm. &shro
mažďuje ve žni. coby (potom) jedl.
9. Dokavádž lenocbu spát.! budeš?
Kd vstaneš se sua svého?
10. Maličko (ještě)
spiš. maličko
odřimeš. maličko slož š mce . aby po
4. Nedej usnouti očím svým, ani zdři— ežel:
mati víčkam svým.
11. a (v tom) řijde na tebe (náhle)
5. Vydří se jako srnu z ruky (lovce), jako pocestný' c udoba, a nouze jako
muž ozbrojený. Pakli nebudeš lenivý,
&jako pták z ruky čižebníka.
6. Jdi k mravenci ó lenocbu, &zpy přijdejako studnice žeň td." u.chudoba
uteče dgleko od tebe.
tuj mty jeho, &uč se moudrosti:
7. kterýž nemaje vůdce, ani učitele.
12. Clověk odpadlec' jest muž neu—
ani pána.
žitečný. chodí s ústy převrácený-mi,"

,
/ 3) :. za kterého! jsi se zaručil. aby dostál povinnosti své. a ty nemusel sim nů splieeti.
fl—l) jako loupežník. nebo mu! ozbrojený, jemuž nebudeš moci odolsti. — " t. hojnů bude.
12) Bobr. syn Beliol. O..j. který jako saun Bohu se protivuje. člověk bezuzdný. -— " !. Jinak
llluvi \ jinak mysli. _
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13. mhourá očima. šlape nohou. pr—
stem mluvl.'

14. srdcem zlým kuje zlé. a všelikého
času sváry rosslvá.
15. Ale vnáhle ři'de naň záhuba
jeho. a chle setí-n ude. aniž bude
více míti éku.'
16. Šest věcíjest. kterýchž nenávidí
Hospodin , a sedmou v ohavnosti má

8. 13. -—7.4.

klína svého. aby roucho jeho nepro
álilo?
28. Anebo může-li choditi po řeřa
vám uhlí. aby nohy jeho se neo álil ?
29. Tak kdo vchází k ženě b ižní o
svého. nebudet čist,' když se jí dotkne.
30. Nenít (tak) veliký hřích.“ jest—
ližeby kdo kradl. nebo (snad jen) krade.

aby nasytil lačnou duši."
31. A přede postižen jsa, navracuje
17. Oči vysoké.' jazyk lživý. ruce vy to sedmemásobně & (v náhradu) dává
veškeren
statek domu svébo.'
évajícl krev nevinnou.
'
18. srdce, kteréž ukládá myšlení zlá.
32. Ale kdo jest cizoložníkem. pro
nepravost srdce' ztratí duši svou:
nohy kvapně běžící k zlému,
33. mnkost a hanbu si shromažďuje.
] 9. svědka falešného. vynášejícího lež.
a toho, kterýž rozsívá.různice mezi bra a pohanění jeho nebude shlazeno:
34. nebo horlivost a prchlivost muže
třími.
20. Zachovej synu můj přikázani otce neodpustí (jemu) v den pomsty.

duše jeho:

svého. a neopouštěj naučení matky své.
35. aniž se upokoji prosbami koho
21. Přivazuj je k srdci svému usta koliv. aniž přijme (byt i) za vykoupení
sebe více darů (dával).
vičně. a zavěs je okolo hrdla svého.'
22. Kamkoli půjdeš. provázejtež tě:
když usneš. ostřihejtež tě. & procitne.
_.Í/Knpllola ?.
rozmlouvej s nimi.
Povzbuzuje k moudrosti. a k ncbováváni zákonů; 6.
23. Nebo přikázání jest svíci. a zá vypnmj. lsti . podvody cizoložnic.. varovat! se jich
kon světlem; a cestou k životu“ kázeň
opet neponnns.
mou
1. Synu můj. ostříbej řeči mých. a
24. (Ta) ostříhejtež tě od ženy zlé. a přikázani má schovej u sebe.
od oulisného jazyka (ženy) cizí.
2. Synu. zachovávej přikázani má. a
25. Nepožádejž krásy její v srdci svém, živ budeš: a zákona mého jako zřítelnice
aniž buď jat pokynutim jejím.
oka svého (ostřibej).
2G. Nebo nevěstka sotva mácenu je—
3. Přivaž jej na prsty své. napiš jej
dnoho chleba :“ žena pak muže (jiného) na dckách srdce svého.
drahou duši jímá."
4. Rciž moudrosti, Sestra má jsi ty:
. Může-liž člověk skrýti oheň do &opatrnost jmenuj přítelkyní svou,
v

18) t. dává tem. jen! s nim srozuměni jsou. zamení. že obmýšli lest & ošemetnost. čehož zjevně
ašeti nesmi.
15) Kdy! náhle :jevny budou klamy ošemetnikovy. I kdo nim podveden. na. něho se obci-i.

F7)

:. pyšné, hrdé mysli.
21) t. měj je před očima. & bud' jich vždy pamětliv.
23) k bldmolti.

26) &. nestoji ani za kus chleba. Jinak: pro ženu nevěstin: (přicht'ueji o všecko) a! do kua—uchleba.
" t. cizoložnice ale připravuje člověka o to nejdraší. co má. ——o duši.

29)
30)
31)
32)

Hebr. bez trestu.
t. u přirovnání k amilstvu s eimlozstvu -— " t. toliko : hladu.
t. byť i celé jmění své dáti musil; právu tehdejší tak velikou náhradu ukládala.
pro chudobu srdce; nebo hide největší člověka jest. upadnouti v takovou ohni-nost. t.
největší nesmyslnost.

7. 5u— B| 8.
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5. “abytě ostříhala od ženy cizí.' a od
postranní. kteráž mluvi slova sladká.
6. Nebo z okna domu svého skrze
mřlžky vyhléda'e.
7. vidím ml dež. a spatřil jsem je
dnoho mládence nerozumného.
8. který šel po ulici vedlé úhlu. a
blíž cesty domu jejího kráčel:
9. v soumrak. u večer dne. ve tmách
nočních. &v mrakotěf
10. A aj žena vyšla vstříc jemu v ozdo—

ě nevěstčí. připravena k lapánl duší.
štěbetná. &toulavá.,

k zabití vedený. a jako beran bujný. ne—
věda, blazen! že do okovů tažen 'est.
23. až pronikne střela' játra je ; po—
spíchá jako pták k osidlu. nevěda. že tu
jde o život jeho.
.
24. Protož nyní tedy. synu můj, slyš
mne. a
oruj slov úst mých:
25. l\enachylujž se k cestám jejím
mysl tvá. aniž se dej zklamati stezkami

jejími;
26. nebo mnohé zranivši razila. a
ti nejsilnější usmrcení 'sou o ni.
27. Cesty pekelné ům její. vedouci

ll. nepokojna. a nemohoucí v domě v propast smrti.'
\
postáti nohama svýma.
12. a jednak vně. jednak na ulicoch.
Kapitola 8.
jednak vedlé úhlů úklady činlc.
Moudrost k milování sebe zůve. též sobe samu vy
13. A ujavši (toho) mládence polí rhvnluje. že jest s Bohem spoluvěkri. i s nim viac-ko
ridi; kteří ji vyhledávají, že blahoslavení. kteří pak jl
bila ho. a tváří nestydatou lahodila mu,
pohrdají, io nešla-tui jsou.

řkouc:
14. Oběti“ zazdraví slíbila jsem; dnes
splnila jsem sliby své.
15. Protož vyšla jsem vstříc tobě, ža
dajíc tě viděti,“ a nalezla jsem (té).
16. Setkala jsem provazy' lůžko své.
ustlala koberci malovanými z Egypta.
17. Skropila jsem lože své myrrhou,
a aloem. a skořicí.
18. Pod. opojme se milosti. a poží—
vejme žádiostívýchobjímanl, až do jitra:
19. nebo není muže doma.: odšel na
cestu předalekou.
20. Pytlík peněz vzal s sebou: v den
plného měsíce vrátí se do domu svého.
21. (Tak) Opletla jej mnohými řečmi,
& lahodnostl rtů (svých) přivábila jej.

]. Zdaliž moudrost nevolá. a opatr—
nost nevydůvá hlasu svého?
' . Na výšinách a vznešených chlumech.
cesty. na rozcestí sto'íf:1
3. u bran městských. ve dveřich sa
mých mluví,“ řkouc:
'
4. K vamt. 6 muži. volam. a hlas svůj
(obracím) k synům lidským.
5. Srozumějte.dítky.' chytrosti. a ne
moudří pozorujte.
6. Slyšte! nebo o věcech znamenitých
mluvili budu: a otevrou se rtové moji.
aby pravé věci ohlašovali.
7. Pravdu pravou zvěstovati bude
hrdlo mé. a rtovó moji v ohavnosti míti
budou bezbožnost.
8. Spravedlivé jsou všecky řeči mé.
/—ž2. On pak i hned jde za ni jako vůl
/5) t.. moudrost ostřiha tě. abys nehovčl zlé žádostivost-i své; lena cizi tuto co smilná.
9) t. nakažený mladikjcn všctečnč se v noci potuluje; ty! jsou první kroky k hříchu, k časné
_

] 14)
15)
16)
-d)
21)
8)
5)

a věčně záhubě.

Z niohžto se část k bodům používala.
a k bodům obětním to pozvati. Elo jak pod rouškou zdvořilosti k hříchu viki.
t. pentlemi chránila.
t. střela probuzeného svědomí. jako! i zkáza na zdraví tělesném z hříchu toho nasledujici.
(. pohřižnjící v smrt věcnou. z níž nelze na věky vyjití.
t. ]. viady hleda. Co dále tuto nasleduje. rozumějí svatí Otcové jakoby Pan Ježíš mluvil.
jinak: nezkušení - spozdilí — početní; veena moudrost u dítek a sprostých neučsncích po
dala nebeským učením svým.

sou—aaa"
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8. 9—32.

21. abych obohatila ty, kteříž mne
ničehož v nich není nepravého. sni pře
vráceného.
milují, s poklady jejich naplnila.
9. Přímé jsou rozumným. & pravě“
22. Hospodin vládl mnou“ na počátku
těm. kteříž dosáhli umění.
cest mých“ prvé než byl co činil od
10. Přijmětež kázeň mou. & ne  počátku.
nize; &umění si raději, než zlato vyvo te.
23. Od věčnosti ustanovena jsem, a
ll. Nebo lepšíjest moudrost než vše od pradávna. prvé než země učiněna
likě. sebe dražší věci; ani ty nejžádouc byla.
nějěi nemohou se jí vyrovnati.
24. Ještě nebylo ro tl.“ 11.já již
1 JL moudrost, bydlim v radě. s počata byla.: aniž se yh ještě studnice
umělým řítomna.jsem myšlením.“
rýštily.
13.
eň Hospodinova nenávidí zlé.
25. ani jestě hory 11 veliké tiži ne—
(a. protož i já) hrdost. s pýchu, &cestu stály: řed pahrbky já jsem se zrodila.
nepravou. &ústa dvojího jazyka“ v ohyzd
26. eště než byl učinil (Bůh) zemi.
nosti mám.
a řeky &stěžeje okrsku zemského.
14. Mě' jest rada. &pravost. má.jest
27. Když připravoval nebesa, byla.
Open-nost. má. jest síle..
přítomna:
kdyžpropasti
dle jistého
15. Skrze mne králové kralují, a usta— jsem
olkolem
ohražoval
:' zákona
novitelě zákona s ravedlivá věci nařizují :
/Ž8.
když
oblaky
upevňoval
svrchu . &
16. skrze mnegcnížata panují. a mocní odvažoval studnice vod :“

usuzujíspmvedlnost'

29. když vůkol kladl moři meze jeho.
17. Je. miluji ty. kteříž miluji mne: a.zákon ukládal vodám, ab nepřestu
a. ti, kteříž od jitra bdí ke mně.' nalez— povnly mezí svých: když
važoval zá—
nou mne.
zeme.

18. Se mnou jest bohatství. a sláva,
zboží nádherně, a.spravedlnost'

30. (hned) tehdáž s ním byla.jsem.

všecko
kochala
se
každý (pořádajím
en. hrajíc &před
ním jsem
po vše
/'19.kámen
Nebole
ovocemé
drah .šíjest
&užitek
můj nadnežzlato
stříbro chen čas;
31. hrejíc na okrsku země: a.rozkoš
výborně.
20. Cestami spravedlnosti chodím, (a) mii—(jest),byti s syny lidskými.

prostředkem stezek soudu,'

32. Nyní tedy, synové, slyšte mne:

9) t. zretedlne'. k srozuměni snadné; s.le i hluboké umění v sobí: obsahuji učeným.

12)
13)
14)
16)

t. kde dobri nd.. kde dobré myšlenky jsou, tuť i já jsem & opak: kde já jsem & Ld.
t. dvojntý. na dvě strany mluvící, falešný jazyk. Otec lži (dibel) odpůrcem jen prsvdy.
t. ode mne pochází. já jsem tnkměř matkou ruly. Věnem moudrosti jlou rada : mysl pevná.
dívají zákony. určují právu. Jeu kdo k nejvyššímu cíli zákonů. spravedlnosti. hledi, dobré ui
kony dáti může.
17) t. kteříž mne pilně od prvního mládí sveho hledaji.
l8) !. mno provázejii bohatství std. Kdo moudrost a spravedlnost miluji. poklady mají. je! zlo
ději nekmdou.

_

!

20) t. v soudu ani k te' ani k oné straně se neklonim. neodchyluji; nýbrž přimosti-edem dle prům
rouuzuji.
_ '
22) t. měl mne při sobě. — ") t. na počátku bytnosti sve' t. j. od věčnosti. Slovo teto zname—
nqii: že Otec byl vždy v Synu n Syn vždy v Omi. (Jeroným.) Sv. církev obrací slovo
22—33 k nejsvětější Rodičce Boli. Panně Marii.
20.0.. směsice nebo chaos. v němž :. počátku země le nalada.
Viz ]. Moji.. ]. 3.
27) t. kdy! dle úkonů, jež sim přírodě určil, zemi s. vemiír okroužil, kteréž původně byly to
kutou směsici.

l
o

l

!

(278) t. vodu v pravý poměr k zemi suché přivodil.

;!
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Blahoslavení (jsouc), kteříž ostříhají cest
mých.
33. Slyštež učení , a buďte moudří,
&nezamítejte je.
34. Blahoslavený člověk. kterýž mnc
slýchá, & kterýž bdí u dveří mých na
každý den. a střeže u veřejí dveří mých.'
35. Kdo mne nalezne. nalezne život.
&dosáhne spasení od Hospodina:
36. kdo se však proti mně prohřeší.
uráží duši svou. Kdožkoli mne nenávidí.
milují smrt.

k,. Kapitola 9.
Moudrost vystavivii cí dům, k bodům svým mllostně
zve; 13. totúi činí Blůmivost anebo Neilechcmost,
vyobnzeoe osobou munice.

5. ..Pojd'te. jezte chléb můj. s píte
víno. kteréž jsem smísila vám;
6. opustte dětinstvíf &živi buďte."
&choďte po cestách opatrnosti.“
.
7. Kdo vyučuje posměvsče. sám sobě
ki—ivdučiní: a kdo tresce bezbožného.

(sám) sobě poškvrnu dělůf
8. Netresciž posměvače. aby tě ne
vzal v nenávist; domlouvej moudrému a
bude tě mílovati.
9. Dej příležitost moudrému. &bude
prospívati moudrostí: pouč spravedli
vého, :: přijme to s ochotností.
10. Počátek moudrosti (jest) bázeň
Hospodinova: & umění svatých (jest)
opatrnost.
11. Nebo skrze mne rozmnoží se dnové
tvoji. a přidáno (ti) bude let života..
12.Budeš-li moudrým. sám sobě mou

[. Moudrost v stavěla si dům ,' vy
tesavši sloupů se m;"

drým
budeš: pakli posměvačem.
sám si
už
odíš.
'
2. obětovala.oběti své,“ smísila víno,"
13. Žena bláznivě.a mmm, plná
(jest) lichotnosti. ač ničehož neumi.
&přistrojils stůl svůj:"“
14. Sedí ve dveřích domu svého na.
3. &poslala děvečky své.' aby volaly
stolici na. vysokém místě v městě.
na hradě a na. zdech městských
15. ab volala mimo jdoucích cestou.
, "4. „Kdožkoli jest maličký ,' pojdiž
ke mně!“ A k nemoudrým mluvila:
a přímo j oucích cestou svou:


34) |:. kde stále : bedlivě po mne dyehti & ve všech připsdnostech života dle tedy mě se řídí.
. To však nelze. leč těm. kteří pokorni & trpělivi jsou.

LI) Duchovní dům ten jest církev Kristovo. jen! jest sloup : utvrzeni pravdy. — ") t. uledivii
jej na mnohých sloupích. &.nádherně, podlé obyčeje krajin východních. Duchovně le míní sed

mero darů Duda sv.

2) hody následovaly obyčejné na oběti dikůdiněni. — ") t. připravila je rozličným kořením;
oneho vodou je smísile. poněvadž. víno krajin východních seno příliš silná jest. Jen při ne
zřízených bodech pohanských piveli pouhé nesmíšend víno. Poukasnjí tedy slon místo toho i
na. to. že na hodech lidí moudrých. uhelných střídnmst předsedou mk — "') duchovně roz
uměj učení & svátosti; zvlbšt nejsv. sv. oltůřni.
3) t. apoštoly & horlivě pastýře církve. Nevysilě muže bojovné, nýbrž slovůtně nevinnosti. ně!
ností, halliwell.
,
fi) :. pokorny', učelivý. Meliěcijek jsou moudrosti nejvíce potřební, tak jsou jí nejvíce schopni.
Mat. 18. 2. 3.
6) t. nemoudroet. —- ") b. šťastni budte. Opustiti nemoudmst hříchu. & obrůtiti se k Bohu
vede k blaženosti.
7) t. dochází hanby e pohenění. Verš ten souvisí s předešlým tohto: Vás sprostnd. kde! jste
dobré vůle. ride budu vyučovali. ne pak bezboiniky & posměvade nábolenstvi. které kde vy
učuje dochází honby & potupy. V ten smyel sv.Pavel: „Člověka kacíře po jednom i druhém

/_napomenutí val-uj se.“
'
.
, 13) t. moudrostsvěte atěls podobneth nestydatě ženě. jenž sedi před domem a ty. kwl-í k pravd
moudrosti srnčí-igi.odvodí a mycíjim pouta. Tou rozumi i všelike' křivé ucení proti svete víl'e said.
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16. „Kdo “est maličký. fuchyl se
ke mně.“ A i) áznu mluví:
17. „Voda kradení; sladší jest. a chléb

naklam . ten se ase'vě

vhlíkým stavům naučení dha'.

bije.'

měř ptaky vletu lthíhb.. try

:a t žtak—
ý

5. Kdo shromažďuje ve žni. jest syn
oudrý: ale kdož v létě chrůpe. jest člo
skrytý ohutnější.“'
18. A on' neví. že obrovétam 'son." věk hanebný.
6. Požehnání Páně jest nad hlavou
& v hlubokostech pekelných ho ovníci
spravedlivého: ale ústa bezbožných za
její.
kryje nepravost.'
7. Památka spravedlivého (zůstává)
//Podobenstvi Šalomouna.
v slávěz' ale jmeno bezbožných shnije.
8.
Kdo jest moudrého srdce, přijímá,
Poaavide videli-cnd života plavidla podival a syna
vůbook vyhledání moudrostinapomiml; nyni "líhni
přikazaní; ale blázen rty (svými) se
'

aby všecky Bois“

moudroeti účastny učinil.

Kapitola 19.
Okawjo oo moudrý . blizen, apravodllvý a bezbdný,

pilnýaliný. Ipmlllý : převrácený;coluka . nenlvht.
a co jazyk působí.

9. Kdo chodí upřímě. chodí důvěrně:
kdož ale převrací cesty své . vyjeven

bude.'

10. Kdo mhoura okem.' působí bolest
(jiným): a blazen rty bit bude."
11. Pramen života“ 'sou ústa spra—

l. Syn moudrý obveseluje otce: ale vedlivého : ale ústa bezúožných přikrý—
syn bláznivý“jest zármutkem matce své. vají nepravost.“
2. Nic neprospějí pokladovó bezbo
12. Nenávist vzbuzujesváry: ale láska
žnosti :' spravedlnost ale vysvobodí od
rovinění všecka přikrývá.
smrti.
13. Ve rtech moudrého nalezá se
3. Nedopustí Hospodin, aby sužována moudrost: a prut (přísluší) na hřbet
toho. kterýž jest bez srdce.“
duše podvrati.
spravedlivého. a on
kbňla
dyhladem
bezbožnýoh
14. Moudří skrývají umění: ale ústa
4. Nouzi způsobuje ruka lenivú: ruka blázna nejbližší jsou k zabanbení.'
pak silná. bohatství získá. Kdo zpoléha
15. Statek bohatého. (jest mu) mě
- 16) nezkušený. nerozumný. Klamnč slov moudrosti používá: i hned 17. okazuje převrácené učení své.
17) srovnej svrchu: 5. 15. 16. atd.

18) t. neaknienec. netmyalník. — ") t. aboubeové. pekelné potvory; slovem. že k časné záhubě
i smrti věčné vede.

„

t. uešleohetný; rozuměj: že i matka mů radost ze zdarného. i otec též zármutek : nudamého.

2) t. bezbolnč nabytí. -— Učí tuto. jak ee bohatství nabývati. a jak se ho užívati mi.
4 požívá. ji pouhý vítr; t. nedosáhne svého cila. jako kdo by se chtěl pouze povětřím naaytiti.
) Behr. ukrutnoat; t. bezbožníoi ukrutnými tresty za své vezmou. „Nad hlavou" di. jakožto
nejnuešenšjší částkou člověka.
'
7) hebr. bývá v požehnání.
8) t. vlaatnfmi řečmi si škodí. Jinak: blázen žádného slova nestrpí. pro každé napomenutí se
mrzívi'a. jako by ho bičem bil.

9) t. skutky jeho přijdou na jevo — k potrestáni.
10) t. úlisné oe zevnitř tváře: nebo opak toho co mluví kynudm okazuje. ——“) t. dá pokutu.
bude míti bolest. — Oba patří k těm. o nichž prdvů del. že převrací cesty své.
11) t. blaženooti. vydávají“ spasitelna naučení.— ") !. lahodné sladce mluvíee. co v srdci zlobu chovají.
13) %.bez moudroeti. t. který žadnčbo citu nemá pro pravdu a dobrá naučení; ten přísného trestu dojde.
14) t. moudrý neukazuje své učenosti. leč by tím prospěl; blazen ale nesmyslně mluví a tím si oe
snhe a nebezpečí působí.

! 10.1s.—11.i

_

pánovi,
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stem pevným: chudým pak (jest) chu
29. Silon (jest) upřímému' cesta
doba je'ich k baznif.
Hospodinova:' strachem ale těm. kteříž
16. race spravedlivého jest k ži činí zlé.
votuz' ovoce pak bezbožníka k hříchu.
30. Spravedlivý na věky se nepohne:
-l7. Cestou života“ jde ten, kdož bezbožní pak nebudou bydliti v zemi.
ostříha kázně: ale kdož domlouvání za—
31. Ústa spravedlivého vydají mou
nedbává, bloudí.

za
18. Ukrývaji nenávist rtové lživí: drost: ale jazyk (lidí) převrat.—„ených
hyne.
kdo pronáší pohanění. nemoudrý jest.
32. Rtové spravedlivého hledí k vě
19. Mnohé mluvení nebývá bez hří
chu: kde pak zdržuje rty své, opatrný cem libým: ale ústa bezbožných k pře—
vráceným.
jest;

/ 20. (Jako) stříbro výborné. 'est)
jazyk spravedlivého: ale srdce bez ž—
ných (jest) nanic.
21. Rtové spravedlivého vyučuji mno
hé: kteříž pak neumělijsou. pro nedo

Kapitola Ii.
Jak ctností prospelno.1nepnvost.í
ale jak . ikodlivů
lon.

1. Váha falešná, ohavností jest Ho
statek srdce' zemrou.
spodina: ale závaží ravé. líbí se mu.
22. Požehnání Hospodinova zboha
2. Kdež bude p cha. tu bude poha
cuje. a to beze všeho trápení.“
nění: ale kde jest pokora, tut imoudrost.
23. Za žert jest bláznu pachati ne
3. Sprostnost spravedlivých řídí je:
šlechetnost: moudrost pak jest muži ale ošemetnost převrácených v zahy
nutí vrhá..
opatrnost'
4. Ne rospějet bohatství v den pomsty
24. Čehož se bojí bezbožný. přijde
naň: čehož žádají spravedliví. dáno bu (soudu Božího) : ale spravedlnost vysvo
bodí
od smrti.
de jim.
25. Jako pomíjí bouře, (tak) nebude
/'5“.
upříměho
řídí cestu
eho: Žpravedlnost
e v bezbožnosti
své zajde
bez
bezbožníka: spravedlivý pak (jest) jako božný.

základ věčný.
26. Jako ocet zubům, a dým očím,
tak (jest) lenivý tem. kteříž jej poslali.“
27. Bázeů Hospodinova přidá dnů:
léta pak bezbožných ukrůcena budou.
28. Očekávání spravedlivých (jest)
veselí: naděje pak bezbožných zahyne.

15)
16)
17)
21)
22)
23)
25)
29)
Í29)
3)

fl)

6. Spravedlnost upřímých vysvobodí
je: ale v oukladech svých polapeni bu
dou napraví.
7. Když
naděje
neníumře
(mu)člověk
více: bezbožnllý.žadné
&(všel' é) oče
kávaní pečlivých zmizí.“

t. jako! bohatého statek hrdým činí; tak chudého nouze činí búzlivým.
t. jest užitečná. . prolpčšnů jemu i jiným.
t. „bl-ženou; „chceš-li v_iitido tivota. zaehovej přikázali“ Hat. 19. 17.
t. rozumu. pro svou poietiíost zahynou. ježto pro pravdu citu nemajíce. v nopravoati trvají.
t. namáhání; tot zvlášť když jednáme dle příkazu Páně. Mat. 6. 33. a Luk. 16. 9.
t. mul rozumný moudrostí dle přikázani Botich se zpravuje ve všem.
nedá se niiadnou nehodou zivota tohoto od spravedlnosti odrrůtiti. jako k. |). sv. Jan Zlatousty.
t_ do služby najali; tím k oebotnosti a bedlivosti napomínň.. kde! záležitosti jiných ohetaršvají.
t. zachovávání zákonů Páně jest základem i tělesného zdraví, i statné mysli.
t. spravedlivé vede sprostnost po pravé cestě k životu věčnému; ale neilechetníky sama oče
metnoat jejich v zůhubu uvrhuje; Bůh dopouští. že v svá vlastní osidía upadnou.

t. smrti hyne naděje bezbotny'ch. všeliké záměry péčejejioh. i těch kteří! na ně se spoléhali.

..-- .—

__ ___.q'.
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Přísloví.

8. Spravedlivý ale z onzkosti jest vý kdož rozsívá spravedlnost. má mzdu tr—
.
svobozen: a za něho vydán bude bez— vanlivou.

božný.'
9. Pokrýtec úst

19. Dobrotivost připravuje život: ale
oklamává bližního následování zlého (působí) smrt.
20. Ohavností (jest) Hos odinu srdce
svého: ale spravedliví uměním vysvo
bození bývají,“
převrácené:
ale zalíbení sv má v těch,
teří
přímě chodí.
10. Z štěstí spravedlivých lidí veselí
21. Ruku v ruce pomáhejtež si bez—
se město: bezbožní pak když hynou.
bývá. prozpěvování.
božníci.'£ředcl71ebude bez trestu zlý :"
ll. Požehnáním spravedlivých zvý— plémě p spravedlivých spaseno bude.

22. (Jako) kroužek zlatý na chřípích
šeno bývá město: ústy ale bezbožných
svině. tak jest) žena pěkná a bláznivá!
bývá vyvráceno.
23. ádost spravedlivých jest všeliké
12. Kdo pohrdá přítelem svým.' ne dobré: ale očekávání bezbožných prch—
má rozumu: ale muž moudrý mlčí (k livost.'
tomu)."
24. Mnozí udělují vlastních věcí &
13.'Kdo chodí lstivě,' pronáší taj bohatší bývají: jiní násilně berou cizí
nosti: ale kdož má věrné srdce, tají to. věci. a (přede) vždycky v nouzi jsou.
u řítel svěřil.
25. Duše. kteráž dobrořečí.' tyje: a
kdož “iné na á'í. sám také na o'en
? 14. dež není z rávce, padá lid: ale bude.-1
p J
P '
laho
kd)ejest
mnoho
15 (přebývá)
le se povede
tomu.
kdo rady.
slibuje
26. Kdo skrývá obilí,“ zlořečen bude
za cizího: ale kdo se vystříhá osideL' od lidí: ale požehnání (přichází) na hla
bezpečen jest.
vu těch, kteřížje prodávají."
16. Žena milostná nalezá slávu: a
27. Dobře pí-ivstává si na usvitě, kdo
hledá' dobrých věcí: kdož pak pilen
silní
(žínka-:::?bohatství.'
17ma' obře
' duši své“ muž milo jest zlých věcí, potlačen bude od nich."
srdný: ale kterýž jest ukrutný. i příbu fž's. Kdo doufá v bohatství své, ten
zné zamítá..
spadne :“ ale spravedliví jako zelený list
18. Bezbožný dělá dílo nestálé? ale rozplodí se.
8) Příklad: Aman a Mardoeheus: Daniel a lalobníei jeho.
9) t. znamenají lest nešlecbetniků. : varují se.
12) t. kdo zlehčuje bližního. —- ") t. mlčeoim drzost mnohého pfemůžei.
18) t. kdo obojetné jedná; kdo obcházeje vyzvédá na jiných. co opět druhým čnato překroueené
donásí
15) t. rukojemství, aby nebyl oklamán od těch. jen! rádi na cizí mozoly živý jsou.
16) t. jako žena ačkoliv slaba Jsoue svými uilechtil rni mravy dochází anály, tak silni mužové přičiniti
se mají. získati slušné výživy a bohatství.
eeky: Žena hodná získá muži slávu.
17) t.. sobě samému. Řecky: .,Hubí tělo své nemilosrdný." nepřeje jinému, nepřůvá sobě.
18) t. neprospdiné. jim! si žádná mzdy. nýbrž trestu získá. Gal. 6. 7.
21) t. nechť sobě sli sebe více drží ruku vespolek. neujdou trestu.
22) Ženy ve východních krajinách nosí zlaté nebo stříbrné kroužky na nose. propíchnuvše si pře—
hrádku nosní. ]. Moji. 24. 47. Bláznivá tolik co nmrsvni. bezbožnň.
28) t. spravedliví lnqjí od Boha k očekávání odměnu dobrou, bezbožní ale trest.
25) t. dobrodiní prokazuje. — ") &. kdo jiným dobře činí. sám prospech : toho má. poněvadž
ho požehnání a odplata nemine.

26) !. na větší draho dek—je.— ") t.. v du. kdy se tím i bližnímu prospěje.
27) t. pilen. podiv jest v dobrém. — "') t. nepravost při vší péči k záhubě spěchá.

"!s) :. ja:. se mdlý.

ll.29.—12.l8.

Přísloví.

29. Kdo kormoutí dům svů' ,' vlád
nouti bude větry:" a kdož bl njest.
sloužitibude moudrému.'"

__—l
ssl;

8. Po svém umění poznán bývá. muž:
ale kdož marný &nesmyslný jest, dojde '
potupy.

30. Ovoce spravedlivého jest strom
9. Lepší jest chudý &. mající svou
života:" a kdož se ujímá o duse." mou potřebu. než slavný a nemající chleba.“
" jest.
10. Spravedlivý pečuje (také) o život
31. Jestliže spravedlivý na zemi béře
dobytka svého, ale srdce bezbožných
odplatu. čím více bezbožný a hříšník? (jest) ukrutně.

Kapitolu se.
Jedná o kázni n sprnvedlnosti: pak ok.-zuje. io dobrým
odměny & zlým trestu se dostane.

1. Kdo
kázeň. 'dom
milujeuvymou
drost:
kdožmiluje
pak nenávidí
ne
moudrý jest.
2. Kdo dobrý jest. obdrží milost od
Hospodina: kde ale doufá v náhledy své
bezbožně činí.

ll. Kdož vzdělává zemi svou, nasy—

cen bude chlebem: ale kdo následuje
zahálky. blázen jest. Kdo lahodný jest
v obmeškání
na víně.' zanechává ve
svém příbytku pohanění.
12. Žádost bezbožného jest obrana
(lidí) sebe horších: ale kořen spravedli—

vých bude rníti prospěch.'
13. Pro hříchy rtů přibližuje se pád
zlěmu: ele spravedlivý ujde ouzkostn'
14. Z ovoce úst svých jedenluidý ns
sycen bude dobrým ,' a podle skutků
rukou jeho odplaceno bude jemu.

[š. Neupevní se člověk“bezbožností:
ale kořen spravedlivých nepohne se.“
4. Zena ilnů jest koruna muže své
ho: ale (j o) hnis v kostech jeho jest
15. Cesta blázna přímá před očima
ta. kteráž hanebné věci činí.
jeho: ale kdo moudrý jest. poslouchá'
rady.
5. Myšlenky spravedlivých 'sou pra
vé: ale rudy bezbožných lstivě"
16. Blázen hned ukazuje hnev svůj:
6. Slova bezbožných činí úklady ale kdož tají křivduf opatmým jest.
krviz'
' u ústa pak spravedlivých vytrhují 17. (Svědek), který mluví co zná..
ukazuje spravedlnost: ale kdo lže, svěd
.7. Obrat bezbožné. ti není jich více :' kem jest podvodným.
_
ale dům spravedlivých ostojí.
18. Muohý slibuje, &potom jako me
29) t. memotrstností s nemoudrým hospodařením. — “) t. tého! statek u vítr se obrátí. ni
čeho! nebude míti. — '") t. : nouze moudrérnu podroben bude.
80) t. dobré skutky pomihsji k životu věčnému. — ") t. k Bohu . ctnosti je vede.
t. za své nepravosti zaslouženého trestu trpí ?
3) !. nemá trvanlivého štestí. — “) t. sláva a blaženost potrvá v potomstvu jejich.
5) t. myšleni spravedlivých směřuje k dobrému: myšlení bezbotných ke lsti & podvodu.
6) t. životu bližního. — ") t. buď ponoučením, buď sprnvedlivým mtáním.
7) t. sotva co bys se obrátil. nhy'nou.
9) t. lepší jest ten . jehož si lidé pro jeho sprostnost nic nevi/lží. s však mi výživu svou . než

i“

ten. kterýž si slovně počinů. ale ničeho nemb.
11) t. kdo růd chodívá na víno.
12) t. dobrých potlneovnti. zlých se mtůvnti, to: jest snnhn bezbožných; ale věc spravedlivých
pledee zvítězí.
13) t.. bezbolný svou vlastní řečí sobě & dému pricinou bývi; pobožný psk opatrně se i v mluvehl
maje. uchází toho.

14) t. i ze ma.;

dobré slovo dojde odplaty; tím více psh kdo dobre skutky koni.

16) t.. nedů na sobě znáti. že trpí křivdu.

Přísloví.

12.19. — 13. 9.

čem v svědomí boden bývá.: ale jazyk Ivot (blaho): ale cesta bludná. vede
l: smrti.
mou ch jest zdraví.'
19.
ve pravdomluvní utvrzeni bu
dou na věky: ale kdo svědek kvapný
Kapltola 18.

(jest), mů jazyk lživýf

20. V srdci těch. kteříž zlé obmý
šlejí. (přebývá) lest: akteříž vcházejí
v rady pokoje,“ ty provází radost.
21. Nic nesarmoutí spravedlivého, co
se koli přihodí jemu: bezbožní pak na
plněni budou zlým (bolestnými tresty.)
22. Ohavností jsou Hos dinu rtové
lživí: ale ti, jenž věrně j nají, líbí se
jemu.
tají umění (své) :'
Člověk
opatrný vyvolává bláznov
ale23.
srdce
nemoudrýc
ství (své).
24. Ruka silných (pilných) panovati

3223: ale kteráž.lenivi jest. platit:?bhde
25. Tmchlivost v srdci muže snižuje
ho, ale řečí dobrou obveselen bývá..
26. Kdo .si neváží škody pro přítele.
ravedllvý jest-. cesta pak bezhožných
lameIjg.
27.
tivý nedo' e zisku: ale statek

člověka (phčinlivó ) bude jako zlato

(vtácný).'

28. Na. stezce spravedlnosti (jest) ži

Rolličal urovni prsvídlo.

' l. Syn moudrý (přijímá.) cvičení ot
covo: ale posměvač neslyší. když se mu

domlouvá!

2. Z ovoce úst svých človek nasycen
bude obrým: ale duše přestupníků ne

prav (jest).'
3. Kdo ostříhít úst svých. ostříhá duše
své: kdož ale bez pověšení mluví, pocítí
zlých věcí.

4. Chce se i nechce lenivému:' duše
pak pracujících změní."

5. Slovo lživé v ohavnosti má s ra
vedliv : bezbožný pak zahanbuje. a (sam)
sehen en bude.
6. Spravedlnost ostříht'u.cesty nevin
ného: bezbožnostpak hříšníka podn-ad.“
7. (Mnohý) se dělá bohatým. ješto
nic nemá. a. (mnohý opět) se dělá chu
dým, ješte má mnoho zboží.
8. Výplatou za život (jest) člověku

bohatství jeho: ale kdo chudý jest. ne
trpí domluvy.'
.
9. Světlo spravedlivých obveseluje.'
svíce pak bezbožných zhasne."

18) '—kdo DWPMNČ dibi-150. buď nemohs splniti. & nebo něco hříšného (Herodes), dělá svědomí

svému rány: moudrý nlc neslibujc, čehoiby splniti nemohl.
19) t. kdo nepovůtlivč svědčí. dopouští se lzi. oby le! svou stvrdil. — Behr.: Jost mnohý. jeho!
slovo raní eo meč; jazyk moudrých ole jest hojitelný.
g) a rodí ku pami, jak mohou podporqiíoe blilních svých. a pomáhají“ jim
23) Vis Jak. s. 17.
2 ) nebo pokutu; t. kdo lstně zbohatnouti hledí. v nouzi upodnou : slouiiti budou.
26) Spravedlivý i škodu trpí sám. aby větší blilního škody ušetřil. nebo mu jinak prospěl; bez

hotný ale na skin

blitního štěstí lvů uklídnje, skllmůn bývů v rámčrcch svých.

27) t. podvodník neulov'íkořist svou (hebr.). nezbollatne; slo spravedlivý s pilný člověk nabude jmění
velikého.
]) nedbá na !ádnou domluru. (..Moudrěho nsprsvíi slovem. blhno sni holí.")

t. těží zlé neitbtí. chr. nasycenn bude zlým.
obtítno
muodhodháuhpnd—“ s. zbohatne. Plnti o pečlivostí livots tělesného i
dušemého.
6) t. nevinnost jest nevinómu štítem; bezbobwst baboinémy ooidlcm.
8) Robot-tvím se člověk v nebezpečí vyplatiti nule; chudý ole nemaje ničehoi. nebojí se takové
nehody. by se musel vypláceli, . tak pokojné zije.

Qt

9)t.vosehpía.no.—")t.slůvssviookoitestíjqiiohsshyno

A

Přísloví.

13. lo. — l.. le

f 10 Mezi pyšnými nstaviční jsou sva duši: v ohavnosti mají blázni ty. jenž se
tové: ale ti. jenž všecko s radou činí, vzdalují zlého.'
20. Kdo chodí s moudrými, moudrý
spravují se moudrosti.“
ud-e: ale přítel bláznů podobným se
ll. ' Statek
spěšně
dobuyšy'r
umenšen stane (jim).
bude:
ale který
se pomalu
omažd'nje
21. Hříšníky stíhá neštěstí: ale spra
rukou," (ten) rozmnožen bude.
vedlivým se odplati dobrými věcmi.
12. Naděje. která se prodlení," trápí
22. Dobrý zůstaví po sobě dědici
duši: ale žadost když se naplní (jest syny a vnuky: a statek hříšníka zacho
jako) strom života."
ván bývá.spravedlivémuf
13. Kdo utrha některé věci. sám se
23. Hojnost pokrmů (roste) na novi
k budoucímu času zavazuje: ale kdož se nách otců :“ a ým shromažďují se (vše
bojí prikazani. vpokojí ob' vati bude.. liké požitky) i:; soudu (marně)."
Duše lstivě bloudí vhřišíc: "sprave—
24. Kdo šetří metly. nenávidí syna
dliví pak milosrdni jsou. a slitovíivajíse. svého: ale kdo ho miluje. v čas' jej
14. Zakon moudrého (jest jako) pra tresce.
25. Spravedlivý jí toliko do sytosti?
men života,.' a,b se uchoval padu smrti.
5. Učení do ré dává,milost: nacestě břicho pak bezbožných jest nenasyti
telné.
potupníků (jest) propast.“
16. Opatrný všecko s radou činí: ale
kdo blázen 'est. ukazu'e bláznovství.'
Kapitola 14.
17. Pose bezbožného upadá v neště
. proai-etedlných lidi dobré rimi. . no—
stí: jednatel pak věrný (přináší) zdraví.“ )Ioudrýeh
prozřetedlných neštostný konec se ohala.je
18. Chudoba a hanba (potka) toho.
kterýž se spouští kázně: ale kdož ovo f.- . Moudrá žena vzdělávádům svůj:
luje tomu. jenž ho kata," slávySejde. nemoudrá i vystavený (vlastníma) ru
19. Žadost naplněná. líbost působí kama. boří!
F0)
ll)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

t. u všem dle vespolné rady si počinqjice. moudře jednají.
!. jelikož obyčejné i nespravedlivé nabytý býviL — " t. prací a poctivou snazností.
t. bez vyplní—ní.— " t. Mati sladkou útěchou. jako živý strom sladkým ovocem.
t. kdo o některém přikázaní Božím křivě soudí, že se přísně zachovávati nemusi, vinu si
ukládá k budoucímu soudu: kdo však se pi-ikázaní bojí. bedlivě (na vlas) je plně. bude pokoj
míti v tomto i onom životě. — " t. kdo Istně bohatství se domahqjí. v hříchy upadnou. co
spravedlivým Bůh tak hojné požehnává. že ' jiným sdileti mohou.

:. jemu samému ijiným.

t. cesta jejich vede k propasti. k zahynuli |
t. jednáním svým nepředloteným.
t. kdo maliny bezboiuýoh provaděti se jme. spolu s těmi. kteří jej najali od Boha. mimo to
trestan bývá. anť nejprvé úklady jeho zmaří, a mimo to i jinak jej neštěstím stíhá; moudry
ale prostředník k blahu poslouží i sebe i poctivému plnomocniteli svému. rozhněvaných stran
k pokoji přivaděč.jako když lékař rozevřenékány boji.
18) t. kdo rad přijímá. nejen napomenutí. nýbrzli pokarůni.
19) Hebrejsky překrisnč i takto: Žadost přetrhne (rozkol potlačena) sladkostí jest moudrému; jen
,
hlasni v ohavnosti magi toho, klen" se vzdaluje (varuje) zlého.
/

2:3) t. nemů stalosti a obyčejné prohy'i-eu býva. a pak se dostava do rukou hodnqjšiho majitele.
23) Behr. chudých; t. chudý i ze země pusté. když ji pilně vzdelava. hojnost chleba nabývá.

l
'

") Bobr.: Jiným k zkaženi phehaa' i ta nejlepší rolí pro neeoud, nerozum. nepřičinlivost.
Anebo: Jiným zhyne i co si hojně nashromáldili pro nečetl-nost a neho-podán" v.í
24) j. zahy. — nebo bedlivě.

25 t.. do sytosti se najedí. vždy dosti míti budou.
1) t.. nejen :poustnouti noohův'a, nýbrž i sama k zahy-nutí jeho praoiúe.

|

_____—__—._____„
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Přísloví.

14.2—24.

2. Kdo chodí přímou cestou &bojí se
Boha.. pohnen bývá od toho. kterýž
krhčí cestou zlo věstnou.
3 Vúntechhlezna(jen)!ngtlepýffr'

14. Cestami svými nasytí se blázen:
ale nad něj (mnohem více) bude muž
dobrrý.'
15. Nevinnývěříkaždému slovu: (ale)

rtové pak moudrých ostříhají jich.
Kde mnoho
není volů.prázdnéjsou
nle4.kdež
oeenl. tut jest jeslí!
ajev
síla vola."
5; S'Vědekvěrný neklamá.: ale “45de

VÝCbYulalý
považuje kroků svých) Synu
etivémunic
dobrého
se nedaří:
aleštast
slu
žebníkn
moudrého
skutkové
budou
ni. &ceata.jeho bude přímá.
16. Moudrý boji se. a. odstupuje od

faleeny thl

lez

zlého: (ale) blazen přeskakuje.&doufá?

6' Hleda posměvač moudrosti. a ne-

17. Netrpělivý dopouští se bláznov

zlí-'$ ez.en'BOUdTÝCbumění snadné jest
7 Přistupkmuži bláznivémm aneznů
rt'
.
“8OPĚT“
ou rost opatrné h0 jent poroz

ství: &'muž ošemetný v nenávisti jest.
18. Sprostým se pošetilosti dědičně
dostává: ale chytří očekávati budou

umění.

uměti cestěsvé:' ale nemoudrostbláznů b II:). Šinágl ;; zlí Předdobdrjrmp'w
h
jest bludná.
ez 0ožrlnprbl"e veřmi sprave 130.
9. Blázen za žert má.hřích.' ale mezi b''25, ebuildýčiním: Eim“ vhne Pal;
spravedlivými přebývá milost.“
i: tel
e 0
mno o m 'a)
10- Srdce (kFĚdó) zná. _hOřkO“duše

'
_

P 21. Kdo pohrdá. bližním svým. hřeší:

sve, &k radosti jeho nephmnaí se auf
11. Dům bezbožných vyhlazen bude:
ale stanové spravedlivých zkvetnou.
12. Jeeti některá cesta. kteráž se zdá.
spravedlivó. člověku: ale konec její vede
ksmrti.
13 Smích &bolestí smíšen bývá &
po radosti naposledy bývá.žalost.

ale kdož se smilováva nad chudým. bla
hoslavený bude. Kdo věří v Hospodina.
miluje milosrdenství.
22- Bloudi ktenž m?l Zlé: _2.10) mi“
IOBMOMt'la pravda lmlm'm'li
dobré
23. Pri všelikém díle bývá hojnost:
ale kde mnoho slov, tu častokráte nouze.
24. Koruna moudrých (jest) bohat

3) t. jazyk jeho jest metla pyšní. ubližující bližnímu; nebo: metla nn pýchu jeho, jižto pyšný blizen ,
nám le trestá; t. nemoudrými řečmi svými. — ") moudří jazykem svým i sebe i bližního
zestati se umí.
4) t. kde melo price n přičinění, tam je-t málo užitku. — ") t. mnoho užitku ukazuje na při

hojnost
ourody.1

činlivost. Behr.: Kde není dobytka. jest prů-edn: stodole (i jesle):

ale cile. dobytka. přínnií

,

6) t. poněvadž pýchou jsa. nndutý prave celty penásleduje, dobré rady nepoelechne.
Chulda Stran se muže nemoudre'ho. neboť nezná

I

moudrého aleve.
8) t.. moudrý snaží se poznnti sebe; nemoudrý _elesám se v tom nejvíce klame. a proto se nelepší.
9) t. et se ho ním. anebo bližní dopustí. — ") t. to. což Bohu a lidem zbožným se líbí.

7) t. noi moudrého slov:: od něho neuslyšíš

'
|

10)
14)
15)
16)
18)
19)
22)

t. i telat i radost cítívů nejvíce jen ten. jehož se týká; cizí ani tu, ení onu nepochopí.
t. nuycen rede-uni : ctnoetného obcování . e'ho vyplývqjíeích.
L poloruje jak by jednatí měl.

t. v slepé důvěře včelím poan

mylle. že tu i tun dobře bude.

Behr.: korunováni budou uměním, t. pravým). o Bohu : evnté vúlíjdhoaedoueí v blaho věčné.
&.pruíoe o pomoc. . eloužícejim v poddnmltí.
t. neda-ikonu účelů svých. —- ") t. :inknjí, od Boha doenhnou.

___—_ _ __ „,v. _

--.,—___.
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14. 25. — 15. ll.

Kapitola 15.

stvíjejich :' bláznovství (ale) bláznů(zů
stane) bláznovstvím."

op.-m.: jen užitečná.m .. u. ms

uvarovstl.
25. V svobozuje duše svědek věrný:
ale lstiv mluví lež.
1.Od vědjemnáskrocuje hněv: (ale)
26.
bázni Hospodinově jest silná řeč tvrda vzbuzuje zuřivost.
důvěra: a synům jeho“ bude naděje.
2. Jazyk moudrých ozdobu'e umění:
ovstvif
27. Bázeň Hospodinova ('est jim) (ale) ústa bláznů vylévnji b
pramenem života.' aby uchý 'li se od
3. Na všelikém místě (jsou) očí Ho—
pádu smrti.
spodinovy; hledí na dobré i zlé.'
28. Ve množství lidu záleží důstojen
4. Jazyk pokojný (jest) strom života:
ství krále: ale málo lidu (jest) hanba ale nemírný zhubí ducha.
knížete.
5. Blázen posmívá se kázni otce své—
29. Kdo trpělivý jest, řídí se mnoh0u
0: ale kdo zachovává napomínáni. opa
opatrností: ale kdo netrpělivýjest. zvy trnějším bude. V hojné spravedlnostijest
šuje bláznovství své.'
síla největší: ale myšlení bezbožny'ch
30. Zivotem těla (jest) srdce zdravě:“ z kořen vypleněno bude.'
(ale) hnisem v kostech (jest) závist..
6. V domě spravedlivého (jest) pře—
31. Kdo utiskuje nuzného. utrhá stvo mnoho silyz' ale v užitcich bezbožného
řiteli jeho :“ ale (ten) jej ctí . kdo se sli— (jest) zmatek."
tovává nad chudým.
7. Rtové moudrých rozsívají umění:
32. Pro zlost svou odstrčen bývá bez srdce bláznů ne tak'
božný :' ale naději má spravedlivý (i)
8. Oběti bezbožných ohavnosti (jsou)
v smrti své.
Hospodinu: (ale) slibové spravedlivých
libezné.
/ŠŠ.
srdci opatrnéhovyučovatibude.'
odpočívámou—
drost. aV
všelikéneumělé
9. Ohavností jest Hospodinu cesta
34. Spravedlnost zvyšuje národ: ale bezbožného: (ale) kdo následuje apra—
hřích bídné činí národy.
vedlnosti. milován bývá od něho.
10. Trest zlý (postihne toho). kdo
35. Příjemný jest králi služebník roz
umný: neužitečný (ale) hněv jeho okusí. opouští cestu života: (a) kdo nenávidí
napomenutí, umře.
11. Peklo i zatracení (zjevno jest)

24) t. bohatství ozdoby dodává toliko moudrým majitelům. — ") t. byt i sebe bohatší byli; ba
mnohdy tím více se jevivá. Doleji 27, 22.
t. Bolím. jeho pnvým ctitelům.
t. blaženosti; toho příkladem jsou :. mučen-ici; v největších mukách sílila je bázeň Páně.
t. is tím více patrno bývá.
t. vší nárutivosti prázdné. mysl pokojná. mírná.
t. Bohu. jakoby o chudobě jeho bud' nevede. a nebo jej z ni vyprostiti nemohl anebo nechtěl.

26)
27)
29)
80)
31)

F?)33) Hebr.
t. zbaven
dobré
naděje. bláznů hned se. vyjevujeť' t. pošetilec. když něco zví. hned se
text:vší„ale
\: prostřed
s tím pronáší. v čus —- nedas. v místě — „místě.
2) t. moudrý ozdobně. šetrně pronáší moudrost svou: blázen pak
potěšeni a posile oněm; k hrůze a trestu těmto.
] 5) !. čím kdo spravedlivější. tím silnějii; bezbožníci ale. kdyz
stavu býti se domnívají. do kol-en vyvrácení budou.
6) t. zboží. všeho hojnost. — ") t. i nedostatek. poněvadž hned
sprnvedlive'mu páka & všeliké ctnosti; nespravedlivému podnět
7) doloz: nýbrž rozsivá nepravost

t.k

jalová slova chmtá.
se svými úklady v nejlepším

se promrhávqjí. Bohatúvi jest
k všelikémn hříchu.

!

_V'L___.

_

,ý_ _

___.__

16, 12—19.

16. Lepšlt jest málo sbázni Hospo
dinovou. než mnoho pokladů . ale bez

před
Hospodinem:' čímžvíce srdce synů
id ých?
12. Zlý nemiluje toho ,' kterýž jej
: aniž jde 11mou

nasycení.'

'

17. Lépe jest s láskou pozvánu býti
na.zelí. než na krmné tele s nenavasti.

13. Srdce veselé obveseluje tvář: (ale)
truchlivosti mysli skličuje se srdce.
14. Srdce moudrého hledá. umění: ale
ústa bláznů pasou se neumělostl.
15. Všickni dnové chudého zlí (jsou):
(s však) bezpečná mysl (těší jej), jako
ustavičněhody!

18. Muž hněvivý vzbuzuje sváry: kdo
trpělivý' jest.. krom vzbuzcné.
19. Cesta lenivých (jest) jako plot.
trnový: cesta (pak) spravedlivých (jest)

bez ourazu.'
\

11) a má,
(R)

i :, nejtuaniií mi vidi; vi: am. 93. s.

Kdo čistě svědomímá. být byl i v to' největší nouzi postaven. (otrhaný uhodil. . vtdy : hladem

) Mčjiím

jest, nd “. kdo! v rozkoiichlití jsou. Sv. Jan II.:.

16) Jin-k: s nepokojem; dle hob. t.. buď :. nepravé nabyté jsou. s nebo že se jen Iomozením
nihil-Ul.
18) t.. oposdilý k hněvu.

19) Behr. jm

vanu...

t.. launchedJm všeckobodově,-nesnadné;pilněmnl conejtuií snadné.

30. (Jako) světlo očí“ obveseluje duši.
20. Syn moudrý obveseluje otce: ale
(tak) pověst dobrá roztučňuje“ kosti.
člo ěk bláznivý pohrdá. matkou svou.
31. Ucho, kteréž slyší na mínání
21. Bláznovství (jest) radostí bláznů:
života! u prostřed moudrýc bydliti
ale muž opatrný zpravuje kroky své.“
22. Kdež není rady . (tu) zmařena bude.
32. Kdo zamítá. kázeň. pohrdá duší
bývají myšlení: ale kde mnozí rádcové,
(tam) se utvrdí.'
svou: ale kdo přijímádomlouvání. vládne
23. Vesel bývá člověk z výpovědi úst srdcem svým.“
33. Báseň ospodinova (žádá) cvi
svých: a řeč příhodně.jest nejlepší.'
24. Stezka života. vzhůru učeného čení se (v) moudrosti:' a slávu před—

chází" po 'ení.
né.
ll(“valede),'
aby se uchýlil od propasti

pe—

Kapitola 16.

25. Dům pyšných vyvrací Hospodin:
mese ale vdovy upevní.
26. Ohavností (jsou) Hospodinu my

let se ve všem prodetedlnoot . mondrt vlids Boží
objevuje. — Vychvnluje se pak moudrost.

šlení zlá: ale čistá. řeč nejpěkněji potvr—

zena bývá od něho.'

l. Člověk připravuje duši: ale Ho
spodin zpravuje jazyk.

,' 27. Kdo dychtí po lakomství. kor—
2. Všecky cesty člověka. zjevné jsou
'moutí dům svůj: ale kdož nenávidí darů. očím jeho: Hospodin jest. jenž váží
živ bude. Skrze milosrdenství &věrnost
duchy.'
čistí se hříchové :* a skrze bázeň Hospo
3. Vyjev' Hospodinu skutky své, a

dinovu uchyluje se každý od zlého."
28. Mysl spravedlivého přemýšluje

budou spravována" myšlení tvá..
4. Hospodin všecko učinil ro sebe

samého; i bezbožného ke _dni z emu.
poslušenství:
(ale) ústa bezbožných vy—
évaji zlé (řeči).
(Zalm 48. G.)
5. Ohavností jest Hospodinu každý
29. Daleko jest Hospodin od bezbož
t ruka. k ruce byla.. není ne
ných; ale modlitby spravedlivých vy hrdý:
slýchá.
vinný." Počátek cesty dobré, činiti spra

21) t. co lehkornyslní v provozování bliznovství hve'ho se koohsji. rozpmni. zbožní se ID.-5. 5“ by
dle přihození Božích svete živi byli a byt i cestou trnovou cile věčného došli. (Vis obraz.)

22) Nikdo není ze všeho dosti moudrý;kntdý pdřebuje rady. Bobr.: těl: Kde není tnjností:
„Všichni o viem . ale jednotlivec toliko io tom. čemu rozumí !“ Svaté pnvidlo violikým
sborům.
v pravý čas!
23) t. kazdý rád své mínění pronáší; však ole ]íled'. ot jest jeho leč rozan
24) t. moudrý vždy vzhůru k věcem nebeským ..méfude.
__2_6)t. líbí se jemu._Víz tuto. jak nejen k skutkí lm. nýbrž i k slovům. ba i k myšlenkám hledí Bůh!
21) t. skutky milosrdenství a spravedlnosti koní \ se dostiucinenlso hříchy; — ") t. bind Bolí
ostřihů. nás od níohl

30) t. přívětivě pohledční. — ") t. pronikqjíc J silneq útroby člověk. si!, mu dodivů & pnoem
prospěšným.

!

31) t. opuitelnů. aby je pak člověk bedlivě kon M. čím! se doplňuje moudrost.

32) t. ten: rozumné zná plnovuti nad sebou; jít lak ale byl by porobem višní svých.
38) t.. kde bázeň Boli, tm! kůeň; |. naopak: íbě podporují se, přispívají si "spolek.

— ")

&. tak jsko pýcho. předchází půd.
!) t. myšlení; človek myslí. — ale Bůh řídí si íve i skutek.
2) Člověk čssto myslí. :. co činí dobré jest; nl i Bůh príanji proníků hloubí srdce jeho s soudí
i úmysly; viz I. Kor. 4. 4. dále sr. 25.
3) t. poruč. ndej. ponech. obětmi. — ") h dctrému dlí uvedenu. dostihnei čeho si židů. _
mupomlhlh.
5) t. nezůstnne bez obvinění s trestu. byt sobe více i sám se máhnlJmnozi

Přísloví.

16. 6—31.

od zlého: ostříha duše své ten. kdož
ostříha cesty své.
18. Pýcha predchazi ouraz: a před
pádem hrdost mysli.
19. Lépe jest. ponižovati se spokor—
nými. nežli děliti kořisti s yšnj'fmi.
20. Umělý v slovu
c štěstí: a
věka. takzei nepřátele
jeho obrátí ku
pokoj!.
kdo doufá. v Hospodinadhlažen jest.
ší jest maličko s spravedlností.
21. Kdo jest moudrého srdce. slove
opatmým: a kdo má. sladkou v)'mluv
než8mno o důchodův s nepravostí.
9. Srdce člověka přemýšlí o cestě nost. více obdrží.'
22. Pramenem života jest umělost
své: ale Hospodin zpravuje kroky jeho."
10. VýpověďBožíjest ve rtech krález' tomu. kdo ! má: (ale) umění bláznů
vedlnost: i jest příjemnější Bohu. nežli
obětovati oběti.
6. Milosrdenstvím a pravdou vyku
puje se nepravost: a skrze bázeň Ho
spodinovu uchazí (člověk) zlého.
7. Kdz sezlíbí Hospodinu cesty člo—

'cst)pošetiiostf'

nepobloudít v soudu ústa jeho."
11. Váha ! závaží soudové Hospodi

23. Srdce moudrého zpravuje ústa
novi sou: a všecko kamení ve váčku jeho: a rtům eho pridava milosti.
24. Jako p ást strdí (jsou) slova zpo—
jsou dílo jeho.'
řádana; sladká duši a zdravá. kostem.'
12. Ohavní (jsou) králi. kteříž činí
25. Mnoha cesta zdá se přímá člo
bezbožnost: nebo spravedlností utvrzen
věku: ale konec její vede k smrti
býva trůn.
26. Člověk pracovitý pracuje sobě.

13. S ravedlivírtové líbezníjsou krů

nebo dohání ho lista jeho.'

lům: k ož upřímé věci mluví, milován
bude.

27. Muž bezbožný kopů zlé. a ve

/ 14. Hněv kralův jest (jako) posel rtech jeho oheň se rozněcuje.'

28. Clovek převrácený rozsívá sváry
&mnohomluvný' rozlučuje knížata."
29. Muž nepravý přeluzuje přítele
svého: a vede ho po cestě nedobré.

4/smrt1 ale muž moudrýukrotíejej.

15. Vjasné tváři králově (jest) život:
a přívětivostjeho jako déšt pozdní.'

16. Měj moudrost. nebo lepší jest
než zlato: a získe' si opatrností, nebo
30. S upřenýma. očima myslí zlé věci:
jest dražší než stří ro.
koná zlé.'jest stáří. kte
orunasvé
důstojnosti
17. Stezka spravedlivých uchyluje se hry;:pzsky

9) Člověk míní. Pán Bůh mění.
10) t. jeliko! na místě Bolim jest. — “) t. nepchýli—lise totiž zákonu spravedlnosti.
") t. váha i uvidi jest zřízeníBolí. neslušít podvodné ho užívati. Bohu vzdá ka.!dý člověk
účet : míry &.vahy. ji: v obchodě svém uh'va Zn:-menej. že za stsrodůvna kupci i váhu i
závaží k obchodu svému ve zvlaštním měřicí: sebou nosívali.

/15)

t. ourodný. jen: přichází ve východních knjinúch : jam, přede iní.

21) t. více prospěje jiným. i sam většího uiitk'u nabude, kdy! o haldě věci náležité a včasně
mluviti
22) t. umělost pravá — od Boha pocházející & Bohu směřující jest . . ; ale umeni neukladající
tilostí.
se na Bohu. a nebo se mu protivící, jest
!

k vykonávání
24) silňují
t. pravdy
svaté víry ctností.
důkladně a sporódané ;přcdnůšeny. potěšují srdce. povzbuzují — po
26) !. kdyby neměl člověk. ůlt. nechtěloby se
do práce; hlad pobili k práci.
27) t. ůsilné ke škodě bližního pracuje a zvlášť
hnčvy rozněcuje.

28) t. klcvetník. — " Jinak: inejvěrnejsí přate '.
30) t. i phone a volně. i letne u úskočnd kuje a vyvádí úmysly své.

Přísloví.

16. 33. -—-17.30.

též na. cestě spravedlností

bude?

nalezeno

9. Kdo tají provinění.“ hledá. přátel—

ství :" kde však neustále je Opětujo.

32. Lepší jest muž trpělivý než silný:
a kdo panuje nad myslí svou (lepší jest)
než ten. kterýž dobývá město..
33. Losové metají se do klínu; ale od
Hospodina bývají řízeni.

Knplloln 11.
Liči se. co moudrost . bláznovství. co niboinost
bezboinnst působi.

.

rozluču'espojené.“

10. íce (prospívá
moudrěmu(
lína). než(jedna)
sto randomluva.
blázna.
11. Zlý vždy hledá. svárů:' ale anděl
ukrutný poslán bude proti němu."
12. Lépe jest potkati se s medvědicí.
když 1 poberon mladé, než s blůznem

zakláda'ícím si na. bláznovství svém.
' 13. do odplacuje zlým za. dobré,
neodejdet zlé z domujeho.'

14. Kdo spouští vodu.' původcemjest
]. Lepší jest kus chleba suchého s
radostí. než dům plný obětí' se svůremJ Ga.-ů: moudrý ale prvé nežby poha
nění trpěl. Opouští soud."
2. Služebník moudrý panovati bude
15. Kdo ospravedlňuje bezbožného,
nad syny bláznivými. & mezi bratřími
i kdo odsuzuje spravedlivého. ohavní
děliti bude dědictví.“
3. Jako ohněm zkušeno bývá. stříbro.
a.zlato pecí: tak zkušuje Hospodin srdcí.

4. Zlý poslouchá..jazyks
nepravého.
s podvodný
poslouch rtů lživých.

jsou oba. před Bohem.

16. Co jest platno bláznů. že mít
zboží, oněvadž moudrosti kou ití ne
může? do vysoký dělá.dům svů ,' hledá
obcí-ení (jeho): a kdo se štít učení,

upadne v nemůže."

5. Kdo'epphrdů
chudým.
útržku
činí
stvořiteli
o:' a kdo
se raduje
z pádu
17. Každého času miluje. kdož jest
jiného. ne ude bez pomsty.
a bratr v ouzkostí poznán
6. Koruna. starců (jsou) synové synů: přítelem:
N—
a sláva synů otcovéjejich.'
18. Člověk bláznivý plesů rukama,
7. Neslnší na. blázna slova Ozdobná.: když slíbil za přítele svého.“
funí na kníže ústa lživá.
19. Kdo myslí na rozbroje. miluje
8. Drshokam převzácný (jest člo sváry: & kdož povyšuje dveří, hledá.
pádů?
věku) věc očekávaná.: kamžkoli se obrací.
opatrně rozumí?
20. Kdo převrácenéhojest srdce, do
39 t. šediny jsou ozdobou tomu, kdo šlechetně živ byl: bezouhoný život platí za dlouhá léta.

jl)
2)
5)
6

t. bodů. je! obyčejné s obětmi spojeny bývaly.
!. moudrost i sprostého povyši. že bude vládnouti, nad svými dřívějšími piny.
Viz svrchu Id. 31.
t. potomci mají : otců. otcové : potomků buď dost. bud' hanbu.

É
t. a proto vždy opntrnč jedná. aby ho neděje nesklsmaln.
, 9) t. bližního svého. -— ") i nnlcz's — “') t. i blízké příteli
11) pomstě
dle heh.:Boli.
sly' vyhledává bouře t. svými převrňeenými. jízlivými řečmi. ——
“) t. zlý neujde přísné

13) :. na, jej neštěstí stihnti bude; „guanin

byt i světský n'kon nestíhal. Bůh potratů.

14) t. do polí sousedů. — " t. záhy, než by ' svár téměř co povodeň nmohl. neehůn't sváru
& soudu. Vůbec to mumqi. to se vielíke' é : počátku přemůhsti mi.

F8)
18)
19)

t. kdorady.
vysoko myslí & nádherně žije . sim !: zkhe své pracuje. — ") t. nevédn si v nesni
zech
t. ale pozdeji má čeho leletí, ježto moudrý
Jako svrchu v. 16. Slovem: ..dveh" rosum ' ..dům".
řpatme jednsje. neručí hned u. každého přítele.

*r

Přísloví.
brěho nenalezne ničehož: & kdož ja—

3.

17.21. —<-18,14.

božný. když přijde na hlubinu

zyk obrací! upadá v těžkost.
hříchů pohrzi:' ale jde za ním hanba a
21. Narodil se blázen k hanbě své: pohan ní.
a nebude se radovati otec z bláznivého
4. (Jako) voda hluboká. (jsou) slova
)
z úst muže (moudrého): a (jako) potok
rozvodnilý pramen moudrosti.
, 22. duc
Mýslsmutný
vesele působí
věk
kvetoucí:
5. Přijímati osobu bezbožného není
(ale)
vysušuje
kosti.
dobré. tak žeby uchýlil—_seod pravdy
23. Dary : klína' běřebezbožný. aby soudu!
' ,
převrátil běh soudu.
6. Rtové blázna vplětají se vsváry:
24. Na tváři o trněho stkví se mou
&ůstafe'ho různice vzbuzují.
drost: očinemoucůch (toulaji se) v kon—
7. Ústa blázna (jsou) ku zkáze jeho:
činách země.“
&rtové jeho (jsou) ku pádu duše jeho.
8. Slova toho. jenž jest obojetného
25. K hněvu bývá. otci svému syn ne
moudrý: & k žalosti matce. kteráž ho jazyka, jsou jako s rostná: ale sstupuji
porodila.
až do vnitřností tě a.“ Lenocha poráží
26. Není dobré, činiti škodu sprave strach: duše pak zženilých lačněti budou.
9. Kdo 'est rozmařilý a uedbalý v
dlivému: ani bíti knížete. který právě
soudil.
práci své. rau- jest toho, kterýž díla
svá' promrhávů..
27. Kdo zdržuje řeči své. učený jest
10. Věže nejpevnější jest jmeno Ho
a. opatrný: a drahého' ducha (jest) muž
spodinova: kněmu utíká se spravedlivý,
umělý.
a
bývá.
povýšen;
28. I blázen dokud mlčí. za mou
drého jmln bývá.: a dokud stiskne rty A 1. statek bohatého(jestjako)pevné
město jeho. a jako pevná. zed' ohrožu—
své, za rozumného.
jící ho:“
12. srdce člověka prvé než setřino
Kapitola 18.
bývá.. povyšuje se: a prvé než oslaveno
Rodič“ pravidla moudrosti.
bývá. snižuje se..
13. Kdo rvé odpovídá. než vyslyší.
—1. Kdo chce odstoupiti od přítele
hledi příčin: po všeliký časjest domlou ukazuje, žepjest blázen. a tahanbeni
vání hodem“
hoden“
14. Duch muže snáší mdlobu svou:
2. Blázen nepřijímá slov Opatmosti:
leč by mluvil jemu o tom. co jest v srdci ale ducha k hněvu prchlivého kdo může
ené-sti?
jeho.

)
) t. tajně; nespravedliv kdo divi, i kdo bere; le tajně. to nemeušuje hřích před Bohem.
24) t. blizen umele a nestydatě Ielkuio. čímž neustavičooat mysli své prosazuje.
27 ) Jinak: chladného. tichého, který! umí u vinném mlčení trvati.

]
3)
5)
8)
9)
,“ )
12)
13)

hebr.: ..(nemoudrý) za svou libosti vyhledán-ů zvláštnosti. každé radě posmívá se."
t. včelikým nepomínůním v zatmelostl & nalepenosti své; příklad: národ židovský.
!. spravedlnosti. kdy: se totiž nikoli dle pmdy. ale dle žádosti ocoby rouuzuje.
t. needqjí se býti urůllivů. jsou ale přede velmi ůitčpečnš a hlodavů.
t. nabytá jmění své; stejný konce mqjí i nedhslee, i marnotlntník. — bídu : nouzi. . '
Opak toho co ve vel-ii 10. řečeno. Bohatý nedůvěřuje v Hospodina, ale v statek . zboži sve.
viz smhu 16. 18. Tyto 3 verše 10. ll. 12. souvisí.
vis. 17. 28.

"Jb-í

18. 15-_ 19. 9.

16. Srdce opatrné dosahuje umění:

Kapitola ID.

&ucho moudrých hledá učení.
16. Dar rozšiřuje člověku cestu jeho.

a před knížaty volnostjemu činí.'
17. Spravedlivý nejprv na sebe ža

Chvlls rozličných ctnosti.

]. Lepší jest chudý. kterýž chodí v
sprostnosti své. než bohatý. převracující

luje: hob
(potom)
hati
ude.' přijde přítel jeho. a stí rty své' a nemoudrý.
18. Los pokoji rozepře, a. mezi moc
nými rozsuzuje.
19. Bratr. kterýž pomoc má od brs
trs. (jest) jako město pevne: soudové
ale (jejich jsou) jako zavory měst!
20. Ovocem úst jednoho každého na
sycen bývá život jeho: a ounodou rtů
svých (každý) nasycen bývá!

21. Smrt a život (jest) v mocijazyka:
a kdo milujíjej, jisti budou ovocejeho.'
22. Kdo nalezne ženu dobrou. na

lezne věc dobrou: a dojde potěšení od
Hospodina. Kdo zažene ženu dobrouf

2. (Nebot) kdež není umění duše ,' tut
není dobré: a.kdo jest kvapných noh.

uvadí "

.

3. Nemoudrost člověkapodvrsci kroky

hu.'on (pak) myslí svou zanevřei proti
jaho:
4. Bohatství zízkávi přátel mnoho :
ale od chudého odstupují i ti. kteréž měl.
6. Svědek falešný nebude bez po
msty: &kdož mluvi lež. neuteče.'
6. Mnozí cti osobu mocného (ště
drého). a. přátelé jsou tomu. kdož jim

dává dary:
zažene věc dobrou: skdo
chovů
ložnici,blázenjest
bezpnl;ník.
" cizo
7. (_Ale) člověka chudého nenávidii
23. Prosebně mluvi chudý: bohatý bratří jeho: mimo to i přatelé jeho vzda

ale mluvi tvrdě.
lujl se od něho. Kdo toliko následuje
24. Muž líbezný v společenstvo bývá. slov. ničehož nebude míti:'
lepším přítelem. než bratr.
8. ale kdož má rozum, miluje duši
svou.' a.kdož ostříhá. opatrnosti, nalezne
dobré věci.“
9. Svědek falešný nebude bez pomsty.
s. kdož mluví lež, zahyne.

16) t. v krojinnch východních mrav toho žndá. aby se nikdo ku knížeti bez daru nepřiblížil.

") t. když spravedlivý chybi. vyzna chybu svou a pravý přítel ho ještě více ku poznani sebe
přivede. Hebr.: kdo prvé mluvi, pravdu mívá; přijde však druhý, a. vyvráti jej.
19) t. snáse jest města pevná dobýti. než urputně sváry mezi bratřími upraviti.
20) t. kdož juýks svého k dobrému užívá. má zisk; kdo ale k zlému, i_kodu ponese.
21) t. ti. kdož rádi mluví, ovoce řeči svých, bud' dobrá bud' zlí-. buď smrt bud' život těžiti budou.
22) t. právním mpuzením mimo příčinu cizoloutva. —- " t. cizoložnioinpuditi bylo nejen právem
nýbrž i povinností. tak že kdo cizoložnou svou ženu držel u sebe. hříchu jejiho ůčustným byl.
1 u pohanů. Řeku i Římanů. tak bývalo. U Křestnnů takovou hhšnici po dvouletém teprv

výkonném tuhém „není manžel opět přijmutí smel dle práva Justinianovs. Sv. Augustin
ale kqjicue' tukové hříšnici : lásky křesťanské odpustiti radi, řkgže nemá již cizoložuou slouti.
jejiito skvrnu milost Boží smylm
!) t. přetvářenč, nemoudřc mluvící. a tak mysl jiných oklnm'nvsljíoi.
2) t. známost sebe samého. ových náklonnosti. -— " t. kdož kvapně. nepředloženějedná. klesá.. hřeší.
3) t. udělsv se blizen sám nešťastným. na Boha repce. . na nej plidinu neštěstí tvého uklidí.
rouhst svých hříchů vinu ns Bohu samého uvrhuje.

5) t. trestu.
7) t. nidehož neprospěje. bledě si toliko pěkných slov ve všelikóm poměru lidském.
8) t. moudrý tukového umění si hledí, které duši k životu věčnému prospívá. . tak i v tomto
životě štěstím se nemine.

BDKML

12!

19.10.— 20,2.

10. Nesluši' na blázna rozkoě." ani
21. Mnohá. myšleni (jsou) v srdci
na otroka." aby panovalnad knížaty. muže: ale vůle Hospodinova tat se

11. Umění muže po trpělivosti po stane.
znáno bývá: a slávou jeho jest promi
22. Člověk potřebnýjest milosrdný :'
nouti b rávL'
a lepší 'est chudý. než muž lživý.
23. ázeň Hospodinova (vede) k ži—
12. J 0 řvánl lvovo. tak (strašlivý
jest) i hněv králův: &jako rosa ua byli votu: a (kdož ji má.. ten) v hojnosti pře
bývati
bude. aniž bude navštiven neště
nu, tak i jasnost“ jeho.
13. Bolest otce (jest) syn nemoudrý :' stím.
24. Lenoch schovává. ruku svou pod
e(jako) střecha..skrze kterouž ustavičně
kape. (jest) žena svárlivá..
paždí. ani k ústům svým jí nevztáhnef
14. Dům a zboží dáno bývá od ro—
25. Když jest posměvačbit. (mnohý)
cličů: od Hospodina ale toliko (dána blázen moudřejší býva? pokáráš-li ale
býva) manželka opatrná.
moudrého (jen slovem). porozumí kázni.
15. Lenivost působí tvrdý sen. a tak
26. Kdo sužuje otce (svého), a zahání
duše váhavě.lačněti bude.'
matku. hanebný jest a nešťastný.
16. Kdo ostříha přikázaní . ostříha
27. Synu! nepřestávcj slyšeu' naučení,
své: kde ale zanedbává. cesty své. za aniž bud' nevědouclm řečí umění.'
hyne.
28. Svědek nepravý posmívá se soudu:
17. Kdož se smilovava nad chudým. &ústa bezbožných hltaji nepravost.
(Job 15, 16. 34. 7.)
(jako) na ourok půjčuje Hospodinu: a
on za dobrodiní jeho odplatí jemuf
29. Při raveni jsou posměvačům sou
18. Tresci syna svého! abys nezou dové: a rany kladiv tělům“ bláznů.
fal :" o zabitípakjeho'“ ani nepomysli
duše tvL

19. Kdo netrpěliv' jest. utrpí škodu:
a odejme—li(ji kdos od něho. sám si

Kapitolu zo.

Vsrujo opilství, zpoury. nespravedlnosti & sshs'lky.

]. Bujní věc (jest) víno. & svárlivé
Opět)jinou způsobíf'
20. Poslouchej rady, a přijímej ka (jest) opilství: kdožkoli v těch věcech
zeň. aby byl (aspoň) na konci svém kochlí se. nebude moudrým.'
(života svého) moudrým.

2. Jako řvání lvovo. tak (jest) i hrozba

10) r.. v očích Botich . lidi úhelných. _ * dolož: „nýbrž mn."
Dle 10. 13. 26. 3. _
"' t. nemoudráho. aut jelt otrokem hříchu. Viz: 30. 22. — kaz. lo. 7. Pláč. Jer. 5. 8.
II)
12)
13)
16)
17)
18)

t.
t.
t.
t.
t.
t.

sobě učiněné.
přízeň. milost.
nesdůrný. Bláznostvim tuto i jinde nošlechetnoot a nudil-nost se rozumí.
tvrdý-m snem omdlčvi ánnost, tu pak ' úpěti stíhá hlad. nouze . bida.
netoliko jednoduše ale mnohonásobně (lv. Bean.)
' čes. — “ o polopimi jeho; aby pk nebylo pozdě. —- '“ ba ani o přilišne'mtrestáni.

jimi by sdran' jeho ublížil.
19) t. prchliv. náhlý k zlosti . nepí-edlolený v jednáni. — " t. ' horší zlé upadne.
22) t. ant totiž siru tíseň nouze snů. nuznějším sebe drive. jak může. pomáhá, nei bohatee. Bo
hntstvím cesto chladnou. tvrdnou srdce. . podobné bývqjí necitným svým sňstupnikům. zlatu
s stříbru.

24) t. jest líný i k jídlu.
25) t. trest ten si za výstrahu ben..
27) Behr.: nrqj se synu. slyšet-i učení. ježto by tě odvrátilo od slov prave' moudrosti.
29) t.. hrozná tresty i tělům, i duším.
]) Pití vína vede k ehlipoooti. k svirům . bouřím. (Vis k Efes. 5. IS.)

20.3—24.
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králova: & kdo jí vzbuzuje. hřeší proti
14. Zlé 'est. zlé jest.. říká.každý. kdož
duší své.'
kupuje: a dyž odejde. chlubí se.“
3. Ke ctí jest člověku. varovatí se
15. Jest (mnohým) zlato a množství
svárů: ale všickni blázni míchají se ve kameni drahého: však nádobí stkvostnó
všdy.
(jsou) rtové uměli“
4. Pro zimu' lenoch nechtěl orati:
16. Vezmi roucho toho. kterýž se za
pročež žebrati bude v létě, a nebude mu ručil za cizího, a za druhého vezmi zá.—

dano.
klad od něho.'
5. Jako voda hluboká. tak (jest) radu
17. Chutný bývá. člověku chléb lži?
vsrdci muže: ale muž moudrý vyvážíji.' ale potom naplněna budou ústa jeho
6. Mnozí lidé mílosrdní slovou: ale pískem."
muže věrného kdo najde?
18. Myšlení radami upevněna bývají:
7. Spravedlivý. kterýž chodí vsprost- a vojny s rozmyslem vésti se mají.
ností své; blažené zůstaví po s_ohěsyny.

19_ K tomu. kterýž vynáší tajnosti.
8- Kruh kterýž sedí na nohu soudní. a (kterýž) chodi lstivě. a (kterýž) roz

NZháni VŠQCkO
Zlé p_Obleéem ?Vým..

šiřuje ny své.. nepřhněiuj se.

méačílštdeeŽiůŠd :říěhugmm J"" srdce
20. Kdo zlořečí otci svému :. matce
io. Dvojí' závaží. dvojí míra: obé “G&P ho svíce zhasne u prostřed tem
ohavnosti jest před Bohem.
““
_
,
,
21. Dědictví. spočatku rychle
to
11. Po snažnostech svých poznáno
_ nab
,
bývá pachole. jsou—líčistí a pravi sku— naposledy zbaveno bude pozehnani—

tkové jeho.“
.
22. Neříkej: Odplatím se zlým:“ oče
12. Ucho, ano slyší, a oko. ano vidí, kávej na Hospodina, a vysvobodí tě.
obé učinil Hospodin.
23. Ohavností jest Hospodinu závaží
13. Nemíluj snu.' aby nezchudl: otc- dvojí: &.váha falešná není dobré.“
vři oči své." a nasytíš se chlebem.
24. Od Hospodina zpravování bývají
2) t. kdo proti králi povstává hřeii, a život svůj v nebezpečenství uvrhuje.
4) Jinak: na zimu. na podzim.
5) t.. hlubina srdce lidského. oo hlouhě mořská; ale moudrý annie se v lidech. pronikne až na dno .
tajnosti tam skryté vyskoumá.
6) t. mnozi snaží se dosáhnouti slivy. milosrdnými slouti u lidí, ačkoliv zanedbůvqji povinosti
svých, jez Spravedlnost káže. („Spravedlnost před milosrdenstvím')
8) Král na stolci svém. na nějž od Boha dosazen. kdy! na Bohu svou moc . důntanost ukládá
a všecky své povinnosti plní, jednsje na zemi tak. jako Bůh v nebi.-ních, jsa kánoelem zlo
činců. otcem chudých. ochráncem nevině utlačovaných: — ten lňsku . různost bude míti ta
kovou. že i pouhým svy'm pohledem mnohé neřesti odstraní.

10) !. falešné; nebo jiné pro sebe. jiné pro lidi.
11) t. již na dítěti — pnoholetí se okazuje poněkud. jaké

povahy bude z něho můž. (Příklady

svatých dotvriji to.)
13)
14)
15)
16)
17)
19)
20)
21)
22)
23)

t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.
t.

dlouhého spaní. — ") t. záhy; vstávej časně. nebudeš trpčti nouzi.
že dobře koupil.
mnohý má bohntutví, ale nemá moudrosti. ježto převyšuje všelíke' statky.
ujisti se náležitě ve právním svém jednání zvlášť s cizinci. (Viz 27, IS.)
nepn'u'ě dobytý. — ") t. Naposledy toho nedohl'e zalije. vždy mu to bude ke fkodé.
žvnstlvéfuu, úlisnému pochlebníku. Habr.: ,.Kterýž klame ústy.“
toho potků nejhorší neštěstí; zbaven světla milosti Boli. věčně nhyne!
zle nahyto, zle pozbyto.
poustim se;
nelíbí se mu.

* “__—__ů ' _'"
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20. 25. — 21.17.

krokové muže: ale kdo z lidí vyrozuměti kem lživy'm.marný jest a nesmyslný. a
může eestč své?
sklesne' v osidla smrti.
25. Ke zkáze jest člověku. požívati
7. Loupeže bezbožníků strhnou je.
posvátných (věcí),' a (pak) učiněné sliby proto že nechtěli činiti spravedlnosti.

odvolávati.
26. Král moudrý rozptyluje bezbožné.
s. klene nad nimi klenutí.'
27. Svíce Hospodinovajest duch“ člo
věka. jenž zpytuje všecky tajnosti srdce.
28. Milosrdenství a pravda ostříhají
krále. a laskavostí utvrzuje se trůn jeho.

29. Radosti mládenců (jest) síla je
jich: a. důstojnosti stan-ců(jsou) šediny.

30. Modřiny ran shluují zlé. a rány
(vnikající) v útroby těla.“

Kapitola 81.
0 prodetsdlnosd

Bosí. Balič—nůnaučení.

]. Jako rozdělení vod. tak jest srdce
královo v ruce Hospodinově: ksmžkoli
bude chtíti. nakloní ho.“

8. Převrácená cesta muže bezbožné—

ho nepravá jest: ale kdo čist jest. toho
i skutek přímý jest.
9. Lépe jest seděti v koutě na od
sti—eši.' než s ženou svárlivou v omě
společném.
(Jos. 2. G.)

10. Duše bezbožného žádostiva jest
zlého. nesmiluje se nad svým bližním.
11. Když byvů trestán nešlechetník.
moudřejšim bývá maličký :“ & bude—li

následovati (i dále) moudrého. dosáhne

umění.
12. Spravedlivý řemejšlíodomu bez
božného. aby odtr bezbožne od zlého.“
13. Kdo zscpává nebo své k volání

chudého. i sám volati bude. a nebude
vyslyšán.
14. Dar skrytý nkrocuje hněv. &dar
2. Všeliká cesta zdá se člověku pří
do klha' rozhněvání největší.
má.: ale Hospodin váží srdce.
15. Radost jest, s ravedlivému činiti
3. Ciniti milosrdenství a soud. více
soud.' ale hrůza (pojdb) ztoho těm. kte
se líbí Hospodinu, než oběti.
4. Zvýšení očí jest rozšíření srdce :“

svíce" bezbožnýchjest hřích.
5. Myšlení silného jest vždycky v hoj
nosti :' ale každý lenoch vždy vnouzi
jest.
6. Kdo shromažďuje poklady jazy

říž čini_nepravost.

16. ('lověk. kterýžby poblnudil s cesty
učení. v společnosti obrů“ přebývati bude.
17. Kdo miluje hodování. bude v chu
době: a kdo miluje víno a tučné věci.
nezbohatne.

24) t. kdo! mute na pravé ceně bez pomoci Bolí se udrloti s. šustne věčného cile svého dojíti?
25) t. kvapně ohětovoti;
oběd se koočivnly požívánímčústky věcí obětovaných.
26) t. tm“ je uvězněním; hebr.: .,roqjildi je kolem,“ jako se to sebilim 6610při mlácení. a. ta
ve vůlkieh kosovitými vozy ukrutně pohubeni bývali nepřátelé.
27) t. duch. nám od Boha vdechnutý, jest jako světlo okazujic. jak Boha poznoti & k němu se
dostati máme.
30) t. zlí [ nenapravitelní lidé nedbsLjíslov. musi tělesným trestůnim nsprsvuvůni býti.
1) t.“jako ushrsdníeš vodu k evidování zahrad kamkoli ahti vedou. tak Bůh srdce krů-levo obrací,
kun! se mu líbí.
4) t. pyšnk tvářnost jevi pyine' srdce. jen! jest sídlem zlých ládostí . zfidlem zlých skutků. —

") t. všecka. sláva; jini: všelikň možnost.
5) t. ststný s. pilný mul vždy o rozmnolení svého statku pečuje, idsřívsjí se mu úmysly jeho.
6) t. i s loupeží svou bezbolníei v nil-luhu pohříleni budou.
9) t. us domu o ploché střeše. jaké jsou na východě; pad širým nebem.

ll) t. sprostý. výstrahu si ben : trate jeho. Viz 19. 25.
12) ". povllmo truehliVý osud hubených,

14) t. vleteoý.túně udělenýdkmqje .....
15) t. sprsvedlooot.
l6) t. mezi pekelnými duchy. '

i sebe v deblw'mutvrdí. i jiných od zlého odvfkti.

21.18. — 22.10.

Kniha Přísloví.

18. Za spravedlivého dán býva bez
božný: a za upřímé ošemetný.'
19. Lépe jest bydliti v zemi pusté.
než s ženou svérlívou a zlobivou.
20. Poklad žádoucí a olej' (bývá)
v příbytku spravedlivého: ale člověk
uemoudrý rozptýlí to."
21. Kdo následuje spravedlnosti a
milosrdenství, najde život. spravedlnost
a slávu.
22. Město silných zteče moudrý. a
zboří pevnost doufání jeho.'
23. Kdo ostříhá úst svých a jazyka
svého. ostříhá od ouzkosti duše své.
24. Pyšný ahrdý slove neumělým,

Knpllolss ze.
Jsi se dobré jméno zachovati mi. s jak se suntitl
"muže: jiní rozličná naučení.

1. Lepší jest jméno dobré, než ho
hatství veliká: a přízeň lepší. než stříbro
a zlato.
2. Bohatý &chudý potkávají se spolu :'
učinitel obou jest Hospodin.
3. Chytrý vida zlé, skrývá se: ale

sprostý (dále) jda, upadá v škodu.“
4. Konec pokory (jest) bázeň Hospo
dina.. bohatství a sláva i život'
_
5. Zbraň a močové jsou na cestě pře
vráceného:'ale (moudrý). kterýž ostřlha
duše sve. vzdaluje se od nich.
an v hněvu provozuje pýchu svou.
6. Přísloví jest: Mládenec dle cesty
25. zadosti zabíjejí lenivého: nebo
své. také když se sstars. neuchýlí se
ruce jeho nechtí ničeho dělati:
26. celý den žádá a dychtí:' ale kdo od ní.
7. Bohatý nad chudými panuje: a
spravedlivýjest, uděluje a neustáva"
27. Oběti bezbožných jsou ohavné, kdo se vypůjčuje. jest služebníkem toho,
nebo se obětují z nešlechetnosti.'
jenž půjčuje.
8. Kdo rozsívá nepravost. žíti bude
28. Svědek lžívý zahyne: muž po
zlé věci. a. metla trestu jeho' zahubí jej.
slušný mluviti bude vítězství!
29. Muž bezbožný nestydatě zatvr
9. Kdo náchylný 'est k milosrdenství,
zuje tvář svou :* ale kdož upřímý jest. požehnán bude: ne o z chleba svého
udílí chudému. Vítězství a cti nabude.
napravu'e cestu svou.
30. enít žadné moudrosti. ani epa kdož dary dáva; ale těm. kdož je berou.
odjímá duši.'
trnosti. ani rady proti Hospodinu.
10. Vyvrz posměvače, a odejde s ním
Kůň při
ravuje
se ke dni boje: svár. a přestanou rozepře i honění.
ale31.
Hospodin
d vínv
tězství.

__

___.—

18) t. spravedlivý vysvobozen býví od utrpení. a hubený je saň trpěti musí; spravedlivému se
jima kopala. a upadl do ní hezbožník.
20) & důstueh všech potřebných i "zkusných věcí. — " t. moudří jsou sohrůnliví, ale blůmi
mrhsči.
] u věcech válečných jest moudrost nad sílu: jeden moudrý dobude
město mnohých silných. ] v mravním iivote učenik Kristův nad mnohými nepřáteli spasení
svého zvítězí.
26) t. k ničemu.! se nepřičiné. ani ruce nevstáhna.. —- " '. neustále. poněvadž si svou ph'činlívostí všeho
hojnost získal.
27) t. ze statku nespravedlivě nabytého.
28) t. svědectví jeho zvítězí.
?.9) t. pevným zrakem hledí. jakoby nejspravedlivejiím byl. a trvi v nepravosti své; ale atd.

22) t. pevné jeho hradby.

?.) t. na světe jeko na jedné a té! ceste: t. j. jeden druhému dan jest ku pomoci. a jeden dru
3)
4)
5)
8)
9)

hého v zivote potřebuje.
t. neštěstí.
t. pokora jest základ veškeré ctností . blaženosti.

t. cesta (jedniní) bezbotníkův plne jest nebespedenství i jim mým i blízním; ale atd.
t. trest Bolí. jej! si bezboiník sim nashromúidil ke dni hněvu. učiní konec nepravostsm jeho.
t. ukl-údů. porušuje duši a here jim svědomí.

Kniha Příaloví.

22.11. — 23.2.

11. Kdo milu'e čistotu srdce.“ ro
22. Nečiň násilí cbudému. proto že
milost rtů
ch gude míti přítele k e. chudý jest: aniž potírej nuzného v bráně ;“
12. Oči ospodinovy ostříhají umě
23. nebo Hospodin soudíti bude věc
ní:' ale slova nepravého podvrácena jeho. a zbodne ty, kteříž zbodli duší
b v 'í."
jeho.

13. Říká lenoch: Lev jest vně. na
24. Nebývej přítelem člověka hněvi—
prostřed ulic bylbycli zabitf
vého. a s mužem prchlivým neobcuj;
14. Jama hlubokájsou ústa ženy cizí:'
25. aby snad nenaučil se stezkám
na koho se hněvň. Hospodin. upadne jeho, a nevzal ohoršení duši své.
do ní.
26. Nebývej s těmi. kteříž ruce sobě
dávají! a kteřížrukojmě stavějíza dluhy:
If.
Bliznovství
přivázanojest
k
srdci
pac olete.' ale metla kázněvyženeje."
27. nebo nemáš-li. čímbys zaplatil,
16..Kdo utiskuje chudého. aby roz pročby měl (věřitel) bráti přikrytí z lože
množil bohatství své. da (je pak) sam tvého?
bohatšímu,' a nouzi trpěti bude.
28. Nepřestupuj mezí starých,“ kteréž
17. 'Nakloň ucha svého. a slyš alova uložili otcové tvoji. (5. Mojž. 19, Id.)
moudrých: a přilož srdce k učení mému.
29. Vidíš-li muže rychlého' v díle
18. kteréž libé bude tobě, když je svém? (Takový) před králi státi bude."
chovati budeš v srdci svém. a rty tvoje aniž bude u nepatrných.
budou jím oplývatí.
19. ab byla v Hošpodinu důvěra tvá;
Kapitolu za.
protož také hlásam ti (je) dnes.
0 utřídmostl.optrnovtí . poslušnosti.
20. A'
sal 'sem ti 'e tro'násobně,'
]. Když sedneš k jídlu s knížetem.
v myšlena-.h? umjění:"Íl
]
21. abych ukázal tobě pevný základ. pilně šetří.co postaveno jest před tebou.'
a slova pravdy. (aby) od ovídati : těch
2. & polož nůž na hrdlo svez“ však
maš-li v moci duši svou.“
věcí těm. kteřížby posl i tebe..
ll) dolol: „tentýž i ústa svá. čistotné nachově s. pro atd.
12) t. moudrého od omylu : pokleskn. " úmysly oiemetníků buď tajně, buď zjevně proti sprnp
Vedlivým osnované zmaří Bůh.

13) t. vieííjak svou lenost vymlouvi.. i sněžnými nesundnostmi se mstil-aje.
14) t. amilnice; viz 2. 16.
15) t. ' srdcích mladého. nezkušeného lidu drahně so naluú semene a zárodků hříchu, jež usnou
a přísnou kázni Vypleniti třeba..

16) t. přinucen bude mu je dáti, přijde o ně.
17) Těmi slovy počinů nová částku knihy této. Posavádo podávala se krátká nesouvislň pnvidln
života; odtud ji! a.! do 24. 23. delší a souvialejši kladou se naučení.
20) Třikrát. tt již častěji. Jinak: již dávno bedlivě, výborné. — " t. napsal jsem ti co nejbedlívěJi
slon moudrosti k tvé radě, k tvému umění; j. j.
21) t. do mé školy: anebo, kteříby k tobě poslali o radu mmm;
anebo. kteří tě pošlou vyučo
vati jiných anebo zastánci nějaký ouřad.
22) t. v soudu. anebo v jednání vielikém; v bráně so konůvaly soudy.
26) t. lehkomysluč se zaručuiíoe. samy se v zkázu uvrhujl.
27) l.. nemučuj se m jiného lehkovíunč, aby tak nevydal své jmění až do nejpůvabnějších vecí,
nábytku a lože. v nebezpečí.
28) t. nepřenašqi mezníků starodávných.
29) t. naučného; — " i dost i prospěch : ph'einlivosti své míti bude.
1) t. dle hebr.: „kdo jest před tebou.“ t. i osob, i věcí bedlivě pozoruj.
2) t. vší mocíjak'o! nemírností vjídle. tak neopatrnosti v řeči se varuj. —- " t. můžu-lí. ani. ..

23. 3 —31.
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3. nebuď žádostivpokrmu jeho. nebo
jest to chleb' oklamavatelný.
4. Neusiluj aby zbohatnul: ale opatr
nosti' své ulož míru.
5. Nepozdvihnj očí svých k zboži. kte
réhož míti nemůžeš: nebo udělá si kridla
(čerstvá) jako orličí. &zaletí k nebi.“
6. Nejez s člověkem závistivým. a ne
žádej pokrmů jeho:
7. nebo jako hadač & vykladač snů,
domnívá se o tom. čehož nevi.“ „Jez &pí,“
dí tobě: ale mysl jeho není s tebou.
8. Pokrmy. kteréž jsi snědl, vyvrátiš:
&zmařlš pěkné řeči své.'

9. V uši nemoudrých nemlnv: nebo
pohrdnou naučením řeči tvé.
10. Nedotýkej se mezi maličkých:' a
na pole sirotků nevcházej.

ll. Silnýt jest (zajisté) příbuznýje
jich :“ a on ovede proti tobě při jejích.
12. Vchazej k učení srdce tvé. a uši
tvé k slovům umění.
13. Neodjírnej od pacholete kázně:
nebo budeš-lije mrskati metlou. neumře.
14. Ty je metlou mrskati budeš: a
duši jeho z pekla vysvobodíš.
15. Synu můj! bude-li moudré srdce
tvé. radovati se bude s tebou srdce mé:
16. a plesati budou ledvi má! když
mluviti budou rtovó tvoji pravé věci.
17. Nehlediž srdce tvé horlivě násle
dovati hříšníků: ale raději v bůzni Ho—
spodina buď celý den:

3)
4)
5)
7)
8)

18. nebo na konci nadě'i míti budeš
&očekávání tvé nebude zk amino.

19. Slyš, synu můj. a buď moudrý:
a veď pravou cestou srdce své.
20. Nebývej na bodech pijanů. ani
nakvasích těch. kteříž snášejí maso kje

denl:'

21. nebo ti, jenž hledí pití, a dávají
snůšky. strávení budou: a obleče se (ko
nečně) v hadry ospanlivosL'
22. Slyš otce svého. kterýž tě zplo—
dil: a nepohrdej matkou svou. když se
sestará.
23. Pravdu kup. a neprodávejf ——
moudrost též i umění. i rozumnost.
24. Radosti plesů otec spravedlivého:
(a) kdo zplodil moudrého, veselí se
z něho.

25. Nechat se (tedy) raduje otec tvůj.
a matka tvá, a at plesá ta. jenž porodila
tebe.
26. Dej mi, synu můj, srdce své:
oči tvé cest mých ostříhejtež.
27. Nebo (jako) jáma hluboká jestit
nevěstka. a studnice těsné,“ (žena) cizí;"
28. ouklady činí na cestě jako lotr, a
ty. jež uzří neopatrnými (býti), zabije.
29. Komu běda? Címu otci běda?
Komu svady? Komu jámy " Komu bez
příčiny rány? Komu červenost očí?
30. Zdaž ne těm, kteříž meškají při
vině. a snažni jsou u vypí'ení číši?
31. Nehlcd' na víno: když se žlutá.

.

& jsou! to hody svůdné. (chléb vůbec misto krmě) dráždici člověka k neotI-idmosti.
t. anúnosti, pečlivostí. hled' aby nejen po zboží, nýbrž i moudrosti toužil.
t_zmizí. a.tak priwe trn jest marná; ne pouhou žádosti nýbrž praci a milosti Bolí přichází bohatství.
t. jinak mluvi. než mysli. Habr.: Nebo jako sám sobě nepřeje. tak také jen.. když —
t. darmo jemu pěkne děkovati budeš a nadarmo budou slova tvá. jimi). jsi bud' jeho hody

vychvaloval. hosti vynikl atd.
t. lidi chudých; čim snadněji lze ukřivditi chudým & sirotkům. tim tuší hřích i trest.
t. Bůh, který! se jich ujme; viz td.-dys jakým zastupitelem ti někdy bude jednati.
t. srdečné, upřímné zplmm.
t. za starodíima spolednd snůšívaly lo krmě k slavným bodům. 'u nichž pak střidmoati málo
se dbnlo: snůšky jim dělí. v. 21.
21) t. lenivci, pijáci a nestl-ídmi hodovníci tak sejdou. ze ani kus šatu míti nebudou.
23) dolol: ani několi vyměň. kup . . .
10)
11)
16)
20)

26) t. bud' upřímný. povolny', poslušný!

27) t. z ni! nennadně kdo vyjde. kdo jednou do ní rpadue — ]. Moji. 37. 22. — " t. smilni.
29) t. jámy \" narodni-nu za žaláře sloužily. -— Znnů' se tuto postupně zlé následky opilství. -—
1

KnihaPřislovL'

[ oss

23. 32. - 24. 19.

8. Kdo mysli zle činiti. ten blázen
když se stkví ve sklenici barva jeho,
slouti bude. '
vchszit lahodné ;
9. Myšlení blázna jest hřích: a oba.—
32. slo naposledy jako had uštkne. &.
jako bazilišekrozlijejed (1. Mojž.49. 17.) vností u lidu jest utrhač.
33. Oči tvé hleděti budou na. cizí
10. Zoufáš-li. ustalý jsa v den sou
(ženy) ,' a srdce tvé mlnviti bude pře žení. zmenšena.bude sils tvi'
vrácené věci.
ll. Vytrhuj ty. kteří se vedou na smrt:
34. A budeš jako ten. kterýž spí u a (těch). kteří se uihnOu k zahynutí,
prostřed moře,' a jako v sen pohřižený Vysvobozovatinepřestávejf
12. Díš—li: Nemám (takové) moci:'
zprůvce lodí. ztrativ veslo:
\
35. a diš: Bili mne. ale nebolelo mne: ten. kterýž zpytuje srdce. rozumi tomu,
a.strážného duše tvé" nic nezklsmá. a.on
tahali mne. a. je nic necltil: kdy prd
odplatí člověku podlé skutků jeho.
cítnu. &opět naleznu vína?"
13. Jez, synu můj, med: nebo dobrý
jest. & (jez) plést. sladký brdlu tvému.
Kapitola 24.
14. Tak jest i učení moudrost duši
Rodič-nů pnvidh život..
tvé: kterouž když najdeš. budeš mlti na
]. Nesnaž se následovati lidí zlých ději na konci života svého. a naděje tvá
nezhyne.
aniž žádej býti s nimi:
2. nebo o loupežích přemýšlí srdce
15. Nečiň oukladů . a. nevyhledávej
jejich. &rtové jejich mluvi lest.
bezbožnosti v domě spravedlivého, aniž
3. Moudroetí vzdělán bývá dům. s kaz odpočinutí jeho:
opatrností upevněn.
16. nebo sedmkrát padá.spravedlivý.
4. Skrze umění naplněny bývají ko— &povstává: sle bezbožní padají ve zlém.'
mory všelijakým statkem drahým &pře
17. Kdyžby padl nepřítel tvůj. nera
lm'mn m.
duj se. a nad záhubou jeho neplesej
5. Iuž moudrý jest statný: a. muž srdce
tvé:
učený silný a mocný.
18. aby snad nepohledl na.to Hospo
6. Nebo s prozřetelností počíná. se
válka: &vysvobození' bude tu. kdež jest din. a nelíbiloby se to jemu, &odjslby
množství rádců.
od něho hněv svůj.“
19. Nevaď se se zlými. aniž následuj
7. Vysokájest bláznumoudrostf (pro
bezbožných:
čež) v bráně" neotevře úst svých.
33) :. smilnice. „Tělo rozpálené vínem. přetýkíi smihtvem.“ Sv. Jerol.
34) t. octneš se v největším nebezpečí; kdo plqjl po vodě. mni že vše se točí; tak i opilec.
35) Hebr.: když procítnu, dům se zase v to; t. j. opilý jest ku potupě & posměchu viechoěm. a
však při tom necitedlný jako dřevo. Všecko myšlení i mluvení jeho jde jen na pití.
6) t. vítězství: smysl: jak ve zprávě domáci tak veřejné řiď se moudrosti.
7) t. jas tuti! poh'rilen v péče & rozkoše tohoto světa (Luk. 21. 34). k pravé moudrosti. jen). se

ukládá ' bázni Boll. povznesti se nemůže. — " I.. v radě. jen! se drlivall v bráni-.
10) t. nestane-li si počinů, když tě postihne souieni. tím méně je sneseš.
ll) t. i soudcové maji se ujímsti nevinných, i jiní. mohou-Ii (nebot nelze to každému) orodovati

mně.

12) neuf.:

„nevěděli jm.

o tmm" anebo jakýmkoli způsobem vymlouvůš—li.; před lidmi. mohu

spornoci... nechtě. vec..“

— " t. toho. jen! ostřibě zivot tvůj -- Boba

13) t. med moudrosti. ls. 7. 15.
16) t.. & zahynou ' něm. buď tvrdošíjně. nebo muhnlive v něm setrvqiíce.

18) dolni: nobrútil ho na tebe.

'

24. 20. — 25. m.

20. nebo zlí nemají naděje na budoucí
čas: a svíce' bezbožn ch zhasne.
21. Boj se Hosp ina, synu mů'. a
krále, a k utrhačům se nepřiměšuj:
22. nebo v náhle nastane zahynutí
jejich: a zhoubu (od) obou těch“ kdo

má?

23. Také i toto“ 'est pro moudré:
Pí'ijímati osobu v soudu není dobré.

33. Malo. ravím. pospíš. maličko
' meč. m čko složíš ruce. aby po
ežel:
34. vtom přijde na tebe n'ouzejako
běhoun. a žebrota. jako muž ozbrojený.

Kapitola za.
0 úctě k Bohu . krali. o pokoře ajiuy'eh ctnostech.

]. Také i tato 'sou příslovíŠalomou
24. Kteří říkají bezbožnému: „Spra—
vedlivý jsi :“ t proklínati budou lidé . a nova, kteráž snesli muži Ezechiáše krále
v ohavnosti míti národové.
jůdskóho.
2. sum Boží jest tajiti slovo.a sláva
25. (Ale) kteříž jej treecí, ti ehvůleni
králů zpytovati řeč.“
budou: s při'de na ně požehnání.
3. Vysokost nebes, a hlubokost země.
26. Rty íbů, kdo prava slova od—
povídá“
a srdce králů jest nevystižitedlně.
4.
Odejmi trusky od stříbra. a ukáže
27. Nastroj venku dílo své, a pilně
vzdělavej roli svou: aby potom vystavěl se nádoba ne'čistší: (tak těž)
i dům svůj.'
5. odejmi
božnost od obličejekrá
28. Nebývej svědkem bez říčinyproti lova.' a utvrzen bude spravedlností trůn
bližnímu svému: aniž koho shodně na jeho.
mlouve' rty svými.'
6. Neukazuj se slavným před králem.
29. eříkej: Jak mi učinil. tak mu a na místě vehkých nestav se.
7. Nebo lépe jest. aby řečeno b 10
udáním:odplatím
každému podlé skutku tobě: „Vstup sem:“ nežli aby snížen byl
o o.
) 30. Přes pole člověka lenivého šel před knížetem.
jsem. a přes vinici člověka nemoudrěho,
8. Co viděli oči tvé, nepronašej hned
31. a hle všecko porostlo kopřivami. v sváru: aby potom napraviti nemohl.
a trní přikrílo
svrchek jeho. a ohrada kdyžb zahanbil přítele svého.“
kamenná
by a zbořena.
9. šrovnej při svou s přítelem svým.
32. Vida to, vložil jsem to v srdce ale však tajnosti cizímu ne 'evuj:
své. & příkladem tím naučil jsem se
10. ab snad nezhanil te e, kdyžby
kázni“
to uslyše . a vytýkati tobě nepřestal.
20) t. sláva s všecko štestí jejich zhyne: plstí o těch. kteří vezdejší blaho nad věčně staví.
2!) t. nejprvé Hospodina . pak krale. Misto „utrhsdím“ hebr. vlastně ..převracujíeím“ t.. tento
řádu kásajicim nejprve krále se bát-i : pak teprv Boha; nebo vůbec: „k buřičům“se nepřiměiuj.
22) od Boha a od krale na buřiče udanou,
23) t. následující naučení; jedno : věčných. svatých prnvidol páva.
26) t. jako polibení úst příjemní jest odpověd pravi. srovnňvqjio se s pravdou. jako ústa . ústy.
27) t. nejprv se opati- živnosti a věcmi potřebnými. . potom se o pohodlí starej.
28) t. aby k prospěchu tvému křivě svědčil; vůbec o těch. kteří sladkými slovy ku klamu svidějí.
82) t. vzal jsem si z toho toto naučení: cizí chybou zmoudřeti. nemalá moudrost.
2) t. sláva Bolí jest v tom. ze jsou nevystizitedíní soudově a úmyslové jeho v zpravování všech
věcí; a sláva. králů a vrchností, tpytovati a poznávací všecko. co se v senu' jejich děje. a
konáním spravedlnosti zemi svou k takové slávě přivedl. nby se ttkvčln jako vyluštění číše
stříbrná.

!|

5) Habr.: „odstraň bezboiníluv' u am i .mn králů i blaho národů ziska. dokazuji miny.
8) t. viděl-li bys něčeho,co by a wilde. nebo ti ikodilo. nesmí se o to úhle; snedno se děje
křivdu. ale těžce se napnvtúe.
Bibli mís—.
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Milost &.přátelství vysvobozuje: kte
réžto zachovej si, aby nedošel hanby.
11. Jablka zlatá na podložích stříbr
ných.' jest slovo propovčděno v čassvůj.
12. Náušnicí zlatou. s.perlou stkvou

cí.' kdo kárá moudrého a (nalezá) ucha
poslouchajícího.

13. Jako studenost sněžnav čas zně.'
tak jest věrný posel tomu. kdo jej po—

slal; divit duši jeho upokojení."
14. (Jako) oblakové a vítr. po nichž
dóět nenásleduje. (jest) muž chlubny'.
jenž neplní, co slíbí.
15. Trpělivostí obměkčeno bývá kní
že, a jazyk měkký láme tvrdost'
16. Nalezl-lis med, 'oz s potřebu, aby
snad přesycen nev
' ho.'
17. Zdržuj nohu svou od domu bli
žního svého, aby někdy syt jsa tebe. ne
měl tě v nenávisti!

18. Šíp. a meč. a střela ostrá. jest

člověk, kterýž mluví proti bližmmu
svému křivé svědectví.
19. (Jako) zub vyžraný. &noha ustalaí.

25. ll. ——26.2.

němu.' Jako mol rouchu. a červ dřevu:
tak zármutek člověka škodí srdci.
21. Jestližebylačněl nepřítel tvůj. na

krm
žiznil-liby.
vody splu
22.jej:nebo
(to číně)dej
uhlímuřeřavé
ro:
máždiš na hlavu jeho! a Hospodin od
plati tobě.
23. Vítr půlnoční rozhání déšť. a tvář
smutná jazyk utrhající.'
24. Lépe jest sedčti v koutě na pod
střeši.' nežli s ženou svárlivou v domě
společném.
25. Vodou studenou duši žiznivéjest
novina dobrá ze země daleké.
26. Studnice zkalenů nohou a pro
men zkažený jest spravedlivý. padající
před bezbožným.'
27. Jako tomu. kdo mnoho medu jí.
není dobře; tak kdo skoumatelem jest
velebnosti. zachvácen bude od slávy.“
28. Jako město otevřené a bez ohrady
zděné. tak jest muž. kterýž nemůže
v mluvení zdržeti ducha svého.'

Kapitola 26.

Jak velmi opovrz'livijsou nemondii . leuoii.
jest (naděje toho.) který doufá v člověku
nevěrnem v den ouzkosti,
1. Jako sníh vlétě. a déšť ve žni, tak

20. a (jako ten, kdo) ztracuje plášt nepříslušna jest čest blaznu.
2. Jako pták sem a tam polétůvá. a
v čas zimy. (Jako) ocet vssnytru, tak
jest. kdo zpívá. písničky srdci zlu-mouce vrabec kamkoli (chce) lítá: tak zloře

11) t. jako jablka na miskách krásně ze stříbra vypracovanýchpodávaní velmikrásná jsou, tak i...
12) t. jako naušnice krby nabude. když sluší nohu. tak moudré pokárání, když se ochotně přijme.
l3) V horkých qujinšch uschovůvqji v sklepích snih. jako u nis led. aby jim v létě nápoje a
krmě občerstvovnli. V Palestýně sbírqii jej v zimě : Libanonu. — ") t. občerstvuje jej. jako
studený nápoj v čus vedru.
15) jinak: láme kosti; t. dojemná řeč i zatvnelým srdcem pohne.
16) t. mírnost \: všech věcech i sebe přijemnejiich. zachovati třeba každému. kdo se škody uvs

rovat'i chceš.
17) L zdržuj se od častého navitévovani přátel.

Rídků návšteva vzaeod.

žil.zastydio
jako kdoláskou
ocet srozpálí.
sanýtrem(Sv.Aug.Řím.12.0.)
smíií. k prádlu přílíšoostrým jej činí.
t.t zdvonisobňuje
učiniš tím že se
t. poldi utrhnč nelibost pozoruje na obličeji posluchačů. umlkne a odejde.
viz. svr. 21. 9.
t. na obě jest smutno pohledčti; rce o těch. kdo : buně lidi. pravdy se vzdivqji.
t. jako požívání i sebe zdravějších & lshodnčjiích krmí svou miru žida. tak těl i bidani u
božských věcech. rozumu lidskému do dna tuto vždy nepostižitelných. svy'ch mul měj.
28) &. ono i tento nepříteli. . tím zkáze své přístupu divů.

20)
22)
23)
24)
26)
27)

_L-

_

26. 3— 27.
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F
čení marně pronešené na žádného ne

16. Zdá se lenivému, žejest moudře'ší

nežli sedm mužů, kteříž mluví moudiré
3. Bič (přísluší) na koně, &ohlav na. průpovědi.

dojde.'

osla. &prut na hřbet nemoudrých.
4. Neodpovídej bláznu podlé bláznov
stvíjeho.' aby se nestal jemu odobným.
6. Odpověz bláznu podle láznovství
jeho.' aby se sobě nezdá!moudrým býti.
6. Chromý jest na nohy. &nepravost
ijef kdo vzkazuje slova skrze posla.
láznivého.
7. Jako nadarmo má krásná le'tka
chromý : tak jest neslušné v ústech lá
znů přísloví.
8. Jako kdo klade kámen na hromadu
Merkuria :“ tak kdo činí blúznu čest.

9. Jako trn. kterýž se dostal do ruky
opilého: tak jest průpověd (moudrá) v
ústech bláznů?
10. Soud dokonává pře: a kdo ukládá
blůznu mlčení. hněvy krotí.
11. Jako pes. kterýž se navracu'e k
vývratku svému. tak jest nemoudrý. te
rýž opětuje bláznovství své.
12. Viděl jsi člověka. an se zdá sám
sobě moudrým býti? Do blázna lze více
naděje_míti, než do onoho.'
13. Ríká lenoch: Lev jest na. cestě. &
lvice na cestách: (Výš 22, 13.)
14. jakož se dveře obracejí na steže
jich svých. tak lenivý na lůžku svém.
15. Schovává lenivý ruku pod paždí
svá. & těžko mu. když ji má k ústům
svým vztáhnouti.
2)
4)
5)
6)
8)

9)
12)
17)

17. Jako kdo popadne za uši psa. tak
jest ten. kde mimo jde netrpělivý jest.
&přimísí se k sváru jiného.'

18. Jako vinen jest. kterýž pouští
střely. &smrtelně kopí:
19. tak i muž. kterýž lstivě škodí pří

teli svému: a postižen jsa, dí: Z žertu
jsem to učinil
20. Když není dříví, uhasne oheň; a
když nebude klevetníka, utichnou svá
rové.

21. Jako uhlí mrtvé při uhlí řeřavěm
adříví ři ohni. tak člověk hněvivý vzbu
zuje svgry.

22. Slovaklevetníkovajsou jako sprost
ná. ale ona vnikají do vnitřností tělo..
23. Jako kdybys chtěl stříbrem ne
čistým ozdobiti nádobu hliněnou , tak
jsou rtově nedutí s srdcem zlým spo

jeni.'

24. Po rtech svých poznán bývá ne—
přítel. když v srdci ukládá lest.
25. Kdyžby ponížil hlasu svého,' ne

věř mu: nebo sedmerá" nešlechetnost
jest v srdci jeho.
26. Kdo lstivě skrývá.nenávistí, téhož
zlost vyjeví se v radě.
27. Kdo (jinému) jámu kopů. sám do
ní padá: a kdo valí kámen (vzhůru),
(ten pak) na něho se obrací.

t. nedopadne na toho. jemuž se alel-edí. ale jako u větru se rozplyne & lednlum zmizí.
t. tak uezdvoi-ile o. nectné. jak). on k tobě promluvil; moudrým slovem dok-ž nemoudrost jeho.
t. jskby mu to k poznání sebe sloužilo.
Hebr.: nohy sobe osekává. veliké překažky sobě v jednání svém činí. i mnoho bespruí utrpí.
t. mumou. inc-slušnou. nerozumnou věc činí. Pohnné měli modlu Merkuria ze ochrinoe po
eestuých. & protož stavěli ke cti jeho při cestich sochy. Kdo mimo ni šel, vždy dle obyčeje
kámen k ní hodil. skládaje tim modle úctu. odkudž časem veliké hromady kameni povstaly.
t. opilý necítí trnu v ruce; tak též blázen nepochoque naučení průpovědi.
t. úplný blázen větší zasluhuje důvěru. než člověk hrdé ve svůj rozum . umění
t. kdo se bez příčiny a, neopatrné v cizí pre míchá. ten ne toliko díků netěii. nýbrž sám
útržek : škody od svůřicích se utrpí.

23) t. jako nádobu hliněnů se stříbrem nečistým, tak ústa pyšná (hebr. mmčcujieí t. rúry.
Jak. 3. G.) se srdcem zlým; jedno se k druhému hodí.
25) t. kdyžby i ponížeuě. přívětivě mluvil. — ") t. mnohá.

122'

viz

26. 28. — 27. 22.

II. Buď ilen moudrosti synu můj.
28. Jazyk ošemetný nemiluje prav
a obvesel
ce mé. at máš co odpově
dy: a data plzkh' způsobují pady.
děti tomu. kdoby ti něco vytýkalt'
12.
Opatrný
vlda zlé. skrývš se: (ale)
Kapitolu".
maličtí' předse jdouce berou škodu.
Vunjeodehloobyohnivo. nnopornínškpiudltvi.
13. Vezmi roucho toho. kterýž slíbil
lnirnoetl . jiným etnoetem.
za cizího: a za cizí odejmi jemu základ.“
14. Kdo dobrořečí bližnímu svému
l. Nechlnb se dnem zejtřejšlm. ne
věda, co říští den lodí.
hlasem velikým. v noci povstavz' po
2. Necťat tě ch
jiný. a ne ústa tva: doben jest tomu. kterýž zlořečí.
cizí. a ne rtové tv 'i.
15. Střecha. skrze kterouž kape v čas
3. Těžký jest kámen. a vážný písek: zimy.' a žena svšrliva rovnyjsou sobě ;"
ale hněv blázna těžší obou!
16. kdo zdržuje ji. jakoby chtěl vítr
4. Hněv (jeho) nema milosrdenství, držeti._a oleje do pravice své nabrati.'
17. Zelezo železem se ostří. a člověk
ani prudká.prchlivost: outok popuzeného
kdož bude moci snésti?
zoetřuje zrak přítele svébo.'
5. Lepší 'est zjevné domlouvání nežli
18. Kdo ostříhň.fíku. jísti bude ovoce
láskaskrytí!
jeho: a kdo strážcem jest pana svého,
6. Lepší jsou rány od toho . kterýž oslaven bude.
miluje. nežli lstivě líbání toho. kterýž
19. Jako ve vodě ukazuje se oblíče'
nenávidí.
těch . jenž do ní hledí. tak srdce lids
7. Duše sytá.šlapá na plast strdí :“ ale
zjevna jsou opatrn
duše lačná také hořké za sladké přijímá.
20. Peklo a propast nenaplní se nikdy :
Job. 6. 7.)
tak jsou i lidské oči nenasycené.
8. Jako pták zaletěv od
svého,
21. Jako skušeno bývá v tavidle'
tak jest muž. kterýž opouští místo své.'
9. V masti a rozličných vůních kochá
stříbro, aústy
v peci
zlato:kterýž
tak zkoušenbblývů.
člověk.
toho.
ho chv ."
se srdce: taktéž dobrými radami přítele
Srdce nepravého hledá, zlých věcí. ale
oslazena bývá. duše.
10. Přítele svého. a přítele otce svého srdce upřímné hleda umění.
neopouštěj: a do domu bratra svého ne
22. Bye blázna v stoupč 'ako krou y
choď v den soužení avého.' Lepší jest
píchem
otloukal.
soused blízký. než bratr daleký.
láznovství
jeho. nebude odj'ato od něho
28)
3)
5)
7)

t. ůlimš.. nulový liehotoými; liohotaík jest obytejne i lhář; sv. Jarolím: ..v zahubu pohnutí!
t. neonedtedlndiši, protože se nedá ukrotitin žejqj samého v zkázu uvrhuje.(Nabal. I. Kr. 25.)
t. která! se nedokazuie akntkem v čas potřeby; nebo: to ILI-íválíska. kteri domluvy opomínš.
t. kdo mi všeho hojnost, ani sebe lepších dobrodiní oenznávš; chudý ale i za skrovný dar
vdedoost prokazuje; mravně: bohatí na zboží pozemku! málo dbají darů duchovních.
8) t. mii stav, Ivou povinnost. zvou vlast: obo jlou u velikém nebezpečemtví.
10) I.. na dobrého —- Mo
přítele více spolek-ti můžeš. než na vlastniho bratra.

11)
12)
13)
14)
15)

'. aby! ne mohl odvolati na své ehovůnl v das křivé žaloby.
t. optani. neopatrní. nemajíce předvídati nehod hrodcích. velikou škodu jimi trpivqjík
víl. 20. 16.
'
s. . jakkoliv jinak naluine' jej chvále. buď přiliš. anebo v nepřihodný a..
t. v du deště zimního, Mého; ") tt kdo tu nebo tu má.. vždy m—enhítrpí. at doma zůstane.
nebo odejde.
16) t. jakoby chtěl olej v ruce avi-ití; habr.: .,.volati bude olej.“ projeví se vůni. n ono křikem.
17) t. za něho k jeho věcem přihledqje, opotrndJiím jej činí; nebo člověk človeka cvičí.
21) t. v půovi krozpouštční ati-ibn —") t. nanalě pokory k tomu potřebí. oby člověk veřejnou
chvalou nezpyinel.

!
'
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„ 27.23.—28.13.

i

23. Pilně přihlidej dobytku svému, a
stáda svě opatrujz'
24. nebo nebudeš míti ustavičně moci:
ale (ani) koruna dana bude do národu
a pronárodul'
25. Když se otevírají louky. a ukazují
se byliny zelené. sklizuje se seno a hor.'
26. Beránkové jsou k oděvu tvému:
a k zaplacení pole, kozelci.'
27. Měj dosti na mléku kozím ku okrmu svému, i ku potřebám domu sv 0.

]
_
|
; a \: živnosti služkám svým.“
!

Kapitola
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4. Kteříž opouštějí zakon. chválí bet
božného: ale kteří ho ostříhají. roznítl
se proti němu.
5. Lidé zlí nepřemýšlejl o soudu?
kteří pak hledají Hospodina. rozumějí
vsemu."
6. Lepší jest chud . kterýž chodí v
sprostnosti své. nežli hat na cestách
nepravých.
( iz 19, l.)
7. Kdo ostříha zakona. jest eyn mou
drý: kdož pak krmí žrůěef hanbu činí
otci svému.
8. Kdo shromažďuje zboží a ouroky

lichvou. štědrěmuk chudýmje shro

Bo: přídavnými-mo býti bůhví. 'Zjevne nopuvoatl "láduje-.

4 3:3: mmm-fr
.
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333333033;

míti;a anirodičůohm
1. Utíká. bezbožný, an ho žádný ne—

i honízale spravedlivýjeetjakolev smělý.

beze strachu.

2. Pro hříchy zeme mnoho v ní (bývá)
mm :*ale když jsou lidé moudří &.rozumní toho, což se jim praví." tot pro' - dlužu'e život vůdce."
3.
ž chudý. kterýž utíska chudého.
podoben jest přívalu náramnómu. kterýmž se připravuje hlad.

9.Kdouchylujena své.ab neony
šel zákona.
ohnvností.

téhož (i) modlit a bude
_ ,

10—Kdo svádí 321370th

zlou, v zahynutí svemdne?

na ““tu

a upří—

mí vládnout: budou 5
em jeho.
11- Moudrýrqzdá se být! sám sobábp;

1

hatec: ale chudý opatrný vyskoumůjej.
12. V plesání spravedlivýchjest ve
lika sláva: (ale) když kralují bezbožní.
(tehda 'sou pádové lidí.'
13. do kryje hříchy své. neostojí:

23) t. sám o ně péčí mej, neopoléhqje ne na velké své dědictví; nebot atd.
24) Hebr.: Nebo netrvá na věky statek (nýbrž hyne. když ebn k hoopodářntvi nedohlílíí):

: zda.! korunu trvá do pronirodu.
25) t. nů všeho dosti. čeho k chováni dobytka zapotřebí jen.

'

!

i ,
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26) t. budeš sobě míti zac! pole koupiti. aneb od vzdělůni jeho čim platiti.
27) Celi tato reč uměhu'e k tomu smyslu. abychom. chceme-li opravdově moudrými býti, neba
líli po nkvoetných zdraví těleme'mu i duševnímu zhoubných hodech. ani po bohatnví lakot
nýcb lichviřů. jen! uvádí „v oeydln ďáblovn;“ nýbrž v každém i sebe oproetiim stavu opo—
kojcooati své hledali v ctnosti a bázni Bolí, ostatně zijíoe skromně : šetrně ve všem a dosti
mqiíce, když ne nam chleba . šatu dostává. Tak té! velí ov. evangelium Mat. 6. 33.
2) L kdy! se lid bouři. mnoho lecjnkýcha lidí v zpravu země le vtíri. k větší bídě . uůtilku
jejímu. — ") t. le bouře nevede k prospěchu. -——
'") t. když lidé poznqi. že nemají : bouhk
leč škodu, zíutanou pnnovníku svému věrni.
5) t. o tom, co pravé jest. — ") t. jokby lo náladě k Bohu. i lidem cbovati meli.
7) t. s nimi tovaryii: mravně: kdo hon' obtíčům ovým smyllným. jich! nasytiti nelze.

|

Í
r
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8) L na to dqide. že ho sám neuliie. nýbrž že jinému se dostane, kterýžby ho ietme užív.! .
štědře r. něho uděloval chudým.

10) t. zahyne e pojde, : spravedlivi. dokonuli . . .
II) |.. obé jest darem Božím, i zboží i moudrost; této zák—zejícív bami Boží obycejne dostávů se
chudým: bohatí ale ridi vděk berou „moudrostí tohoto sveta.“
12) t. tehdá! lide' hynou: bu nejen lidé. nýbrž i říše i národové u nenapravitelnou žlázu podqii.

!
'

28. 14. —- 29. 3.

ale kdo je vyzná a opustí, milosrden
ství dojde.
14. Blahoslavený člověk. který jest
vždycky bázlivz' ale kdož jest tvrdé
mysli." upadne ve zlé.
15. Lev řvoucí. a medvěd hladový.
jest kníže bezbožné nad lidem nuzným.
16. Vévoda bez opatrnosti utískne
mnohé bezprávím: ale kdo nenávidí la
komství. prodlouží dnův svých.'
17. Člověka, kterýž nísili činí krvi
lidské,“ byt utekl až k jámě." žadný

nezadržíf'"

Kdopochodí
zachován bude:
ale18.kdo
cesutrpí-ímé,
ch nepravých
kráčí,
padnet pojednou.
.
19. Kdo vzdělává zemí svou. nasycen

bude chlebem: ale kdo následuje za
hálky. naplněn bude nouzí.
20. Muž věrný“ velmí chvělen bude.
ale kdo chvátá zbohatnoutt, nebude bez

viny.“

(Viz: 20. žl.)

21. Kdo přijímá osobu v soudu. ne
činí dobře: takový! i pro kus chleba

opouští pravdu!
22. Člověk, který chvátá zbohatnoutí.
ajiným zůvidlmeví. že nouze na něj přijde.
23. Kdo domlouvá člověku. najde u

něhopotom mílostí' více, nežli ten. kte
rýž ho lahodným jazykem oklamáva.

24. Kdo ubírá něco otci svému. anebo
matce. a praví. že to není hřích. oučast—

níkem jest vražedlníka.'
25. Kdo se chlubí a roztahu'e. ten
vzbuzuje sváry :' ale kdo doufá v ospo
dina, zdrův bude.“
26. Kdo doufá v srdce své.' blázen
"est: ale kdož kráčí moudře, ten v_vsvo

ozenbude."

27. Kdo dává chuděmu, nebude míti
nouzi: ale kdo pohrdá prosícím. trpětí
bude nedostatek.
28. Když povstanou bezbožní. skryjí
se lidé: ale když oni zahynou. rozmnoží
se spravedlíví.

Kapitola 29.
Truth:

nemá se opoušúti. 7. uni chudoba tupena

býti; službe Boží mě se rozšiřovatí, L'). dětem se nemá
shovívatí, 20. v mluvení třeba prozřetedlnosti užívati;
24. u zloději nesluší spolky míti.

l. Na člověka, kterýž tvrdošíjně po
hrdá tím. jenž ho kůrů. náhle phjde za—
hynutí: &nebude mu žadné pomocí.
2. Když se množí spravedliví. veselí
se obec: (ale) když panují bezbožníci,
lků lid.

3. Muž, kterýž milu'e moudrost. ob
veseluje otce svého: ale ten. kdo vydr
žuje nevěstky, ztratí statek.'

14) t. Bohu se boje. pečlivé se varuje hříchu. -— ") t. vzdome'. ani na hrozbu, ani na trest uedbqje.
16) t. věrní lásku lidu svého onth'há jej před nepříteli; nebot: nenávídé lakomství . nestl'idmosti,
i jiných višní varovali se bude. a tím věk svůj prodlouží.
17) t. krev lidskou prolěvě. vraždí. — ") t. k hrobu. — '“) t. uikdo mu nepomůže. neujde pomsty.
Smysl: „Vražda trestáno budit smrtlť“ l. Moji. 9. 6.
20) t. poctivý; který dle pravdy zákona Boiího řídí číny své. hojného požehnání dojde. — “)
t. čerstvě . velmi zbohatnoutí nelze bez ukrivdční jiným.
21) t. i pro nepatrný zisk nebo din-k nepravé soudí soudce křivý.
23) t. kdy! polil-Aný nahííduc . uzná. že mu to k dobrému bylo.
24) t. vůbec bezbolníkn; smysl: jistotně hřích má; uetu'ímatí & neikoditi statku a zboii rodičů.
nýbrž iMi-ití . mnolítíjej velí čtvrté příkúuní Bolí. Jest boti! proti povinné k rodičům úctě n
lásce. když se synové adu—ry domnívqjí. že jim spolu statek praní rodičů dobytý náleži; jako
ve všem tak i ve výživě. šantvu : p. zavisi od vůle rodičů. Tuk jest řád Boží.
25) kde t. zbohatnootí chtě. uchvátiti si hledí. kde co může; tak každému kiivdí , a katde'bo si
nepřítelem učiní. — ") t. hojnost míti a v pokoji liv bude.
26) t. na svůj toliko rozum a sílu spoléhá. —- ") t.. od všelikého neštěstí.

8) t. a tak i v hrobě zarmuouje&Metuje

otce svého.kdy! nabytý pracněstezek ohavné rozptýlí. J

|
|
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4. Král spravedlivý v zdvihuje zemi;
ale muž lakomý' ji hubě

915

ale pachole . kterémuž se pouští vůle
jeho. zahanbuje matku svou.

16. Když se rozmnožu'í bezbožní, roz
&. Člověk. kterýž lahodnými &smy—
šlenými řečmi mluví k příteli svému. množují se nešlechetnosti :&(však) spra—

rozestírá sít krokům jeho.
vedlivl uzří pád jejích.
6. Muže nepravého. kterýž hřeší. za
17. Vyučuj syna svého. &očerství tě,
plete osidloz' ale spravedlivý chváliti & a způsobí rozkoš duši tvé.
veseliti se bude.
18. Když nebude proroctví. rozptýlen
7. Spravedlivý má při chudých :“ bez bude lid :' kdož pak ostřlbá.zákona. bla
božn ' nemá.(s to) umění."
hoslavený jest.
19. Služebník (ten) nemůže slovy na
8. idé nešlechetní rozdmychují město :
ale moudří odvracuji prchlivost.'
praven býti, ent co díš rozumí. a. odpo
9. Muž moudrý. nesnedí-li se s bláz vídati nechce.'
20. Viděl-lis člověka kvepného k mlu
nem. nemá.pokoje. necht se hněvá, nebo
voní? Bláznovství se vlce do něho nadíti
směje.'
10. Muži (žádostivi) krve nenávidí lze nežli nepravení.
21. Kdo rozkošné chová od dětinství
sprostnébo :' ale spravedliví hledají duše
jeho."
služebníka svého. potom jej pozná. býti
urn 'm.
11. Všecken duch svůj vynáší blázen :'
22. Clovek hněvivý vzbuzuje sváry:
moudrý odkládá & schovává. (jej) na
potom.
a kdo k rozhorlení se snadný jest.' bude
12. Kníže. který rád poslouchá slov i k hřešenl náchylnější.
lživých. mívá všecky služebníky bez
23. Pyšného rovázl ponížení: ale po
božně.
.
korný duchem ojde sl vy.
24. Kdo má účastenství se zlodějem.'
13. Chudý & věřitel potkáva'í se :'
nenávidí duše své: zaklínajícího slyší,
obou dvou (oči) osvěcuje Hospo in."
14. Trůn krále. kterýž v mvdě soudí a neoznamuje."
chudé. na věky utvrzen bu e.
25. Kdo se bojí člověka. brzo padne:
15. Metla & kárůni dává. moudrost:
kdo doufá v Hospodina, pozdvižen bude.
4) t. který. nedbqje spravedlnosti. dary (hebr.: „muž dnů“) přijímá. a za ně zločinců beztrestnýeh
propouští, a tak právě neprevost podporuje : dobrých- utiskuje; takový muž n nikoliv krů!
řádný hubí zemi na lid.

6) t. vlastní neprevost jest mu osidlem. t. j. zkázu mu působí.
7) t. jejich stnv & okoliěnoeti, n. ujímá. se jich horlivě; nebot často na jedné při závisí všecko
jejich zboži. (viz život sv. honu.) — ") t. nemá nni len náhled tu uznelost. nni srdce
k tomu & útrpnost.
8) t. nečlechetníci. pohrdqjioe mravy a. zákony předkův. n na místo nich nezralé domněnky svých
rozumu hlásqjíce. pobuřují . vstrauy trhají město; moudří ale o upokojeni jeho se snaží.
9) t. s nemoudrým. zlým s svárlivým člověkem není žádného pol-ízení. přijď mu po dobrém nebo
po zlém.
10) t. dokonalého. zbožného nemohou bezbožnici leč v nenávisti míti. poněvadž životem svým pro
tivi se jim. -— “) t. hledqií ho. blíží se k němu, a pečují o jeho život.
ll) t. všecko nejednou povídá.. co vi; mravně: pouště uzdu žádostisvé. vyjeví tajnosti srdce svého.
13) t. spolu na světě jsou. — ") t. oběma život dal a uchovává i chudého, i bohatého.
IB) t. když nebude náboženství n bázně Boží. hynouti (hebr. též: ..houi'iti se") bude lid.
19) t. neposlouchá. nedbá na slova; tedy jináče než pouhými slovy nepravou býti musi.

22) t. pmhlivý; pravá moudrost, jíž celi kniha učí. jest krotiti višně své.
24) t. bud jej o jeho skutek tuje. n nebo od něho krndenou vec přijímqie, tak bleší jako onen
sám. — ") t. neohávů se od soudce upřisáhati, be slim jest hotov i hřívou přísahu dešti. .
pl'edc nevyzrszuje zloděje. 8. Mojž. 5. l.
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26. Mnozí hledají tváří knížete :' ale
od Hospodina vychází soud jednoho
každého.
27. V ohavnosti mají spravedliví muže
bezbožného: a. v ohavnosti mají bes
božní ty. kteříž na přímé cestě kráčí.
Syn. kterýž ostříhů.slova (otcova), ne
zahyne.

Kapitola 80.
Přísloví Alun. sync Jskccvo.

29. 26. — 30. 16.

7. Dvouvěcížádaljsem odtebe.(Bože ),
neod írejž mi jich rvě než umru.
8. arnost a s ova lživá. vzdal ode
mne. Chudoby ani bohatství nedávej
mi: uděl toliko potřebných věcí k živ
nosti mě:
9. abych snad nasycen jsa. nebyl ří
věben k za ření (tebe). a neřekl: do

jest Hospo£n?' aneb ab ch nouzi jsa
dohnán. nekradl. s nepřisa křivěskrze
jmeno Boha svého.
10. Nežaluj' na služebníka u pěnajebo.
aby snad uezlořečiltobě. a t nepadl."
! [. Pokolení. které otci svemu zlořečí,
a matce svě ned'obrořeěí:'
12. pokolení. které zdá. se sobě býti
čisto. s však od nečistot svých není ob

]. Slova Shromažďovatele syna Vy
davatelova.' Vidění. kteréž mluvil muž.
s uímžto 'est Bůh. a kterýž Bohem s
sebou ře ývajícím posílněn jsa. dí:
2. ejnerozumějším jsem z mužů. a
moudrosti lidské není se mnou.“
myto:
3. Neuaučíl jsem se moudrosti . a u
13. pokolení. jehož vysoké jsou oči. a
mění svatých nem
víčka jeho vzhůru vyzdvižena:
4. Kdo vstoupil na nebe a (opět) sstou
14. pokolení. ježto místo zubů má meče
pil? Kdo držel vítr v rukou svých? Kdo
ažralo
žvejka
třenovnímí
svými,
ab se
nuzuě
s země. mléč
a ude
z lidí!
zahrnulustano
vody“Sv
oblaky) končiny
jako v roucho?
Kdo
' všecky
země?
15. Pijavíce ma dvě dcery. jenž ří
Které 'est jmeno jeho. a které jmeno kají: Plines . přines? Tři věci jsou ne—
nasytné. a čtvrtá.. kteráž nikdy nedí:
syna 'o o? (rei) víš—li!
6.

šeliků řeč Boží ohněm zkušeně.

jest;' out “estštít doufajících v něho:"
6. nephdávej ničebož k slovům jeho.
aby nebyl karán. a nalezen lhář-em.

Dosti:

16. Peklo. a ústa života..' a země. kte
ráž nebývá. nasycena vodou: oheň pak
nikdy nedí: Dosti.

26) t. chytrostí. ůlísncstí o dnry hledi sobě naklonítí soudců o přízeň vysokých si zjede
]) Vlastně: Slova Agura. syn. Jakeovs.. Lntiník zde vyložil vlastní jmena dle jejich významu,
a tak jsou i tuto přeloženo: Lee tu u obou doplníti: „naučení mravů,“ a smysl bude: „Na.
učení. ježto syn od otce svého slyiel a tuto v jedno shromůiděns podovů“
2) t. jsem o mnoho nerozumějií jiných. tak to ani rozumnosti člověka nejprostěíbo nemám.
Patrně jako na dotisku o věcech vysokých odpovídstí maje. odtud račínú. le svého rozumu
nedostatečnost vyznává.
3) t. pokud sám sobě zůstaven jsem. bez milosti Boží . osvícení jeho.
4) Agur tímto ukazuje. proč člověk sim ze sebe moudrosti nemů; totíl poněvud! tůdný ns nebe
vstoupiti s odtud poznůní nebeských věcí nn zemí přinesti nemůže. [ u věcech. jel vůkol sebe
spatřuje. jest člověk. sobě samému zůstavený. neznnlcem ten toliko zni veškerou přírodu.
který jí stvořil. — Bůh.
5) tedy i 5.5, pouhů pravd.. —"') dolet: pročež no svatém zjevení jeho bezpečně s pevně stuj.
ládny'ch nevyhledivqic jiných, rozum tvůj převyšujících věcí; o . . .
9) t. nepochyboval u víře v tebe. Bohatství. rozkoině a tudíž zhusta hříšné živobytí zl'ídly
jsou nevěry s. spuštění se Boha.
10) t. neprivě. nesoč. — ") t. sám u vinu. nebyl sám vinen. kdy! by se onen ospnvedlníl.
14) líní se tu od 11—14 lidé nevděění. pyšní — pokryto-i & ukrutníci
15) &. nomqjí nikdy dat i h'kqjico neustále: dei, dej! tak jsou i vydínči.
IG) t. ehlípná lena.

„J.

F

_ _

80. 19.— 31.
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17. Oko. které se posmívá otci. a které
ohrdá. plodem“ matky své. to ať vy
Elínou krkavci potoční . a snědí je mlá
ďata orlice.
18. Třivěcijsou mi nesnadné a čtvrtá
dokonce neznám:
19. Cesty orla na nebi, cesty hada na
skále, cesty lodí u prostřed moře,atesty

muže v mladosti!

28. ještěrka. které. rukama se podpí
rajíc b
(i) v domich královských.
29. ří věcijsou, které udatně vykra

čují. a čtan

která. zmužile chodí:

30. lev nejsilnější mezi zvířaty. ne
bojí se žádného na potkání:

31. kohout'přepisaný nabedrách :"
&beran: a král. když není, kdoby odo

laljemu."

20. Takovát jest cesta ženy cizoložné.
32. Jest (mnohý), který se bláznem
kteráž jí. a utírajíc ústa své.dl: Neučínila káže býti. když povýšen jest:“ nebot

jsem mc zlého.'

kdz'by
rozum měl. bylby na ústa
21. Pro tři věci pohybuje se země, a sv
rukubylpoložil“
čtvrté nemůže snéstí:'
33. Kdo pak silně tiskne vemena,
22. pro služebníka, když kraluje: pro chtě dojití mléko. vytískň.máslo? &kdo
blázna. když se nasytí pokrmem:
silně smrků. vyvádí krev; a kdo vzbu
23. ro omnelou' ženu. když (opět) zuje hněv. způsobuje různíce."
vzata Eývá za manželku: a pro děvku,
když dědičkou bývá.pani své."
24. Ctyry věcijsou nejmenší na zemi,
avšak jsou moudřejší nad mudrce :'
25. mravenci , živočichové nesilní,

Kapitola 81.
Kišo varoval se unií.-tvo : opilství; 10. chvili ionu
statečnou.

1. Sleva Immle krále.“ Viděnif'
kteříž
ve žní
26. si
kr í'ípravuji
ík. žívočích
sla[Šokrmz
ý. kterýž si kterémuž vyučila 'ej matka jeho.
dělá ve skále lože svéz'
2. Což jest.“mi ý synu můj. což. mi
27. kobylky. kteréž nemajíce krále. i láčku života mého. což. milý slibů
vycházejí všecky po houfích svých :'
! mýchl"

17) Jinak: poslušenstvím. anebo společností. t. nechtě ji u sebe podríeti & o ní řádně pcčovati.
19) t. Narnii tuto nu hrdé. oklikovnté & plzké spůdy lidí cuzódostnych. ježto tvé ziměry tak
ukrýti znaji. že po nich ani na nebi, ani na zemi. ani na moh' nezůstane stopy nížádné.
20) t. jest plna chytmtí v ukrývání své prostopášnosti: břešivši aaa. jakoby byla jen krmí požila.
21) t. to čtvero tak jest protivné. až. se -i zeme pod tím chvěje.
23) t. zapuzenou. — ") Behr: kdyz vytiskne. odstrcí paní svou.
24) t. takové. kteří moudrost svou sami ze sebe váží. Nebo živočichové tito mojí pudy své od
, Boha. jichito následujíce s větší bezpečnatí o. jietotou konají díla svi. nežli člověk, který
se všemu dlouho a pracné teprv učiti musi.
26) Jiní tu rozumějí skalní myši. ježto společné ve skalách se zdržují. 3. Moji. ll . 5.
27) t. pořádně. jakoby vůdce mely
28) Mini se zde druh zvláštní malé & škodlivé ještěrky, která ve východních krajinách houfně
ve i do nejpevnějších domů dostává. „Rukoma“ místo předníma nožičkama..
31) t. jiní: kůň sevřený, upnutý na bedrich. -— ") t.. vždy hotov k boji s druhem svým. —
'“) Vykrnčoviní krále se tuto : vykmwvňním tří těchto zvířat porovnává pro ukňzůní. to
dobrý kníže dobré vlastnosti zvířat těch míti má: totiž udatnost lví. bedlivost kohoutí & obe
ztetnost ber-novu. kráčejícího pred stádem za pastýtem. pravou cestu jemu ukazujícím.
32) t. u vyšším místě nedostsčí rozum jeho. -— ") t. mlčel. & všeho nechal. neders. se vzhůru.
33) Hebr.: Kdo mocné tlučn mléko. způsobí máslo. -- ") Smysl: ..Ptiližně si podínnti u věcech
sebe potřební—jídel:& prospěšnějších. jeho jest napomínání s. “tání. škodí konečné.“
]) Pravdě podobne
una. — ") t. naučení.

2) t. co! nnpomenouti té minn? — ")

t. jejž jeem si tak možné žádalo.. . z. něj! jsou tak

mnoho slibů učinila : činím. Napomonuti bud' matkám. aby dítky své vždy Bohu poroučnly.

“W a...—í;
*
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3. Nedávej ženám statku svého. ani
bohatství svého ku shlazeni králů.
4. Nedávoj králům. ó Lamueli. nedá
vej králům vína? nebo žadné tajnosti
není, kde kraluje o ilství:
5. aby snad pij ce nezapomněli na
soudy. a nezměnil: při lidí chudých.
6. Dejte nápoj opojný zarmouceným,
a víno těm, kteříž JSOUtruchlivé mysli:
7. at pijí. a zapomenou na nouzi svou.
a na trápení své at nevzpomínají více.

8. Otevři ústa svá za němého,' a u
věcechlidí všelikých. kteřížmimojdou :"
9. otevři ústa sva. usuzuj. což spra
vedlivého jest. a suď nuzného a. chu

dého.'

10. Ženu statečnou kdo nalezne ?“(J a
ko zboží) dalekého a z posledních kon
čin země přivezoněhojest cena její.
ll. Dověřujese v ní srdce muže její
ho. a kořistí nemá nedostatku.“

4) & jako! opilství laděnou hmebné .. ikodnójest. tak jest "lišt u krělů, i vznešenoudůstoj
nou. jejich zneuctuje. i vaným jejich povinnostem odpongie . škodí.
8) t. u. toho. kdo svě ph ven-i : sebe unární neumí nebo nemuze. — ") t. viech cizích
a pouhých. nenuiloíoh ' místě nikoho. kdoby se jich ujal.
9) t. k prům jim pomůhqjo.

10)t.tělkojutknnlmní. prodal...
u) t. ní dosti příjmů.

!

!

_
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22. Pí—ikrvedla dělá sobe: kment a
12. 'Odplatí jemu dobrým. a ne zlým
po všecky dny života svého.
' šarlat jest ěv její.
23. Slovutný jest v hranách muž její.
13. Hledá.vlny alnu. adéla dle umění
rukou svých.'
když sedá s radními země.
14. Podobná. jest lodi kupecké. zda
24. Plátno drahé dělá.. a prodává je. .'
le'ka přivážející pokrm svůj"
a pásy prodává Chananejskémm'
15. A v noci vstávajíc, divů kořist
25. Síla a krása jest oděvjejí.' a smůti
svým , a pokrmy děvkam se bude_vden poslední."
sdomácím
.
26. Usta svá otevírá moudrosti. a
16. Shlédla pole. a koupí je: : výděl
zákon
milostivosti
jest na
jazyku
ku rukou svých štěpuje vinici.
27. Spatřuje
stezky
domu
svéjbejímf
o." &
17. Přepasuje silou bedra svá. a po chleba mhálčivě nejí.
silňuje ramena svého.'
28. Povstávají synové její.' a za nej
18. (Amt) zakouší a vidí. že dobré
jest zaměstnaní její: (protož) nehasne blahoslavenějšíji vyhlašují: muž její též
ji chválí (říkaje):
ani v noci svíce její?
29. „Mnohé dcery shromáždili bo
19. Ruku svou vztahuje k silným vě—
hatství. tys pak převýšila všecky.“
cem.' a.prsty její drží vřeteno.
20. linku svou otevírá nuznému. a
30. Oklamavatelná jest milost. a.marně.
jest krása? žena. kteráž se bojí Hospo
dlaně své vztahuje k chudému.
21. Nebojí se za dům svůj před zi dina, tat chváleno bude!
31. Dejtež 'l z užitku rukou jejich. a
mou sněžnou: nebo všichni domácí její
zobláčeni jsou rouchem dvojnásobním. nechat ji chválí v hranách skutkové její.'

13) t. umělé prace rukama svýma.
se hlt—dětí má.

Vidno : toho. k čemu u vychovaní pohlaví lenske'ho hlavně

14) z. tak ona
15) !. záhy. sa
17) t. snali se
18) t. i v noci

doma pilně v hospodářství všecko všudy zpnvujíe. liví celý dům.
noci teméř vstává. a mdělqje domácím dílo i jídlo.
a ochotně se má ke všelikému dilu.
pracuje a snaží se.
19) t. mělkým vecem. i tuniské některé price podniknou“ se neutichá.

24) t kupci; tedy nad domací potřebu zhotovuje. Za shledána i uromé leny samy plátna
tkaly. a šaty hobovily.
t. statná & krásna jest na pohled. — ") t. nebojí se. le by se _jíbudoucuč něčeho nedostávalo.
t. moudrů a dobrotiva jest řeč její vzdálena vší Hevetnosti. poučuje i dítek í čeledi.
t na chovani dítel: i čeledi sve' bedlivě dohlédů.
!. stateční jsou & bhleni u vědomí býti syny takové matky.
!. příjemnost zevnitř-ní klame, krasa pomíjí; ctnost jediní. jest trvanliva. a vždy chvály hodna.
t. zasluhuje konečně na své práce i dobrého zaopatření. i veřejné pochvaly . ktera! se jindy

25)
26)
27)
28)
30)
31)

v hranách prohlašovala.

Kazatel (Eklesiastes),
hebrejsky

KonELETE
Kniha ontoslovo„Kadaň

poněvnděv ní Šalomounjako k celémuahrodeění

mluví. kite. kdelto

v příslovích k jednomu téměr uěenní'ku mluví. Hlavní účel jeho jest. okinti tuto. jak svět se
viím. co se v něm nahá : děje. semi marnost jest, nebo! všecko rychle pomíjí. : nie ucpe-ky
znje lidem ulit-ku ušlého. Z toho pak dovodí. le vieoko. nn demžby člověku zůleleoi mělo. n'letí
vlivotě bohnbojněm. etnostném. dle průpovědi: ..qu se Boha s osol-íhejprilis-ní jeho." K tomu
směřují všecko zvlůitní neučení a! knihy; z toho se tedy všecko rozuměti . vykládací. n vlak
i : uěem' Nového Zákona doplňovací mojí.

Kapitola 1.
Ukazuje Ěnlomoun. inviteky věnínntomeo světěmarně

sušičkou.

. oonejenlbedlivého všechveci zpy

“"m' """ ' ' ""“" '" “mm pom“

4. Národ pomíjí . & národ přichíuí:
ale země na věky“ stojí.
5. Vychází slunce a zapadá. &na ml—

sto své navramje se; a tam opět.vy
ch

'íc,

Žqtočí se přes oledne, a ch'lí se
love.Kazatele, syna Da k půlnoci. Obcházcje všecko vůko věje
„.vidova . krále jel-usa— vítr. a opět se v své kruhy navracuje.
7. Všecky řeky vcházejí do moře. a
2. Marnoet nad mar moře se nepřeplňuje: k místu. odkud
' ností . řekl Kazatel : vycházejí řeky, navracejí se, aby zase
marnost nad marnosti. tekly.'
_.
&všecko marnost.'
8. Všecky věci jsou nesnadné :* aniž
3. Co má více. člověk ze vše jich může člověk řeči vypraviti. Nena
liké práce své. kterouž vede pod sycuje se oko hleděním. aniž ucho na—

sluncem?“

plňuje se slyšením."

]) t. slovu krále Šalomouna. syna Davidova.
2) Toť ukol—ka předmět n obssh celé knihy: ..Vňeeky pozemské věci jsou marné, pomíjejíd n
niěemně!" Svatí otcově vysvěolqií v jakém ohledn věci pozemské marné jsou: totiž: poněvadž
jsou pomíiející. pena—vad!člověk. opravdu blueným nečiní. poněvadž k zlémn jich uiívúní
zhusta podnětu důvqií. . tak člověka v danou i věčnou záhubu uvrhují.

3) t. jnký jiný užitek, leč most.

— ") c. na tomto světě.

4) t. divno již |. budouoně nn dlouhé nim neznámá věky.
7) &. kdy! vodn pmtnvii ze nhustlých pu . spudnuvii deštěm k umi. zřídln tvoří, v prameny
sem n um se rozbíhá.. aby znovu do moře tekla. Ble obrazy nestálosti s ustnvičué proměny
více!: věcí na tomto světě.
8) t. k pochopení. — ") :. všecky měny v přírodě vypočísu'hyloby těžko. ano nemozno. jean

jinh “dny člověk Ani okem ani uchem dosti zhudlně mundi

nemůio.

1.9. -- 2.7.

9. Což jest, co bylo? Totéž co bude.
18. proto že při mnohé moudrosti
A cojest co se dělo? Totéž. co se opět jest mnoho rozhněvánl :“ & kdož si roz
dlti mL'
množuje umění. rozmnožuje si i prace.
10. Nic nového pod sluncem; aniž
může kdo říci: Hle tot jest cosi nového;
Kapitolu :.
ano pak již to bylo před věky, ježto byly
před nimi.“
Uknnje marnost nikoli . bob-uni. 12. jukni i no
po množení zboži bn
11. Neni paměti ředešlých věci: je ta! se po větši moudrosti.
donoimn dódici.
kož ani těch. kte i potom nastanou,
bude památka u těch (lidí). kteříž bu
1. Já, jsem řekl v srdci svém: Půjdu. .
dou v oslednlm čase.
a oplývnti budu rozkošemi, & požlvsti
12. gh, Kazatel. byljsem králem isra budu dobrých věci; a uzřeljsem, že ito
elským vJerusslémě,
také jest marnost.
13. &uložil 'sem v srdci svém hle—
2. Smich měl jsem za blud: ».radosti
deti a. skoumati moudře všecko. což se jsem řekl: Co se darmo klamáš?
dě'e pod sluncem. Takové velmi zlě'
3. Umyslil jsem v srdci svém, zdržo
dal Bůh s nům lidským. aby se jim za— vati se vinit.. abych mysl svou obrátil
městnán i.
k maudrosti, & uvaroval se bláznovstvl.
14. Viděl jsem všecko, což se děje dokavadžbych nepoznal. coby bylo uži
pod sluncem; a hle všeckojest marnost, tečného synům lidským: coby měli či
niti pod sluncem v počtu dnů života
a trůpenl ducha..
15. Převrácenl těžce
raveni bý svého."
vaji. & bláznů neskončený jest počet'
4. [ podnikl jsem veliká dlls. vysta
16. Mluvil 'sem v srdci svém. řka: věl jsem si domy, a. štlpil jsem vinice.
5. udělal jsem si zahrady a štěpnice,
Aj, velikým učiněn jsem. s.převýšiljsem
moudrosti všecky. kteříž byli přede &vysadil jsem je všelikého plodu stro
mnou v Jerusalémě: & mysl má zpy movlm.
tovala mnohé věci moudře. a naučil
6. & nadělal jsem si rybníků. abych
jimi svlažoval les dřlvi rostouclho:
jsem se.'
7. měl jsem služebnlky s děv , a
17. A vydal jsem srdce své (na to).“
6 a.
abych oznal o
ost & uměni, i blu— měl jsem čeleď velikou. skoty
veliká
stáda ovci. nade všecky. kteříž
dy a.blaznovst :" &shledal jsem. že i
byli přede mnou vJerusalémě;
v tom jest práce &trápenl ducha;
9) t. umění & mrtvy lidské. jakkoliv ustavičným změnám podrobeny jtou, přede se vždy čas po

čnseopaknji,tnkže....

10) t. co! plsti nejen o nku-ích. nýbrž i z části o domnělých vynňlezích & uměních lidských.
l3) t. velmi nesnndnd. Zove umeni zlým zambtnůnlln, to buď člověka uvidí. zvědavýmjej činit.
tek že ponechqje ub'tečných včel. po marných se shání; nebo že přetéiko dosueno bývá &
snadno se npomlnů; nebo se žádné. buď si sebe větši umeni dnohu lidnkěmn nedoetnčqie.
15) t. daleko větší. přísně-li sondime. jest pocet lidí nemondry'nh nei moudrých. Kdo! si Hei
může. že vždy moudrým byl?"
16) t. std jim se učeným s doúhl jsem mnozstvi moudrosti . umění svým přičiněním. Viz 3.
král. 4. 89 c d.
17) t. Vynunalil. přičiniljsem se. — ") t. oněch. abych se jich drlel; těchto. nbynh nc.-jichvaroval.
18) t. v umění pouze lidském, ktoré! malými. (l. Kor. 8, l.) vielikě panují hněvy.

2) t. seznal jsem. že vieliki rndoet :; mich

v “lost

& plič se obrací, le rozkoše úlovek.

bldeným nečiní. Prečo! . . .
3) t.. zddovati ee opilství. hodování & rozkošného livobytl. — ") 0.. po celý a.

svého moby-tl.

_

Kazatel.
8. nashromáždil “sem si stříbra. a

2. 8—22.

15. Protož řekl 'sem v srdci svém:

zlata, a nábytku ( )kršlů. a krajinz' Poněvadž jednostejné bude zahynutí
zjednal jsem si zpěváky a 'vkyně. i
(jiné) rozkoše synů lidský “ číše &
džbány sloužící k nalévání vína:
9. ipřevýšil jsem bohatstvím všecky.
kteříž přede mnou byli v Jerusalémě:
na toi moudrosttrvala se mnou '
10. A čehožkoli žádaly oči mé. ne

odele jsem 'im: aniž jsem zbraňon

blázna i mé. což mi platno. že jsem větší
pilnost na moudrost vynaložil? [ roz' 
maje na mysli své. srozuměl jsem. že y

také i to byla marnost!
16. Nebo netrvá památka ani mou
drého ani blázna na věky. a budoucí ča
sově všecky věci zároveň přikryjí zapo
menutím: umírá učený zároveň jako i

srdci svemu. a y nepoživslo všeliké roz neučenýf'
koše. a nekochalo se v tom. což jsem
17.' A proto omrzel mne život můj,
byl připravil: a to jsem pokládal za díl ježto jsem viděl, že všecky věci zlé jsou
pod sluncem. a že jest všecko marnost
svůj.' kdyžb ch požíval rece své.
11. Ale ja ž jsem se o édl na všecky a trápení ducha.
skutky. kteréž učinily ruce mě. na práce.
18. Omrzela mne také všeliká snaž
-.přinichž jsem se nadarmo potil , uzřel nost má. s kteroužto jsem nejpilněji
jsem ve všech (těch) věcech marnost pracoval pod sluncem. maje míti dědice
&trápení ducha! a že nic netrvá pod po sobě.
sluncem.
19. o kterémž nevím. bude-li moudrý,
12. ] obrátil 'sem se. abych s ati-o—
či blázen, a (kterýž) panovati bude nade
val moudrost a Indy a bláznovst .“ Co
vší prací mou.“ při niž jsem se potil. a
jest. pravím. člověk. aby mohl následo pečoval. [ jest-li pak cosi tak marného?
vsti krále. stvořitele svého?“
20. Protož přestal jsem. a odřeklose
13. l viděl jsem. že tak velice převy srdce mé pracovati pod sluncem.'
šuje moudrost bláznovství, jak vehce dělí
21. Nebo' když někdo racuje s mou
se světlo od temností.
14. Moudrý mš očí v hlavě své: blá drostí a uměním a pečov ním. člověku
zen pak ve tmách chodí: a však poznal zahálčivému" zanechává toho. což na
jsem (též). že obého jest jednostejné zs— byl: tedy i to jest marnost. a veliké zlé.
22. Nebo co bude míti člověk ze vší
hynutí.'
8)
9)
10)
11)

t. pokladů. darů skvostných od sousedních králů a zemi. — ") vir. Ill. král II. 3.
t. dokavade se uvésti nedal.
0.. za moudré. u. dl života. (Viz. Siraoh. 47. 21—23)
t. rozkoše :prvu lahodí smy-lulu. nato pak svými zlými nasledky. "lišt hrynenirn svědomí.
ducha skličuji; každi rozkoš zanechšví bodlavý trn v srdci lidském.
12) t. abych moudrost a nemoudrost mezi sebou porovnal a věděl. která jest prospěšnější. —
") Smysl: Jak pošetilý jsem byl, v těchto věcech pravého a stálého štěstí hledaje. ano pravě
štěad jen u Boha k nalezení jest; v básni Boží prav-š jesti moudrost i blaženost.
14) t. shledal jsem sine. že moudrý jasně mi eíl mii před očima. k nebeským věcem se vmáieje;
. nemoudrý ale jako slepec ve tmách bloudí. o pozemské toliko marnosti pečuje: nicméně seznal
jsem. že ani moudrost od smrti zachrůniti nemůže a tak u i ona jest pomijející.
15) t. snažiti to po nabytí umění všelikého, anat Veškerů učenost ' smrti zahyne.
16) Však být i punštka jak moudrého tak i nemoudrého časem zahynula. jest docela rozlična
o onom a o tomto; o onom ku chvále. o tomto k pohanění.
19) t. nad tim. čeho jsem doakhl moudrostí tvou a snadnosti.
20) Nezavrhqis tuto mudřse pršoi vůbec, nýbrž toliko přílišné lopocení a úzkostlivé péče o
časný zisk a bohatství, ukazuje v nisledujícln pošetiloat takového jednání.
2l) Dolož: často oe stšvt. že — '— ") t. který zděděný statek neužiie k dobrému, nýbrž pro
stophšně p romarní.

2. 23. _ a. 14.
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prime své &trápení ducha, jímžto pod
sluncem týrel se?
23. Všickni dnovéjeho bolestí apeot
plni jsou; ani v noci neodpočívá mys
jeho: zdaliž i to není marnost?
24. Zdaliž není lépe jisti a. pití.' e.
prokázali duši své dobre věci z p

3. čas zabíjení. &čes hojení; čes bo
ření. & čas stavení;

4. čas pláče. a čas smíchu; čes kví
lení. a. čas preskakovbní;
5. čas mzmítání kamene. a čas sbí—
tání? čas objímání. &čes vzdálení se
od objímání;
né?" [ to z rukyBožíjest."
6. čas nabývání. & čas ztracení; čas
26. Kdo tak bude jisti, a rozkošemi schování, &čas odvrženi;'
7. čas roztrhování. učes eešívání; čes
oplývali; jako já?
26. Clověku dobrému před obličejem mlčení. &čas mluvení;
8. čas milování. a.čas nenávidění; čas
svým' dává Bůh moudrost. a, umění, a.

radost: hříšníku ak divá“ trápení. & boje. a. čas okoje.
péči zbytečnou. &.y množil. a. shromaž—

ďoval. &konečně odevsz tomu. kterýž
se líbí Bohu. [ to také jest marnost. a
dsremná.pečlivost mysli.“

Kapitola 8.
Ukunje, že každá věc má evůj čas; 10. že nic neni

lepšího,
než užitku
práce n eve
poiiveti
Boii ,
l . že mnohdy
neprevoet
eoodu
panuje.v berní
. že člověk
dle tele jako jiný i.ivoúich umirě.

l. Všecko má svůj čes.“ & svým vy
měřeným během jdou všecky věci pod

nebem:"

2. čas rození. ičas umírání; čes sá
zení. a čas vytrhování toho. což bylo
shzeno;

9. Co m více člověk z práce svět"
10. Viděl jsem soužení. kteréž dal

Bůh synům lidským. aby se jím zaměst

návalif

11. On všecko učinil dobře časem

svým.'a. svět vydal hádaní jejich; (však
ale tak,) aby nevystíhl člověk díla toho.
kteréž působí Bůh od počátku až do
konce.
12. A poznal jsem. že by nic lepšího
nebylo. nežli veeeliti se, a dobře činiti
(sobě) v životě lvem..
13. Nebo i to. (kd ž) všeliký člověk
jí. & ije. & užívá. do rých věcí zprkce
své. (Ear Boží jest.
14. Poznal jsem. že všeliků díla.. kte

24) t. zdaliž není lépe mírně . slušně si dobrého příti. nežli .pro takové dědice le lopotiti? —
") t. obrátiti čistku etetků svých k skutkům dobrodiným; (vis Luk. 16. S.) nebot: —
“') |.. od Boha k požívání popřioo.
26) t. člověku. kterýž jest dobrý před obličejem Botím. dobrý lkutedně . nejen zdánlivě před
lidmi. jako pokrytee. — ") t. dopouští tomu. aby shmmetd'ovel pro jiného. hk lze :“ vy
světliti. proč mnohdy i zlým souzeni jejich polehnůvů; ne pro ně. nýbrž pro ty, kteří ee líbi
Jemu. —- '“) t. takove ůeilné . menze nelení pro jiného.
I) t. veškeré měst-nivíni lidské; proto v hebr.: „Jest du všelike vůli“ t. dino. od "ohodně
človeka vůle úvisíoimu. — ") Dolet: . pomíjí.
5) t. du hoření zdi . stavení.
6) t. do: hospohi'eni . čes vydávání.
9) t. jaký užitek mi ze všelikého svého nemehhni. eno vieoko tek ee mění . pomíjí?
10) t. obdelív je rozumem. deljim eehopnoet .. tudíi uložil i povinnost. aby po všelikých věoeoh
bádali & se snažili. unevie pak jejich nestálost. pomíjehost e neduhtetečuoet. k věčným.
nebeským se obrátili.
11) t. při utvoření evěte (l. Moji.. l. 31.). Z rukou Božích všecko vyšlo v pHměl'ené dokonlloeti;
: vlastní své svobodne“vůle bytoet i nudelski i lidsků pominu jest. . proto vieeky ostatní
věci ne světě kletbu Stvolítelove. te.-tihle; proto Bůh evět . d.
12) Dolet: kdyby nebylo mimo tivot vezdejší i jiného tem ne vědoeeti. Todi! oesehvnlqje
ee zde hejl'ení & pmtopůiuost. nýbrž zemité se neužiloet lidí skoupýeh. kteří! umi si nie
dobreho neprejíee. potehuání Božího eneutíveji; dovoluje se uiínti chotí potem-kého toliko
v bání Bolí. (Viz. M.)

.
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8,15.— 4. 3.

ru nana Bůh. trvají na věky:. nemů—! 21. Kdo ví. zdali duch synů Adamo
žeme k nim ničehož přidsti. ani čehož vých vstupuje vzhůru. &zdali duch zví—
dolů ?'
od nich odejmouti. ježto učinil Bůh.
sstulpushledal
e
abychomse ho bbli'?
| řet22.
jsem. že nic není lep
15. Což učiněno jest. to zůstává? a šího, než veseliti se člověku v skut
což bude. již bylo: nebo Bůh obnovuje cích svých, a že to jest podílem jeho.“
to. což minule."
Nebo kdo jej k tomu přivede, aby po
16. iděl 'eem (pak i) pod sluncem znal. což jest budoucího po něm?"
na místě soudu bezbožnost. a. na místě
Kapitola 4.
spravedlnosti nepravost.
17. I řekl jsem v srdci svém: Budet 0 utiskini nevinných . o závisti; B. munémshromež
dováui
bohetstvu.
kdež neui dedire; l7. ieponlušenstvi
Bůh s ravedlivého i bezbožného souditi.
jest lepši nežli oba-ti bliznu.

&teh
ýž bude
každé
věci.'svémos  '
18. Rekl
jsemčas
(také)
v srdci
]. Obrátil jsem se k jiným věcem, a
nech lidskych. že zkouší "ich Bůh. a y viděl jsem utiskání. kteráž se dějí pod
jim ukázal, že 'sou pode ni zvířatům.' sluncem. & slzy nevinných, a (jak ne
19. A protož jednostejné 'est zahy maji) žádného potěšitele, aniž mohou
nutí člověka i zvířat. a rovné. o ojího po— odolati jejich násilí . jsouce zbavení po
vaha: jakož umírá člověk. tak umimji i moci ode všech.
ona: jednostejně dýší všickui. aniž co
2. l chválil jsem více mrtvé. nežli
více má člověk než zvíře:" všecko pod— zive:
dáno jest marnosti.
3. &štastnějéim nad oboje soudil jsem
20. e všecko se béře k místu jednomu: býti toho. kterýž se 'eště nenarodil, aniž
ze země učiněnojest. azaae navracuje se viděl zlé věci . kterež se dějí pod slun—

cem.'

do země!

'—J
14) t. ns dlouhý. do budouch

neznimý . neurčitý čes (viz: 2. Petr. 3, 7.) — ") t. tak to

zřídil. aby se ho lide' báli . jej ctilí. uznevše při vší síle a moudrosti své i pomíječnost věcí

stvořených. i nestetednost — smrteluoet svou.
15) vis: 14. pozn! — ") t. působí u tek to zřídil. aby jedny veci po druhých vždy šly a zase
se jako kolem nemcovsly. podle běhu a proměn i-esův. Z čehož mudřec dovodí dále, že
skutky Bdí dle ueproměnnýoh od Boha jim uložených zákonů se spravují . tudy i samého
Bebe co neproměnného pomkvb, jeho! etlti & milovnti sluší.
17) t. ksždů vdo přijde k svému konci; dobrý k odplatě. zlý k trestu.
18) t. podlé ads t. j. mysli! jsem: nechá—liBůh na místě spravedlnosti krslovsti neprsvost. ob
mýilí tím toliko spravedlivých zkoušeti. zdali v neštěstí setrvqji. pak i lidem okázsti, te
:. ohledu těle skutecne zasluhují. eby podobní byli němé zvěři s tudy i smrti podrobeni.
19) !. ze příčinou neprevosti na svět přiilé. e vktere'ž viickni více nebo méně oučutenství mojí.
připadlo smrt. na pokolení lidske'. tak že u t.. d. -— Nebo kdyby

člověk v původní sprave—

dluosti byl setrvel. bylby i podlé těle nesmrtelným. (viz ll. pozn.) — ") R..v zevnítiním.
tělesném způsobu. kromě nesmrtedlné duše. jenž jest rozumem : svobodnou vůlí nedůns.
20) Mluví tu kazatel toliko o těle a jeho vlsstnostech podle !. Moji. 3. 19.
21) Rozumej: Všecko umím. s kdo může smysly svými zunmeneti. že mezi člověkem s zvířetem
etávi rozdílu vzhledem no nesmrtedlnost duše? Z důvodů však rozumu & Písem sv. ví se to

jistě. níže 12. 7; !. Moji. 2. 7. —
22) t. při této proměnlivosti. neepruvedlnosti & pomíjejíčnosti nic umí lepšího. než života slušné
n pokojně utívstí. sui! se o dědice úzkostlivě etui-etl. (hrou.) — ") t. zvláště jak hodně
“nebo nehodné dddioe míti bude. (Sv. klon.)

3) t. štesthišim,

méně bíanjiím

než jsou obs. i hriinik mrtvý, i hříšník živý v ohledu

ne vezdejší huplivy život; ježto trpelivým vieliké utrpení vezdejší hojné nehnieno bude v
živote budoucím. 2. Kor. 4. 17. Z toho též dovozují udítelovó církevní. ze uedochůtčátks
s dítky křtu ev. nedollé. u porovniuí s hříiníky skutečnými lehčího mnohem osudu ne vččnooti dojdou než tito; zbavené lice pohledu Božího. nebudou trpéti trestů bolesti-ných.
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4. Opět spatřoval jsem všecky práce
lidské. a znamenal jsem. že snašnosti
vystaveny jsou závisti bližního: a pro
tož i v tomt jest marnost, a pečovůní
zbytečné.
6. Blázen skládá ruce své, a jí maso
své,' říkaje:
6. Lepší jest hrstka s odpočinutím.
nežli plné obědvě ruce s prací. a trápe
ním mysli.
7. Hledě (opět) nalezl jsem i jinou
marnost pod sluncem:
8. Jest (mnohý člověk) sám jediný.“
a druhého nemá, ani syna. ani bratra; a
však pracovati nepřestává. aniž se na

gzujikoho
očijeho
zbožím.
pomyslí.
pracují,
a aniž
ujímám
duši řka:
své
dobrých věci? [ v tom marnost jest. &
trápení nejhorší.
9. Protož lépe jest býti dvěma spolu.
nežli jednomu: nebot mají užitek tova
ryšstva svého.
10. Padne-li který znich, druhý ho
pozdvihne. Běda samotnému: nebo když
padne. nemá. kdožby ho pozdvihl.
11. A budou-li dvi (spolu) s ští. za
hřeje se jeden od druhého: o jeden
kterak se zahřeje?
12. A jestližeby se kdo zmocňoval

i

!

jednoho. dvi odolají jemu: provázek
u'ojnůsobní nesnadné se přetrhne.
13. Lepší 'est pachole chudé s.mou—

dré. nežli k starý a blázen, kterýž ne
umí prohládati k_budouclm časům.'
14. Nebo druhdy někdo z žaláře a
z okovů vychází aby kraloval: a jiný na
rozen jsa v království. chudobou hyne.
15. Viděl jsem (také) všeck živé,
kteřlž chodí pod sluncem: s mlá encem
druhým. kterýž povstane místo něho."
16. Bezčlslný jest počet lidí všech.
kteříž byli před ním' a potom budou.
nebudou se veseliti z něho." [ tot jest

marnost a trá ni ducha'"

17. Ostříhe noh svých. když vcházíš
do domu Boží o. & přibliž se. abys sly—

šel. Mnohem zajisté lepší jest poslušen
ství. nežli oběti bláznů! kteříž nevědí,
co zlého činí."

Kapitola 5.
Učí slibů Behn povižlivo učiniti. nčtnůne plnltl. 7.

nespnvedlnostmi. kteréž se na mm daji. daromno se
netripíti. 9. lakomstvi se vsrovsti.

]. Nemluv ničehož všetečně.aniž býve'
srdce tvé kvapně k vynášeni řeči před

Bohem.' Nebo Bůh jest na nebi. a ty
na zemi: protož budiž málo řečítvých"

5) t. nedostatkem & nouzi sebe sam hubí raději. nelby pracoval.
8) Tuto až 12. kůrů. se neužilost člověka lakomého. ktelýz zatvrzclý srdcem co tuhé sti-ihre a
vieliký statek pozemský. varqie a vzdaluje se všelikých svazků rodinných i přbtelsky'eh. a ni
čeho! dobrého : matnony své nečiní, nemaje ani dědice. — Místo to neobracujl se na ty,
kteří dle příkladu Kristova & svatých pro lásku k Bohu a bližního všecko opouštějí. jen krů
lovství Božího a jeho spravedlnost vyhledávajíce. Ti nevzdalqjí ze zpolečnosti, nýbrž sestu—
pují v sbory, aby tím mocnůji v "stém povolání svém působiti mohli.
13) Ukazuje tuto kazatel malichernost všeliké vznešenosti lidské. která! nemá ceny. není—lis mou
drostí spojena. ootatně pak i pohromam a nehodám podrobena jest. a posléze v zapomenutí
upadá. Naraži se tu na Egyptského Josefa. který Faraona předčil moudrosti a ctností.
15) t. veliké množství lidu. — ") t. přídi-letí ze mladého krále za živa stareho.
16) t. kteříž se ho byli přidrzeli, koříce se jemu. ——") t. nebudou s ním spokojeni a opět ji
ného se přídrží. —-—
'") t. tak ani královská důstojnost není stálá. ona taka
od choutek
lidu. co povětří měnivého. závisí. Viz 15. srov. 3. král. !. tak bylo ajest vůbec. jak veške
rých říší a národů dejiny svědčí a sami se naší doby na oči své vidíme.
17) & lidí bezbolných. jen! míní své z hrdosti a pýdíy způ—„handnepravosti napraviti obětmi ze
statků svých bez pravého polepšení. Pýcha je zaslepuje. to svých hříchů ani nepozuůvají.
— ") t. bez viny s čistým nrdcem přichfuej do chrkmu Páně. a pilně poslouchej slova Bo
žího. abys plnil ho. co: jest nude viecky obětí. 1. Kral. 15, 22.
1) t. buď v modlitbě a slibech povwivým, abyste nesmyslně nepřekvapil. — ") t. nezapomínej.
jak nesmírný rozdil jat mezi tebou a Bohem. a protož modle se pocinej si vůinč.
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5. 2 —18.

2. Na mnoho su'arostl následujl sno- | 10. Kde jest mnoho zboži. býva mno—
v6.' a v množstvl řeči nalezň. se bla hoi těch„ kteřlž jedl je. A co to prospí
snovstvi.
va pánu. leč že hledí na bohatstvi očima
3. Kdyžby učinil slib Bohu. nepro— s ma?
11. Sladký jest sen pracovitému, byt
dlévej ho splniti: nellblt se mu ne
málo. nebo mnoho jedl: ale sytost
věrne a bláznivé slibovani. Ale cožby—
hateho ned0pouštl mu spád.“
koli slíbil. splh:
12. Jesti jiný velmizlý neduh. kterýž
. '4. nebo mnohem lépe jest neslibo
vati. než po slibu, co připověděno. ne jsem viděl od sluncem: bohatství na
chované k emu. pána svého.
splniti.
13. Nebo zh e (mu) vzarmutku nej—
5. Nedopouštéj ústům svým. aby k
hříchu přivedla tělo tvé :' aniž říkej před horším: zplodil syna. kterýž vnejvětšl
nouzi
bude:
sndělem:“ Neni prozřetelnosti;"' aby
14. jakž vyšel z života matky své
snad rozhněvaje se Bůh na řečitvé. ne
nahý, tak se navrátl , a nic neodnese s
zmařil všech skutků rukou tvých.1'
(Job 1. 21.)
6. Kde jest mnoho snů. tu jest velmi sebou z práce své.'
15. Bldný to ovšem neduh: že jakž
mnoho marnosti. a řeči bez pqčtu: ale
přišel. tak se navrátí. Protož jaký uži—
ty Boha se boj.“
tek má (z toho). že pracoval u vitr?
7. Uzřlš-li nátisky chudých, a násilně
16. Po všecky dny života svého ji
soudy. a že se převracu'e spravedlnost dsl ve tmách“ a v starostech mnohých,
v(některé) krajině. ne 'v se té věci: &v bídě i zármutku.
nebo nad vysokým jest jiný vyšši, a.nad
17. Tot se mi tedy zdálo za dobré.
těmi také jsou jinl (ještě) vznešenějši.
aby každý jedl. a pil, a požíval veselosti
8. nadto pak král rozkazuje vši zemi. zpr-ace své, kterouž pracoval sám pod

kteráž (mu) sloužl.'

9. Lakomý nenasyti se penězi: a. kdo
miluje bohatství. nevezme užitku z něho:
i to tedy marnOsL'

sluncem. nebo ten jest podil jeho;

18. a Bůh všelikému člověku . které
muž dal bohatství, &statek. (spolu) idal
moc. aby jedl z nich. a požíval dilu své

2) t. nepokojnl; přílišné pečovňni neda pokojně spáti.
5) t. tebe samara. když by se omlouval strany učiněnčho slibu. — ") t. před knězem nevy
mlouvqj le řka. les se v slibu přsnůhlil. — '“) t. Bůh nema péče o lidi, tudy také ne o
sliby lidské. Habr. text: Že to jat poblnuzeni (přenůhlení)! — 1) t. všeliké požehnání práci
tvé odňal. a tak ji v nic obrátil.
6) Rozumqj: Jako mnohé sny i proto marně jsou. že jeden druhý stíhá a tak le na ně zn
pomini: tak jsou i četné sliby marné. jelikož tak též z paměti vycházejí: ty pak maje vše
védouciho na dieli. boj se uraziti he lehkovůžnými sliby.
8) Nediv se. ze Bůh nespravedlnost dopouští aji hned a viudy netrelee; nezůstane zajisté
bez pomsty. nebo nižší vrchnost.. která se ji dopouští. má vyšší nad sebou. a nade všemi stoji
král- (svrchovaný), tak že bud' dříve bud' pozdeji každému spravedlivého trestu se dostane.
9) t. proto. že lakomso vždy jen schovává a nikdy neužívá. aby neubylo.
10) Kdo mnoho statků má. obyčejně mnoho lidí živíti musi. tak že bohatí častokráte jen jmeno
a starost oo jediný užitek ze všeho svého bohatství mívají.
] 1) t. buď :. přeplnění !sludka anebo : přeplnění mysli žádostmi nezřízenými po větším s. větším zboží.
12) t. k načtení; poněvadž lidé lakntní obyčejně jeden druhému úklady stmji.

14) !. přichasi o své bohatství neštěstím všelijakým. tak ušním s dítkami nouzi třiti bude. ani
pokrmu ani intu nemaje.
16) t. ani svdtla si nepřál. jak! největší lakomci Gnivají; jinak: v ounkostlivč tmdné starosti o
své zboží.
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5. nevidělo slunce. aniž poznalo rozdílu
ho. a veselil se z práce své: nebot i to
mesi dobrým a zlým.
jest dar BožL'

19. Nebo! nebude mnoho pamatovati
6. A (onen bohšč) byt pak živ byl
na dny' života svého, proto že Bůh za dva tisíce let. a dobrého by neužil: zda—
městnává rozkoší srdce jeho.
liž !:jednomu místu všecko nepospícha?
7. Všecka práce člověka jest. pro ústa
Kapitola 0.
jeho: ale duše jeho nebude nasycena'
lenost bolení po bohotrtví dilo ok.-seje.
8. Co má více moudrý nad blázna?
A co chudý ,' leč že jde tam. kdež jest
l. Jestit i jiné zlé, kteréž jsem viděl život?"
pod sluncem. a to časté mezi lidmi.
2. Muž. kterému dal Bůh bohatství
9. Lépe jest viděti.čehosi žadáš. nežli
a statek, i čest. tak že nemá.nedostatku žadati. čehož neznáš. Ale i to jest mar
duše jeho v ničem, čehožkoli si žádá.: nost. a opovážlivost ducha.'
však nedopouští mu Bůh. aby jedl z toho.
10. Kdo bude. již nazváno jestjmeno
ale člověkcizístráví to. Tot jest marnost. jeho: i ví se. že jest člověk. a že se ne
».bída velika.
může souditi s silnějším. nežli jest sám!
3. Zplodil-liby kdo sto dítek.' a bylby
ll. Slova jsou přemnohš, která. v hš—
živ mnoho let. a mělby mnoho dnů věku. dání mnohou mají (projevují) marnost!
ale duše jeho nepožívalaby dobrých věcí
statku svého. a nemělby ani pohřbu:"
Knisltolss ?.
o takovém já pravím. že lepším jest
nedochůdče. 1-nežli on.
4. Nebot ono) nadarmo přišlo“ a do

temnosti odc ází, a zapomenutím shla
zeno bude jmeno jeho;

Balič“

naučení; svlLit pak jedná o nopostlžitolnost
moudrosti; tě nejvice boo piskůži.

]. Cojest potřebí člověku větších sebe
věcí vyhledávati , ent neví co mu uži—

18) t. když jest price jeho povinností. náleži mu i požitek její pravem; umí slušně podvati k radost
své darů požehnání Božího.
19) t. v štěstí sve'm zapomene na trncblivd dny života sveho předešlé. . na budoucí nepomní; nebude
dbšti v radosti své. ani jaké dni přežil. ani jaké mu nastanou.
3) mnoho diu-k míti. za veliké štěstí se pokládalo. — ") t. kdy! se sám zlakomství o to ne
postaral sa živo, a dědic pak nevděčny' ani toho mu po smrti nedopřál. — '“) t. hutnější.
— 1) t. dítěti. které mrtvé na svět přišlo. lépe jest.. nežli lakomci, ježto ono na světě ani co
dobrého. uni oo zlého nepocítilo; an lakomec ničohož dobrého neužil. nýbrž mnoho zlého
zkusil. (Jerol.)
4) t. na svět, ano jak se rodí v anal—enípřichhi.
6) t. na onen svet odchísí onen boháč rovněž jako nedochůdee. ničeho neuživ. jako ono neuzilo.
7) t.. telu se všelikou prací dosti učiniti může; touha duše ale vesdejšími politky nasytíti se
nedá.. po noešenéjším pokrmu bažíc.
8) dolni: „nad boháče.“ — ") t. let! to onen odebírá se na věcnou k blaženosti věčné. tento
ale umírá bez nadeje.
9) t. nežšdej si. leč o čem víš. že toho dosíci lze. kdy! vyplnění žádosti své takovi!- očima vidíš;
nikdy netouži po věcech. kterých dosáhnouti nelze pro nemožnost.. nejistotu a nebo se nesluií.
že jsou liché, anebo zapovězené: ono jest marnost.. toto opov-állivost ducha, mnohdy hříšná.
10) t. každého člověka Bůh dle své vševědoucnosti sru's a k dosažení vlídného dle jeho mu přiměřeně
darů přirozenýcha důstatečné
milosti své uděluje. Na člověku pak zalezl. aby temito
dary sobe udělenými svedomitě a věrně těžil. soudům Botím se pokorně podrobil . nikdy. své
slabosti si vědom jsa. jeho vedení oe mpčdoval. Nebo byť by ' strastech "ých buď bó
doval. neboi s Bohem se hádal, tím ani neumenii utrpení svě. ho i hříchu so dopouští.
ll) Vis 10. posnamenani.

] 26'

7. 2—16

tečna jest vživotě ' ho. se dnů utovůní
' . & včesu. ' ostín
m'e'ícím?
51130 kdo mu bJudemocí Šmída. co
bude
nem pod sluncem?
2.
čijest jmeno dobré. nežli masti
drahé. a den smrti. než den narození.'
3. Lépe jest jíti do domu zármutku
nežli do domu hodování: proto že se

9. Lepší jest konec řeči." nežli oči
tek. Lepší jest (člověk)trpělivý. nežgivy
sokem sln '.
10. ebud'kvepnýkrozhněvání: nebo
hněv v lůnu blázna odpočívá.“
ll. Neříkej: Čím jest to. že předešlí
časové lepší byli. nežli nyní jsou? Nebo

bláznivá jest takovi otázka-'
12. Užitečnější jest moudrost s bo
v onom připomíná, konec všech lidí. a
hatstvím! a více prospívá těm. kteříž
kdo jest živ myslí, co potom bude..
vidí
slunce.“
4. Lepší jest horleníf nežli smích:
13. Nebo jako chrání moudrost, tak
nebo skrze smutnou“ tvář upraveno
chrání peníze.. Však nad to více má
bývá. srdce proviňujícího.
5. Srdce moudrých (bývá.) kdež jest umělost & moudrost. že dávají život“
zármutek. &srdce bláznů. kde jest ve— těm. kdož je mají.
sell!
14. Zpytuj skutky Boží, jak žádný
6. Lépe jest od moudrého býti tre nemůže napraviti to. čím on zhrzel.'
15. V den dobrý požívej dobrých věci,
stánu ,' nežli bláznů pochlebenstvím
zklamůnubýti"
a na zlý den se příprav. Nebo jako
7. Nebo jako praskání hořícího trní tento tak i onen učinil Bůh. aby nena
pod hrncem, tak jest' smích blůznnz' i lezl člověk proti němu spravedlivých
stížností.“
to jest marnost.
16. Toto také viděl jsem za. dnův
8. Pomluvn zkormucuje moudrého.'
marnosti své? Spravedlivý hyne" v
s maří sílu srdce jeho.

..——.__
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l) Člova krátkozraký enisům neví. co mu prospěje v tivotě tomto; i ve: tedy. že Bůh s tebou
dobře míní. jakkoliv ns tebe struti dopouští.
2) t. poněvadž smrt jednak konce činí strestem života. vesdejiího. jednak jest sprnvedlívómubrsnou
k blaženooti věčné.
3) t. v domě zármutku. rozuměj: kde průve nekdo umřel; tukddy' psmstqicsim os svéposlední
věci. „dnes mně, zítra toho!“ — při bodech ele. rosnmdj mtebních. mile kdo si tokem
myilenku připustí.
4) &. přilnou.. různost. —- ") přísnou, vážnou; kde působí smích, trstí vážnost.
5) Viz 8. poznunenúní.
6) t. domlonviním. pokáráním. — ") t. domníveti se pro nemoudrou pochvalu do sebe výteč
ností. jež nemáš.
7) Jako trní hořící mnoho prvků. ele málo dů uhlí : stálého ohne & vaření: tek pochlebne
usmívlíní lidí nemoudrýeh toliko uší lokti. ele srdcem nepohne, neroznití je k dobrému.
8) t. nedokonalého ješte. áníc jej melouny-Mým: msletnýln; dokonalý se ale nedá ničím od
ohnutí odvrůtítí.
9) t. dle let. též „modlitby.“
poněvadž nn modlitbu následuje útěcha s posíls od Bobo. ——
Konec „lodi" poněvadž heidi. byt i . domluven byla počala.. luksvým nepomenutím se končí.
Habr.: konec „védg“ tomu jsme ridi. nt si je věc rede-tui. nebo žalostní. Netéší. co trvá dlouho.
lo) t. kvepný hněv knlí mysl e. svádí k nerosumnérnu. moudrého člověka nehodnému jednání.
11) t. vždy bylo ve světě dobre i zlé. e jest-li kdy více zlého. Hm toliko lidé vinni jsou.
12) t. tpojenm než samo o sobe. — ") t. lidem. kteří iivi jsou.

*

13) t. človeka. před rozličnými nehodnmi. —- ")

'

soběbez
nikoho
šťastným
14) nemeli;
t. žádnýpeníze
člověkvšak
s to samy
není, oeby
působení
milostiučiniti
Boží nemohou.
zstvrselého hříšníka nspnvil.
klody máš: Faraona. Židy.
15) &. nýbrž věřil. že Bůh viecko dobře řídí.

16) t. poeemkčho živote svého. — ") t. záhy.

t. činí je šťastný samy o sobě. byť by i peněz

Pří

f
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Kantel.

spravedlnosti svě, a bezbožný dlouho
živ jest v zlosti svě.
17. Nebývejpřilišspravedlivýmz'aniž
více mundi-aj." nežli jest potí-obl. aby
neztupěl. __,

,

__

26. Všecko jsem přeběhl myslí svou.
abych poznal. zpytoval & vyhledal mou—

drosti a rozumu: a abych poznal bez
božnoet blizna a blud nemoudrých:
27. a našel jsem, že hořčejčí nad smrt

'18; Nečm (take přlhs) bezbožně: * ne- jeet žena. kteráž jest (jako) osidlo lovců1
byvej bjáznem. aby neumřel Phd svým a (jako) vrše 'eet) srdce 'ejí; ruce její
čssem.

_

_ _

jeou okovy.

do se líbl lšohu, varuje

19. Dobrět jest tobě drzet: se epra— „ ji: ale hříšník l“ bývá od ní.

vedlnosti. ale také od onohoneodtrhuj
„_ Hle to jsem hledal. řeklML
jedno i druhé. abych nalezl příčinu.“
čehožnezanedbt"
.. . .
.

ruky svěz' nebo kdo se bojí Boha, ni-

20. Moudrost více posiluje' mou— 812%l_tterez estě hledáš dnsedmaňa ne—
drěbo než deeatero knížat město.
1.1 ez jsem.
uze _ztis ce Je “0.0 na—
'
sel jsem. ženy ze vsech nenalezl jsem'
21. Není zajisté člověkaspravedlivěho
_
_
__

na zemi. kterýžby (vždy) činil dobré, a
(nikdy) nehřešil.

30- Toliko to jsem nalezl. že nám!
Bůh člověka upřímeho.' ale on vpjetl

22. Také-neke všechněmřečem,kte- " "*“ka

bezčlslně." 1540takový&

rěžse mluví.přiklědej srdce svého: abys
snad neslyšel služebníka svého._an zlo
řečí tobě.'
23. Nebot ví (o tom) svědomítvé, že i

mudřec. * kdo má vylozm slovo to .

ty častokráte

Nlponini &poddnnudvmhnosmn,5, . ! 1:10an

zlořečil jiným.

24. Všeho 'sem zkusil v moudrosti.'
'
Rekl jsem: ( ižt) budu moudrým: ele
ona vzdálila se ode mne
26. mnohem více. nežli (prvé) byla:
i (jest) veliká hlubina: kdožji nalezne?

“513.101“

8.

čf'f'_l"MŽ “,'“"Í" 10"“fm “ "'““ ' "“““
lidi [ buboznyeh ! lleehetnyeh. . o neu-h'šíudhě
_,
="“ B"" "“ "u"
]. Moudrost člověkaetkví se na obli

čejijeho, aNejmocnějšítvářjeho změnL'

17) t. přísným u vykonávání spravedlnosti bez lítosti; anebo ůzkostlivým. bez předložení . přiliš
horlivý.—") t. nesns: se tajemství nevyntihlýchvyzpytovatiú vnprevedlnmtiamoudrosti dd míru.
18) t. jsi-li tak nečtesten, ». jsi v hřích upadl (i spravedlivý Hemel). nezůstůvej v hříchu dlouho.
aby snad zoufaje, nedočinil se bezbolnosh' hrozných anepravostí.je£to ukraoují života . uspě
iují kročeje smrti. viz Efex. 4. 19.
19) t. vami ac té: přepinté horlivosti v zevnitřnieh dobrých skutcích. Výš v. 17. — ") Dolol:
v spravedlnosti i lásky hledí. (viz ]. Kor. IS.)
20) t. lépe ho chrání. —
22) t. nedbcj na všecky pomluvy, neposlouchá všeho. co! se ti doni'ni. Kdo rád všeho poslouchá,
často o sobě slýchíL —
24) t. pro moudrost, abych dosáhl moudrosti.

25) & myslc. že ji! vrchu moudrosti dosáhnu. smuměl jsem. že jsem ještě daleko od ní; i jat
nevystilitedlna; kdo! ji dostihne? Nejmondřvjiň: Řeků vyznal, ie ničeho! neví.
28) &. abych se dopídil. jaká jest pricina ošemetnosti lidské vůbec. a !enské zvlášť; ale nenalezl
jsem ji posud.
29) t. : muíů nalezl jsem z tisíce (: mnohých) jednoho. jen! mi byl prospěšen k ctnosti; : ten ale
ani jedno, která! by mi nebyla bývala nebezpečnou; všecky mne &nepravosti svedly. (av. Jerol.)
80) t. z počátku dobrého. nakaženého. v svatosti a spravedlnosti. — ") t. v lstivě obmynly. .
. zkoumání dobrého i zlého, spouštbje se dobroty srdce. -— "') t. kdo jest ten moudrý. který
by uměl vyložiti důvod a příčinu o xknienootí lidské?
]) t. Bůh změní tvář jeho !: vzkříšení : mrtvých. dada mu tvář skvoueí.

Kazatel.

8! 2—!7e

2. JL úst králových oetříhšm. a při nevyněší. proto beze vší bázně synově
lidští pěší zlé věci.
khaní přísahy BožL'
12. Avšak : toho. že hříšníkstokráte'
3. Nepospíchej od'íti od tváři jeho.“

aniž trvej v skutku ěm: nebo vsecko. činí zlé. a skrze trpělivost sněžen b vá.
cožbykoh chtěl. může učiniti:“
já jsem poznal. že dobře bude boj cím
4. a slovo jeho ješt mocně: aniž mu se Boha. kteříž se bojí tváři 'eho.'
kdo říci může: Proč tak činíš?
13. Bezbožnému nebuď obi-e. aniž
5. Kdo ostříhě přikázaní. neokusí ni buďtež prodlení dnově jeho; nýbrž jako
čeho zlého. Času i odpovědi rozumí stín at pominou. kteří se nebojí tváři
srdce moudrěb0.'
Hospodmovyl
14. Jest i jiná. marnost. která. se dě'e
6. Všelikě dílo má. (svůj) čas a vhod—
nost; to ale mnoho působí člověku sou— na zemi. Jsou spravedliví. jimžto se z e
žení..
vede, jakoby činili skutky bezbožných:
7. že nezná.minulých věcí, &budoucích a 'sou bezbožni. kteří tak bezpečni jsou.
jakoby měli skutky spravedlivých. Ale
nižůdůým
nemůže zvěděti.
8. ení vposlem
moci člověkabrániti
duchuf i to velikou marnosti býti soudím.'
aniž má moci nade dnem smrti. aniž se
15. Proto chválil jsem veselost. ja
mu dopouští odpočinonti . když nastává koby ničehož neměl člověk dobrého pod
boj." aniž vysvobodí bezbožnost bez slucem. leč by jedl &pil a radoval se: &
božněho.'"
toliko to s sebou vzal' : práce své za dnů
9. Všecko to znamenal jsem a přiložil života svého. kterýchž mu dal Bůh pod
'sem srdce své ke všechněm skutkům, sluncem.“
16. A přiložil jsem srdce své k tomu.
teříž se dějí pod sluncem.“ Někdy pa
nuje člověknad člověkem k svému (vlast abych poznal moudrost. a srozuměl za
neprázdnění. kteréž bývá na zemi. Jest
nímu) zlému (nadužívaje moci své.)
10. Viděl jsem bezbožně pohřbené :" (mnohý) člověk. jemuž ve dne v noci
kteří pokud ještě živi byli. 1 na místě nepřichází sen na oči.“
17. I srozuměl jsem. že člověk všech
svatém byli. a chválení byli v městě
jako ze spravedlivýchskutků" I to také skutků Božích žádné příčiny nemůže
pod
sluncem nalezti toho, co se děje; a
jest marnost.
ll. Nebo. že se ortel hned proti zlým čím snažněji hledá, tím méně nalezá:
2) Ji (moudrost) přikázal. vychhející : úst králových plním. nebot jsem mu před Bohem po
slušnost přísahal.. 2. Kůl. 6. 3. a 4. Král. ll . 17. Jiní: na (tobě radím): výpovědikrůlonkě
ostříhej: . to pro přísahu Boží, pro Boha.
3) t. chtěj- pomsty jeho ujíti, rnděJi nie zlého nečiň. aby pomsty nebylo potřebí. — ") t. pomstě.
trestu jeho neujdei.
4) t. mocný rusku jest olovo jeho. aniž kdo může žádati od něho. aby : činů svých počet vydal.
6) t. ví. kdy a co odpovědíti; hebr. „soudu“. t. pomně. že na soudu vydá počet : každého
slova. varuje se marných řečí.
6) t. aby ten příhodný čas poznal; eby se přičinil, v tomto životě plniti přikázaní Boží.
8) t. aby nevychůzel : těla v čas smrti. —- ") t. boj smrti. — '“) t. aby nemusel umříti.
9) . zkoumal jsem. proč lidé jednají proti zákonu Pinč? Ji! pak tři příčiny toho udává: nad

užívání mocisvětské(S); beztrestnost

zlých(ll) . nedostůní se odplaty dobrým(N).

10) t. slavně anhdhemě. — ") t. buď ; poehlebenství, nebo z běžně. jakoby skutkové jejich
spravedlivi byli.
12) t. nesčíslněkn'we. přečtete. — ") Dolet: na opak ale, že ale bude bezbožným.
14) Dolní: ale zdánlivou . klamnoo; nebo: se jistě dobre'mu dobrého, & dému zlého doetnne.
15) t. ten prospěch měl. — ") V smyalu člověka nemoudrého tak praví. který: péči má toliko
o venda-jšího života rozkoše . jich uliv'aní. budoucího buď nedbaje, buď ani nevěře.
16) t. buď hloubavým zkoumáním tajemství Boukých zaneprázdněněmu. . nebo zúrmutkem .
strastmi tohoto života sklíčenému. (Viz Mr.)

9. 1-4.

Knsntol.

byt pnki řekl moudrý. že (něco) ví, (to) synů lidských naplněna. bývají zlostí s
nebude moci najitL'
pompou.
pokud
živi jsou. a potom do
peke uvrženi
budou.“
4. Nižádného není. ještoby vždycky
Kapitola 0.
živ byl. aniž kdoby toho mohl naději
nulu vžo ns m.
a často ilochotnými hubni míti:
lepší jest pes živý. nežli lev
ným lidem jednostojno co vodo: 7. pročež shodl tohoto
iivotn uiiuti rodí n 18. moudrost node vžoeko voleb..

mrtvý."

5. Nebo živí vědí. že zemrou;' mrtví
1. Všecko to rozvažoval jsem v srdci pak ničehož více nevědí, aniž mají dále
svém. sbych snažně vyrozuměl: jsou! (jaké) od laty :" nebonapomenutí dána
sprovedliví &moudří. & skutkové jejich jest pam tka.jich."
v ruce Boží:' &však neví člověk. zdali
6. I láska., i nenávist. i závist 'ejich
lásky. čili nenávisti hoden jest:“
spolu zahynuly. s nemají (více) ž
ého
2. ale všecky věci k budoucímu času
podílu na. tomto světě. a na (žádném)
chovají se nejisté.“ proto že všeck věci skutku. kterýž se děje pod sluncem)
jednostejně se přiházejí sprovedhvému
7. Jdi tedy. s jez s radostí chleba
i bezbožnému, dobrému i zlé-mu.čistému
inečistému, obětujícímu oběti i tomu. svého. a. pí s radostí víno své: nebo líbí
se
Bohu skutkové tvoji.'
ješte pohrdá posvátnými obětmi. Jakož
8. Každého času st 'est roucho tvé
(se
mívá) dob;-ký.
ak i hříšník:
kři bílé. a. oleje na. hlavě tve necht není ne—
vopřísežník.
i tten.
kterýž najako
pravdu
dostatku.'
přísahá.
9. Užívej života s manželkou. kterou
3. Tot jest to nejhorší ze všeho. což
se děje pod sluncem. že jednostejné věci miluješ, po všecky dny nestálého života
všechněm se přihíuejí. Protož i srdce svého. kterýchž dáno tobě pod slun—
17) t. niu'dnému člověku nebylo lze posud, nniž kdy lze bude vystihnouti do zevrubnn jnk „hlu
bokost hohntství. umžní n moudrosti Boží.“ tok též i příčiny osudů lidských, i v chodech
vůbec i v jednotlivcích zvlášť; n byt i mnohý velikého umeni si získal, ..ale to jest skryto
před oómn“ jehot
l V t. jisto však, že Bůh veškery věci pozemské l-ídí k spneení n hlnhn sprnvedlívých i hříšníků,
chtě ony itbtím pozemským odmžníti. neitčotím je nkouieti n k dokonnlosti pž-ivestí; tyto
však štěstím lnsknvd. neštdstím přísně k nnprnvení povzbudití. Ale z toho jde. jnk ovntš
církev učí. že žádný 490va v tomto životě svého budoucího specení jist není. lež by Bůh
svlištním qjevením jej toho ujistil. Tok tedy žádný hříšník nikdy si nezoufej; žídny' spro
vedlivy' odvážlivd se nespoléhej. ll. Kor. 7. l. — “) Hledío toliko nn příběhy lidské vůbec.
není! vždycky pntrno. že Bůh člověka sprnvedlivého zvlištd miluje. n. nesprnvedlive'honenividí,
proto že se mnohdy onomu de'. tomu pnh dobře vede.
_
2) t. v budoucím životě vykoná Bůh přísně n hojně rovnost mezi úsluhnmi n odměnou. vinou n
trestem.
3) t. že se zly'm někdy dobře. n dobrým zle vede, proto mnozí lidé zlostně cpovrhují nžbožen

ctvím n ctností. pichqjí neprevosti s přichhejí u věcné uhynud.
4) t. že vždycky živ bude. — ") t. tnk že lep'm'jeet člověku. by! si byl sebe horším hfíňníkoln.
dokud ject živ. než hříčníkn, kterýž se již ne onen svět odebral. (psem n lvem rozumí se
v pínmech : husta hříšník).
5) Dolož: n mohou se polepiti; — ") t. mpndl jim dns milosti. jestliže v hHsích zemřeli. —
"') t. u Behn. jenž milostivě nn ně nevzpomono více.
6) t. s vážněml n roxkošemí jejich uniklo všecko; nemají nižůdne' výhody, nni : tělesných pro
spěšnosti tohoto svdtn, oni : dohlých skutků lidí žijících n sobe lnshvžji nn už vzpomínnjících.
7) t. pokud to v mírnooti n. bez ůnsu ctnosti činíi. ]. Kor. 10. 31.
8) t. nechej smutku, n hnd' po každý dns dobre mynli n s díkůčinžním vesel. Filip. 4. l. 0 slov
nosteeh stnlí bílé obličeli roucho n olejem si hlnvu moa'nnli.

Rental.

9. ID._ lo. ..

cem všecken čas marnosti tvéz' nebo svou, a žádný potom nevzpomenul na člo
tant jest podíl (tvůj) v životě (tomto), a. věka toho chudého.
16. I řekl jsem já: Lepší! jest mou—
při práci tvé. kterouž vedeš pod slun—
ccm."
drost nežli síla: kterakž tedy moudrost
10. Cožkoli může učiniti ruka. tvá, chudého opovržena jest. a slova jeho
přičinlivě dělej: nebo ani dila.. ani roz nejsouslyšáns.
umnosti, ani moudrosti. ani umění'
17. Slova moudrých! ! sebe tišeji ře
nebude na onom světě. kami ty po— čená. slychiím, bývají více nežli křik
knížete mezi blázny."
spicháš.

ll. Obratiljsem se kjiné věcia spa
18. Lepšit Šest moudrost nežli bran
třil jsem pod 8 uncem, že není rychlých vojenská.: s k oz v jednom zhřeší. mno
běh. ani silných boj. sni moudrých chléb. ho dobrého zkazí.'
ani učených bohatství. ani řemeslníků
Kapitola lo.
milost: nýbrž čas a příhoda ve všech
věcech.'
_
12. Neví člověk konce svého: ale jako

ryby udici chyceny bývají. a jako ptáci
lapeni by'vají osidlem: takt lapáni bý

Vynvůtuv to. coi o moudro-tl . nemondrosti uvrhl,

oči.jokes alnh'kvrehnostun míti. 5. oopoúioni

lahodných. . o oponioni mniů unloužilýoh; &. divů
rolličné průpovedi; 12—nžitok : moudrosti. a tkody :

nemovitosti poohhojici i n vrchnosti: 20. is just
. vec neboqočnt. prou vznešeným mlnvitl.

vajpie
lidé v čas zlý. když na ně v náhle

e.“
1. Mouchy zemřelé kazi líbost masti;'
? 13.1 tuto moudrost viděl jsem pod dražší jest. nežli moudrost a sláva..malé
sluncem, & soudil jsem býti velmi ve a na čas bláznovství."
likou:
2. Srdce moudrého jest po pravici
14. Bylo město malé. a v něm málo jeho. ale srdce blizna po levici jeho.“
3.
Ba 1 svou cestou“ blázen chodě,
obyvatelů: přitáhl k němu král veliký,
a oblehl je. a vzdčlnl náspy vůkol. &do— poněvadž sám"jest nemoudrý, všecky
ma za.blázny."
konáno jest obležení.
4. Jestližeby duch' mocného povstal
15. [ nalezl se v něm muž chudý a
moudrý, o.vysvobodil město moudrosti proti tobě. neopouštěj místo. svého:“

9) &.marného, pomijiulne'ho livota tvého. — ") t. mírné .. slušné nlivůní statků patři to be.
statky pak samy joou jen piúčeny od Boha; po smrti tve' jiným připadnou. Vit přísl. 5. 15 a d.

lo) t. žádného "dutého

ll)

matení a přemýšlovéoi.
t. panuje; nebo po lidsku mluvě, . jako! se ne oko vidi. mnoho přijde na příhodu a štěstí. a
děje se jako náhodou: tak se nedostivá vždy ani rychlým viteutrí v běhu, ani silným

v boji; mudrci nenahývqj'i vždycky výzivy. oni učenci bohatství, ani umělci přízně u jiných.
12) t. nezní (510va kdy, kde. jak umře: co! jej povzbudil opatrným, pokorným. zbožným býti.
16) t. jindy a v jiných věcech; nebo: proč tedy a t. d. — Hebr. krátce: „&moudrost chudého“ a t. d.
17) t. moudrého k moudrým; moudří v tiše působí, stranice se hluku. — ") dle 1, 15. tolik
co „mezi lidem". jen! piečuto slov knížete nie nedbk. dobrým záměrům jeho ani nemzumějo.
18) Behr. „Jeden nemoudrý (hříšník) zkazí“ a t. d. Smysl: „Jeko jeden moudrý jat mnohým
k spise (viz l4. .. 15_.); tak jeden poietilec jeot mnohým k zkáze."
1) t. kdy! se v ní utopí a zahynou. — ") Jako nepatrnými mucharnistkvoltna a drahé mast mer
hna bývi. tak si jedním hříchem maří člověk drahnč uit-luh před Bohem; ha mala . nějaký
&: trvqjíci nepmvost vňeeku jeho dievnějůi moudrost a slavu skauti : to jest. -— Druhů
čistka i tlkto: Mnohdy jest prospeinejií. na čas nemoudrým to zdůti. než moudrosti svou
si alůvy vyhledáveti.
2) t. moudrý se vtdy k pravé. dobré str-od drtí; blizen pak k levé. nespravedlivdee uchyluje.
t. v životětomtojakým sim jen.. :. takch mi i jiné. — ") t. protože tak nejednají jako on.
4) t. hněv.—") t. nevystupuj také ty. ale pukajnč akrotce se chovej. aby duoha jeho raději
npokojiL

10.lí.—11.3

_Kanta.

nebo
lék ten přítrž učiní hříchům nej—
větším.
'
5. Jest (jiná) zlá věc. kterouž jsem
viděl pod sluncem. jenž jako omylem
pochází od tváři knížete :“
6. blázen postaven bývá. v důstojnosti
vysoké. co bohatí' v nízkostí sedí.
7. Viděl jsem služebníky na koních.

908

16. jest.
Bědaatobě,
král pe
chole
jejížtozeměljejižto
knížata z rána
o

dují.'

17. Blahoslavená země. je'ížto král
urozený jest. &jejížto knížatnjřdají v čas
svůj' pro posilnění. a ne pro rozkoš.
18. Pro lenost schází krov, a pro le
nost rukou knpáva do domu.
& knížata. ana chodí pěšky jako slu—
19. Pro žert strojí pokrm. :. (nalévají)
žebníci.
víno. aby bodovali živí:' a. peněz po
8. Kdo kopů.jámu, upadne do ní: a slušnojest všecka"
kdo boří plot. uštkne jej had.
20. V myšleni svém neutrhe' králi,
9. Kdo přenáší kamení. urazí se 'ím: a v skrytosti oko'e svého n aj bo
a kdo štípá dříví. raněn bude od né o.“ hatému: nebo 1 ptaci nebeští donesou
10. Jestliže se ztupí železo, a není
hlas tvůj. a to. což křídla. má.. zvěstuje
(ostré) jako prvé. ale ztupeno jest. a ve— mínění tvé.'
likou prací vyostří se; tak i po pilnosti
přichází moudrost.“
11. Jako had, když uštkne tajně.
Kapitolu Il.
o nic menší není ten,“ kdo tajně utrhít
anomíni bohatýchk dobročinnosh'. takou; !. od
12. Slova z úst moudrého jsou pří přílišného nep-hování se ' předuneti ném varuje.

jemná: ale rtové nemoudréhosvrhoujej.'
13. Počátek slov jeho jest bláznov
ství. a oaledek řečijeho blud nejhorší.'

. 7. radi k slušnému užívání černého zboži.

]. Pusf. chléb svůj po vodě mimo te
koucí: nebo po mnohých časích jej

14. lázen množí slova. Neví člověk.
co bylo před ním: a co po něm bude.

najdeš.'

kdo bude moci oznámiti jemu?
15. Práce bláznů trápí je. ješto ne
umějí do města se bráti.'

2. Dej částku sedmi. také i osmi:
nebo nevíš, co zlého bude na zemi.'
3. Když se naplní oblakové, déšt vy

5)
6)
9)
10)

t. buď že byl ele zpraven : zlými rádci sveden, nebo sám neměl dosti náhledu . prozřetedlnolti.
t. i nilínhnmi i moudrostí í zbožím; veliký zmatek. když nemoudří panují, moudří ponížení jsou.
t. s čím kdo “chůzí, tím si ikodí. n.! i pochází. (Pl-írl. 26. 27. Sir. 27. 29.)
Hebr.: Ztupí-li železo a člověk—linevyosti-í je. pak sílu (na to) naložiti mnní: vink ale

H)

mnohem
většího
lišil-umění
(táák) moudrost
(Most).
Smysl:
[ v umění.
i ' říkali
etno-tistaří.
jen
bedlivou praní
číov
1.1k dokonalosti
lze doupěti.
„Před —
ctností
položen
jest pot.“
15.podoben jest mu . . .

12) dolot' samého v neštěstí, činíte jej protivnn i Bohu i lidem.
13) t. celá řeč jeho nemondri. .! i mnohdy v rouhání upadá.
15) t. neznají ani cesty do měna; obruem to veliké zpozdílorti. Rozuměj: Nemoudří lidé ne
znqjíce cíle svého, mnu-nými pracemi se hmoldí. Sv. Jeronym tu poukazuje nn nudne po

hanské; ale platí to o mudrcícb ijínýcb věků a knih:.
16) t—' čas důležitých pred. Staří jídnlí a! k večerou. (Srov. su. np. z. IS.)
17) t. po zalití jidla prviího; nebot tehdáž krmě mírně požívnne' slouží k zdraví.
19) t. bohatí n vysocí strojí hody ne pro obživu, ale pro obveselení se.—")
|:. penězi si bohntei

vieáo giednnti hledí.
20) t. o čem! mnoho přemýšlíme, to neopntrně. mnohdy i mimovolně : úst. vypouštíme, nevědouee
ani kým doneieno býti může; ptáky příslovně míní ošemetné n podlínvo' doniieče.
]) t. jako loď : nkklndem na moře puštěnn jeouc vrací se kupci : užitkem, tak i tobě dobro
činort tvh úroky jisté přinese.
2) t.. udčlqj kolikuknli možno. nebo nevíš. edn-li sim nouzi "pěti nebudeš.

Vl.: 3.

L
Blhlr duki.
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lejí na.zemi.“ Padne-li strom na

anebo na půlnoc. na kteréžko'
padne. tam bude."

mm.
ledne.
místo

4. Kdo šetří větru. nezaseje: a kdo
hledí na oblaky. nikdy nebude žíti
5. Jako nevíš. která jest cesta ducha.
a. kterak se skládají kosti v životě těhot
né: tak neznáš skutků Božích. kterýž

jest působitelem všeho!
B. Ráno rozsívej símě své. a, u večer

at neustává ruka tvá: nebo nevíš. které
více vzejde, to—li. či ono; & pakli obé

spolu. lépe bude.
7. Sladké jest světlo. alibo jest očima
viděti slunce.
8. Avšak byt by mnoho let živ byl člo
věk, a ve všem tom' se veselil. rozpo
mínati se má na čas temný," & na
mnohé dny. které když přijdou. tre
stány budou předešlé věci ::marnostif'“
9. Vesel se tedy mládenče v mladosti
své. a v dobrém budiž srdce tvé ve dnech
mladosti tvé. a choď po cestách srdce
svého. a podle žádostí očí svých: ale
věz. že pro všecky ty věci přivede tě

Bůh k soudu!

10. Odejmi hněv od srdce svého,“

11. 4. — 12.5.

odvrat nepmvost od těla svého :" nebo
mledost a rozkošjsou marné věci!"

Kapitoluu.
Kite nn Boha pametovou.
nei krome
přijde ua
vek ss
„ný-.
&
o]
marnost.
Bobo,
k jehož .oudu konecne vliekní se dostovino.

1. Pamatuj na Stvořitele svého ve
dnech mladosti své. prvé než přide čas
trápení.“ &priblíží se léta. o nic ž řek
neš: Nelíbí se mi;
2. prvé nežli se zatmí slunce. a světlo.
a měsíc. i hvězdy. a navrátí se oblakové

po dešti;'
3. když se třasti budou strážní do
mu. & kleseti budou muži silní. &zahá
leti budou mleči v maličkém počtu. a
zatmí se ti. kteří vyhlídaji okny;'
4. a zavrou (se) dveře na ulici. a se—
slabne zvuk mleče. & vstanou k hlasu
ptačímu. & ohluchnou všecky dcery

zpěvu:'
5. o vysokých míst báti se budou,
&strachovati se budou na cestě, &kvé
stí bude mandlový strom. ztuční kobyl
ka. a rozmetán bude kapparis:' nebo
béře se člověk do domu věčnosti své, &

choditi budou vůkol po ulici kvílíce.“

3) t. vypruhlou; tak i ty. mnie : čeho, potřebným udelej. Sr. Tob. 4. 7—12. —") t. leteti,
sám sobě vzhůru pomoci nemohu. Tak i ty v neštěstí upadne. jiných ku pomoci potře
buješ; blue tobě. jestlizes sobe u. dnů dobrých štědrosti svou mnoho přátel získal. -—
4) t. přílišná opatrnost a. ůzkoatlirost vadná jest u vykonávání vůeliké povinnosti.
5) t. : proto! konej příhodným duem svou povinnost podle místa . povolání svého. úcinek
vioho toho poteče Bohu; ten práci pilného s požehnáním svým k prospěchu uvidí.
8) t. v tom světlo. za. doby štestí. —") t. Css bídy. zvlášť v stáji. — “') t. ukáže se, lei
všecko to předešlé blaho marnosti bylo.
9) dolet: & protož nepřestupuj přikňznni Božích; utiveje časného dobrého. vanu se hříchu.
10) t. vnruj se mltivosti. -—") !—vsruj se všeliké smyslné rozkoší. — “') t. nestalo. pomijejici.
1) t. veku ušlého. s neanůnemi mnohými spojeného.
2) t. než zrak seslúbne. nei tě smyslové opusti a síly ti ubývsti bude. a bída zs bídou jako
oblek zn oblakem na té přikvepi.
3) Připodobniví se tu lidské tělo domu. Smysl jest: Neodklůdej pametova“ na Boha, si do
věku ušlého; si se ti ruce (strážní domu) třásu' budou, nohy a. hnity (mulí silní) oslnbuou. &
těch málo zubů (mleči) nebudou moci pokrmů :výkntí : zruilsti. s! se ti očí nku" . zatemní.
4) t. si ti mdle lvýknjici ůsts napadnou. spaní ubude. že bude?:s ptáčky vstávati. . sluh sestruti.
5) t. až budeš míti zivrst. o búti se i na rovné ceste půdu: si ti zešedivi hlavu jeko květ
stromu, . shrbí se hřbet tvůj jeko hřbet kobylky. . všecka chut tě opustí, jako když od
květe knperový keř, jeho! květu i ovoce pro chuť se utívulo. Aneb jinak: kdy! se budeš
boti vyohneti každého času: i : jen. kdy mandle kvdtou; i v lete. kdetto kobylky Mí
hojnost potravy. i v podzim. kdy! knpnry odkvitqjí; slovem kdy! cely oehibneč. — ") t.
ti tskto ceilí & staří lidé.

12, 6—14

6. 'Prvó než se přetrhne provázek
ll. Slova.moudrých jsou jako ostno
stříbrný . & spadne lampa zlatá. a roz vó.' a jako hřebovéhluboce vbiti." kte
tříští se vědercc nad studnicí. s rozlňme ráž slu-ze radu mistrů vydána jsou od

se kolo nad cistemouf'

pastýře'ednoho.'"

7. & navrátí se prach do země své
odkud byl, :. duch navrátí se k Bohu,

12. íce nad ty věci. synu můj. ne
vyhledávej. Dělání knih mnohých žá
dného konce není: a časté přemyšlování.
jest trá. ení tělo!
13. onec mluvení' všichni spolu

kterýž 'ej dal.
8. Maroon. nad marnosti. řekl Kaza
tel. a všecko marnost.
9. A poněvadž nejmoudřejší (muž) slyšme:Boha se boj. a přikázsní
byl Kazatel, vyučoval lid. a. vy ravoval,
ostříhal: nebo to jest vše
iký člověk.
co b lučinil, &skoumaje složí přísloví šebo
mno á.
14. A všecko. co se děje. bud'
10. Hledal slov užitečných. &sepsal to dobré. nebo zlé. přivede Bůh
na.soud za všeliké poblouzení.'
řeči nejpravější. a plné pravdy.
6) Pamatuj na Stvořitele ného.
") t. prvé ne! ze světa piúdeš, než se ti přetrhne dech
. zhasne svíce ivan. srdce přestane tlouci a plíce dýchau'.
t. k vzbumvání. k poučeni & vystříhůni čtenářů. — ") t. hluboko pronikqji. jsou pevná &
důkladná. _- *) i.. od Boha. Žalm 22. 1.
l2) t. toho. cejn-m ti tunu sepsal drz u- a vůbec písmům svatým se uč, která Bůh skrze
úst-t prorokův rjevil. Prue moudrosti vjiných knihách nehlcdqi: těch mnoiství jest nesčíslné;
nevedouc k cíli : nnavnji.
13) t. sumu nebo krátký obsah slova Boiiho. — ") t. to dělá celého člověka dokonalého.
M) kterýho sond drzim bude ned každou věcí tajnou. buď dobrou nebo zlou: tu! všecky tajnosti
lideké najevo proneseny. & dobří skutkové odměneni. v]í plk potrestáni budou.
ll)
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Pinonšnlomounova.

Píseň Šalomounova.
(Canticnm cantioorum. písen všech písní.)
Slujo píseň a

písní vsech písní, poněvadž nejznamenitější jest mezi všemi jinými, které!
sepsal Šalomoun.

V písni lé opěvuje ao. dle pouhdho významu alov, 1m.

dvou zasnoubenýoh čistotná. vroucí a

trvanlivů; oviemť způsobem u obyvatelů knjin východních obvyklým. ulívůno toci! zhutn obrazů

a podobenství u ní.- neohyčejných. Ph. to viento ne to ničeho! ani taeančho. ani pomkého
nýbrt všecko to & nebeúým. duchovním a apaeitedlným věcem obráceno býti musí. Již
v Starém Zákoně hub Synagoga tn píseň v amyalu toliko duchovním. toci! o lásce Boha lio
nenaíeú;

apodina k lidu tvému vyvolenému.

nejnvčtQilíholenicha Kriota

A církev Nového Zákona rommi jí a výhlůdů jediné o lávce

Jolíie

!. mnoubené choti své. církvi svaté,

kterou on si

zjednal krví svou. a ohnyv učinil ji celou čistou a hlínou. a alavnou. nemající ani poikvrny.
ani vrásky; io liaoeamiloeti Jeho ke haldě nšbolně duši. kteri! ae zcela Inekon jemu odevzdivš;
onť jen pravým Ieniohem a milovníkem věrných duší. a zvláště duší panenských. nepoškvrndnýoh.
V tomto pouze duchovním. any-ln

mqji se tedy všecky průpovědí písně této hrali a rozumůti.

Pončvndl paknemotno duchovní am,-! 06 pílnd pro obšírnou. ouplnéji zde quam.
ohiuňuje na
m toliko nejprv alovrlílnu-l, pokud mi
imo.. . při tom .. pu v hlavních věcechi na
tmy-l duchovní poukazuje. K lepšímu toho pochopaí navrhuje se píseň ta i v 7 výjevů ali dní.
jako tolíhéi ltupňů, po nichlto zholn£ duie od prvního minulení se po Božském choti lvún
& nnalne'mu jej hledání. k vroucímu miloviní, & vdrne'mu jeho ne přídi-lení až pak konečně kota

lému a nim se qiednnconí.a věčnému. Mambu
dní — avatý týden.

jeho požívání pokračuje. Jest to tahmčř nedmero

v odmita nebeský choť působením milonů“ nvd duši !. původní nevinnosti

tvoří a v pravý dj nebuhý uvidí. aby tam . ním na věky qiednooenajnonc. pravý den od
poánntí a ním alavila. po něm! nilůdné noci nebude více.

Píseň Šalomounova..

1.1—7.

Kapitola :.
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matujíce na prsy tvé více nežli na
vino :* upřímí 1-milují tebe.

4. Cel-nájsem.,
krásná.“
dcery í:
rusalémské."
'ukoale
stanové
Cedaršti.

evěsta.)' Kéž mne jako opony Š omounovy. 1
5. Nehleďte na.mne. že jsem snědň.
políbí políbením úst
svých:" nebo lepší nebo opílilo mne slunce: synové matky
mé' brojili proti mně. postavili mne za
sou nez vino rs
live.".
p y strížnou na vinicích: vinici svou neostři
2. vonné mestmi halajsem."
6. Oznam mi. ty. jehož miluje duše
' nejlepšími; olej“ vyli
tý. (jest) 'meno tvéz" má. kde paseš. kde odpočívůš o poledni.
at se nemusím toulati za stády tovaryšů

protož
u_|í tebe. edice" mi tvých'

3. Tahuiž mne:' takt za tebou obě
7. (Ženicb). Neviš-lito. 6 nejkrás
hneme po vůni mastí tvých. — ráli nější mezi ženami. vyjdi a krůčej po šle
mne uvodí do pokojů svých :“ (protož) pějích stád, & pss kozlátks svá podlé
plesati a veseliti se budeme v tobě. pa stanů pastýřů!

1) (Den první.) Počínú mluviti nevěstu k ženichovi.církev hu Kristu. choti. Spusiteli svému; Ou
puk ji opět odpovídá, . tek ei dále oba v knize této rozmlouvqji. — ") Políbení jest obru
. význam upřímného přátelství lísky napojení srdcí, tudy se tím vyznamenávů touhu nevesty
Kristovy po spojení s ním v duchovním sjednocení -— '") Behr.: Lepší jest nod víno lásko
tvů. Víno znamená veselí. rozkoš. Smysl duchovní: Milost tvá mi jde nude všecko veselí .
rozkoše tohoto světa.
2) Olej znsmenň luhodnost . líbeznost. ——“) t. jmeno stojí tu zs. nebo samého. Ty sim jsi
libezuýjeko olej. — “') t.. netoliko jů. nýbrž i druiičkymč, všecky čistě nevinně duie roz
koinou ííbezností tvou cele jsme k tobě linkou vzplmuly.
3) t. milostí svou ku přídi-zeníse : nhledoviní tebe. k úplněmns tebou se spojení. Nebo „tuni

neprijde & Synu. lečby Otec přitáhl jej.“ Viem nim pumu tuhnoucí ns. mami nou. —
") Králem rozumqi Kristu, jen! přijímá duši k vnitřnímu s sebou spojení či zssnoubení. —
"') t. rozkol lásky Boží převyšuje všelikó radosti : potěšení světské. — t) t. čistí. sprsvedliv'í.
4) čen-ns jsem, z. nemohli od slunce při ustavičně prioi, ulo tím krásnější . manju n. duši
rozmanitými ctnostmi. (PHsL 31, BO.) V duchovním smyslu spunilostí nevěstinou míní ee její
yniuni ušlechtilost srdce, jilto ji Bůh obdařil; omnhlosti puk se vyrozumívá preci . utrpením
zmrtveon její zevnitřní podoba. — ") Dcery Jerusalem-ků jsou zbožně duio mw obce. -—
'“) t. potomků Cedurových, arabských pastýřů, jiehito stanové jsou z černé kozí srsti. !.

Moji.. 25, 13. _ +) Opouy s.:. byly krásné . me čslouoy, jimi! may \: vnitř zdobeny
byly; rozumějtedy: „hl-isnt jsem. jako . . ." u pojmi pod tím obrazem vnitřní ctnosti svaté
Jů.: sice preci . utrpením umrtvenu jsouc zevnitř
nevesty. Rozum tedy celého verše jat:
spauile nevyhlílím; zdobí však mne ctnosti vnitřní a. milosti, jimi! ionic-.hmůj mne obdai'iL
5) t. vlastní bratří moji. — ") Vinice jest vielikó vezdejší usilování; vedro dunce znemml
obtiznost prům. (Hut. 20, l.) Duchovně: Nepřejioe mi, abych bodla své lůsee k Bohu , ob
tízíli mne msrným zaměstnáním.
6) Dolet: . dlouho tě hledoti. Toulqjí se ti, kteří Bobo opustivie, jen po světských včeech bdí.

7) Počíni tenieh přísným poka
nevěsty eve', le jen na to pumy-slib, vzdlliti se jeho .
hledat-iu jiných útěchy, . hrozí jí, že tohto bude písti „kezlith "i“. myslné “dosti své.
„mimo stany pestýřů". mimo církev. Duchovně rozuměj: Bůh so uráží i pomyšlením. kteri
nás od něho vzdeluje; on zádi. víru etůlou & bedlith
přísnou od těch. jen! k úplnému sjed
nocení se s nim dospěti chtěji.
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Píseň Šelemmmova.

us.—2.3.

I

|

!

8. 'Malá své
vozlcb Faraonových
připodobňuji
tebevepřitelkyně
má."
9. Pěkná jsou lloe má jako brdličky:
&hrdlo tvé jako (dmhé) pásky na. krk.“

15.&ušlechtilý.
(Nevěsta) Aťůžko
ty krasný
jsi milý
můj.
naše jest
kvě
“W=“
__ _
,
16- túry! domů "851011150“codrove.

10. mozku zlatýchzhotovímetobě. “WW "*“ “""““
prokládnných střibrem.'

ll. (Nevěsta) Kdyžkrálstoloval.

““Pilůlll

z.

mrd můj vydával vůni svou.'
1. Já. jsem (jako) květ polní, a, lilium
12. Milý muj jest mi kytička mym-hy5 v oudollcb.'

(která) mw prsy mým odpočinu
bude.“

_

__

_

2. (Ze n.) Jako liliummezitrnlm. tak
jest přitelkyně má mezi dcerami.“

13' Muf male“ m1hrozenoczprovy.
3. (Nev.)' Jako jabloň mezi dřivim
(hrozen) na. vnmclchVEngaddl.
lesnim, tak jest milý můj mezi syny."

14. (Ženich.)
Aj ty jsi,
umaoči tvé
jsi jsou
při- sedim
Pod stínem
toho.
kteréhožjsem
telkyně
má. aj ty kmenů
, a ovoce
jeho
jest :!adké žádala.
brdlu

bolubiči.'

mémuf"

'

8) Svatá o.hot ale nedá. se saleknouti přísnými temi slovy, nýbrž uslyievši hlasu chote svélio, tim
horlinii k němu spěchá. tak že on laskavé k ní bledé k chvále jeji volů: — ") Koně
. egptske' byli nejvýrobnčjši & nejrychlejší.
9) Bobr.: Líce tvů jsou okriilena perlami (vysicimi s ozdob hlavy tve'). o hrdlo drahými l-etiz
kovýlni obojky. Duchovně: vaálí cbot svou, to se přičinila & umi k přirozené kráse při
pojiti ozdob mravních; (hrdličkou vyobrazuje se čistotu. licema stydlivost) & puk slibuje jí:
10) Rozumqj duchovně: Ozdobime (tajemné obrat k Nejsv. Trojici) i tebe rozmanitými dary milosti
své „ze als—tociste planoucí lásky a ze stříbra libé znejiuiho slovo svého uměle & ušlechtile
spojené. (Vis Euch. 16. 11. e, t. d. Gol. 5. 22. 23.)
11) K stolovini se připodobnivi bluenoet království nebeského; vůně jest i dobrú povest. i lí.
beznnot ctnosti & příkladnost dobrých skutků. Vylitim drahé masti při hodech osvědčovnlo
ne veliká lásko i uctivost. (Mot. 8. ll. — 2. Kor. :l. lt. — Mark. M. a.)
'
12 . la) Svntů obot velebí dále chotě svého. On jest ji l) kytice myrrhovů. Myrrhs. jest kel
velmi vonný & však trpké chuti, : nebo! se most připravovalo ]: balsunovůnl mrtvých. — Proto!
rozuměj to dle sv. otců o umučení Pinč: toto nejsv. tojemstvi hluboce v sebe pojmi Iaidó duše
zbožní; 2) brezen : keře cyprového; bylt kel- vrbkovitý s květem bílým broznjčkovitým; masti
: něho uživnlo se k oživení omdlelých oudů; 3) hrozen viný : Engaddi, města v Pojordaní.
ůrodnébo na. víno obzvláštní sladkosti, nn blízku mrtvého moře. Duchovně tedy tuto dvě:
Cbot nn'ú jest posilou moji. jest mon radosti; a. nebo s připojením obrazu prvniho. ..Roqiimůni
umučení Pine posilňuje s. opojuje duši Jej milující?

14) t. čistě.jasné nevinně. Holubiee jest obru nevinnosti .. čistoty, věrnosti n sprostnosti. (Mot. 10, IS.)
15) t. plné kviti.
16) Jinak: Zn. lůžko jest niun kviti. za vrchni trámy domu vysoké cedry, na stěny & paleni
eypresy. Duchovně: Sličnů jest duše i v pl'irosené čistotě. s. nevinnosti; ale sličněji'd v světle
bostonské ctnosti: krásný jest Hospodin na nebi 5 no zemi v divných skutcích přirozenosti;

ole krůanjši s. podivnájšl vskutolcb své milosti. — (Někteří jíl lépe od sim „Lůžko nule"
&! 2. 2. . . . deenmi“ opět svatému choti připisnjiJ
!) t. jen sprostá dívka. V Palatin! jelt liliuln kvití obecně o polní. (Met. 6. 28.) Blue duši
která. tak střídmě o oobě unýili. oni nevědouc o zponilosti . ušlechtilosti své; budet hodna.
větši milosti . chvíly. (Luk. ], 28.)

2) t. punsmi.

.

8) k slulebnieem mluvi. — ") t. mezi mládenci. Node všecko jat duši ubohé Kristus. —
“') t. u svého 8pssitele nnlsú duše nebi-sen! : občerstvení ve všelikých struteob. posilu
v nanheeb. ! nasycení k livotu věčnému. (Mot. ll. 28.)

|

!

4. Uvedl mne do sklepu vinného,
zpořádal ve mně láskuf
5. Zpodplrejte mne kvítím. obložte
mne jablky; nebo láskou umdlévámf
6. Levicejeho pod hlavou mou. a pra
vice jeho obejme mne.“
7. (Ze n.) Zapřisahám vas dcery je
rusale'mské' skrze smy a jeleny polní."
abyste nebudíly. ani vyrážely ze ana

pospěš přítelkyně má. holubičko má..

krasna má..a pojď“
l ]. Nebojiž zima“ minula, prška pře
stala. a odešla.
12. Kvítl ukázalo se v zemi naší. čas
pořezavání (vinic) přišel: hlas hrdličky
slyšán jest v zemi naší:
13. l'ík vypustil holičky své: vinice
kvetoucí vydávají vůni svou.' Vstaniž
přítelkyně má. krasna má.. a pojď:
(mé) milé. dokudžbysama nechtěla.“
14. holubičko má (jenž bydlíš) v
8. (N o v.)' Hlas milého mého. Hle, on rozsedlinach skalních. v děrůch ohrady.
ukaž
mi tvář svou; zavzni hlas tvůj v
přichází. skáče po horách.. přeskakuje
pahrbkyf"
uších mých: nebo hlas tvůj jest sladký.
a tvář tvá spanilá.
9. POdObeILje“milý
srné, amla
16. Zl ejte nám lišky maličké.'ješto
dému
jelenu. c, on stojímůj
za stěnou
naší.
pohlédaje skrze okna. patře skrze mříže.' škodu dě ají na vinicích: nebo vinice
10. Aj milý můj mluví ke mně: Vstaň. naše rozkvětla.
4) t. opojil mne láskou, spořádanou k Bohu a bližnímu; tut i v 5. a 6. ještě dále velebí.
5) t. Omdlevánlm rozuměj ten stav duše, kdyz raněna jsouc šípy nebeského milovníka svého.
mocným totii a častým vnuknutlm. osvícením a nadšením, vroucně stena a touzl po úplném
sjednocení se s ním a dokonalém jeho požívání.
6) Tak po sladkém utéšene'm namlouvání chot nebeský vyvolenou svou k svatánu objetí při
jímá, ona pak podporující a oblatující moc jeho milosti (levicí a pravicí se to vyrozumívů)
pociťuje a u blažený spanek klestí. (Žalm 4. 9. ID.) Objetí, spánek. odpočinutí toto duchovní.
at ji: o nadšení duše rozumíi. at na blatené spokojeni a odpočinutí v Bohu tam na věčnosti
obratli, jich! nelze rypovčděti. leč by je zkusil.
7) (Den druhý.) t. ty. které na usvítě se sešly. aby nově snoubenou chot zpěvem vzbudily. —
") t. skrze všecko co: krásného a vám milého jest; nebot tato zvířata jsou tamto vzor krásy a
ušlechtilosti. — “') t. lidé světští mnam pojmu nemají o nadšeném a měřeném odpočí
vání v Bohu duis' roziímůvému !ivotu oddaných. proto nemají jim v tomto překážeti. je vy
b'hovati, až by ony samy Bohem vzbuzeoy k Gné lisce pro Neho a bližního se obrátily.
8) az do 16. jsou slova. jez mluví nevěsta dílem zespaní. dílem probuzenš, t.j. duše v Kristu
pohřízena u svatém vytržení; i slyší lihý hlas jeho a vidí jej. an spěchá ]: ní; plesů mu
vstříc a volá, aby co nejrychleji v její objetí se navrátil. — ") Dle sv. otcův se tímto
znamena i zázračné a spasitedlné vtělení Páně. i duchovní jeho spojení s duší vyvolenou. jíl
víc a více se rjevqje. se blití. a! i přítomen jest.
9) Okna na východě bývala toliko mřízkovíma. Starou tuto těl rosuměti lze člověčenství Páně.
kterýmtto jako poněkud zakrytý jsa skrze písma svatá. milostí duchovních osvícení a vnuknutí
nám se zjevuje a poznati divi.
10) Tím nebeský ženich zve choť svou církev a všecky věrné duše, aby opustívie. co podzemslného
jest. cole jemu se oddaly a jej následovaly.
11) t. das před Kristem. kdetto dovednostvo v blud a hřích pohříleno bylo: tě! i čas. kde! duie
v hříchu pohříiena bloudí. Zíma ve východních krajinách záleží nejvíce : pršek déle al iné
knlik mdsíců trvajících.
l3) t. nastalo léto, totiz léto spasení. kdezto pokolení lidské dozrůlo k vykoupení. a Kristus Pan

pheL

15) t. šakaly. Tito podobní jsou dílem vlkům. dílem líškim; působí mnoho škody ve vinicích. Dn
obovné jimi rozuměj oiemetné nepřátely víry i ctnosti. zvlíitč falešné proroky. kteří! pod
rouškou přátelství, poholnosti a pravaío učení do domů se chytl-s vlunúí. a sprostnd. nevi-nd

dulšzltoumavqií
sv
' duii vadí.azavůdějí: pak i vialikó zlé naruňvosti. je! o prvním rozkvětu zivota abozněho
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16. Můj milý jest můj. a já 'sem 'e
ho.' jenž pase mezi liliemL" ]
J

vlide ho neuvedu do domu matky své:
a do pokojíka rodičky své."
6.' (Zen.) Zapřísahámvás dcery je
nové.' 'Navratiž se: podoben buď. milý rusalémské. skrze smy & 'eleny polní.
můj. mě. a mladému jelenu. na horách abyste nebudily. ani vyrážely ze sne.
Betherf'“
milé (mé). dokudžby sama nechtěla..
6. (Družky nevěstiny.) Kteráž jest to,
jenž vstupuje přes poušti jako sloup'
17. až zesv'itne den, a nakloní se stí—

Kapitola 8.

dýmu z vonného kořeni myrrhy. a ka
didla. a všelikého prášku kořeného'P'
7.' Hle lůžko Salomounovo šedesáti:
l. Na lůžku svém přes (celé) noci hle
dala jsem toho. jejž miluje duše má.: udatných obstupuje : nejsilnějších Isra
elských:
hledala jsem ho. ale nenelezlaf

2. Vstsnut, azchodím město: 0 ryn
cích a po ulicech hledati budu to o, je'ž
miluje duše má.: hledala jsem ho. ale
nenalezla?
3. Nalezli mne strážcové, kteříž ostří
hají města? Zdali jste viděli toho. jejž
miluje duše má?
4. Jakž jsem jich maličko pominula..'
nalezla jsem toho. jehož miluje duše iná:
uchopila jsem ho; aniž bo pustím, doka—

8. všichni držíce meče. a nejvycviče—

nejší
v boji:
každý noční.'_
má. meč na
bedrich
svýcjeden
pro strachy
9. Noseci ložce udělal si král Selo
moun z dříví libanského:
10. sloupy jeho udělal stříbrně. zpo
léhadlo zlaté. vchod šarlatový: prostře
dek postlal láskou pro dcery jerusa—

lémské.'

l l . Vyjděte a pohled'te. dcery sionské.
na krále Salomouna v koruně. kterouž

16) &.již procitli choti svntů opět v objetí svého chotě spěchá. Duchovně rozuměj tu opět touhu
a sjednocení církve sv.. nebo duše zbožně s Bozkým chotěm svým. — ") Kristus koohá se ve
vůni ctnosti duši nevinných. —
17) t. až nevitne den vědec-ti a veškeré temnosti prchnou před etkvělou záři slunce pravého -—
Krist; ") t. pospei e nsvrst se rychle. Hory Betber byly nedaleko Jerusale'ma.

!) (Den M)
L v temnosti s vypníhlosti ducha. Do té upedá duše. jakmile ji Kristus poněkud
opustí; pak jest ji matně hledati nebeského ženicha svého.
2) t. v hluku světském, jenž se tu městem zmeni.
duše ženicha svého nennluů. ovšem! ale

více auditu . rozdělenabýva
3) :. omnia
Kristovi, učitelé . duchovnípastýři.
4) Dolož: byvii poučenn od nich. jek bych Jeliie
nalezla. palechnuvši napomenutí jejich. —
") hk trvejž duše zbožná v nastalé suchopúrnom' e. vyprůhlosti mysli v dobrém předsevzetí. u
vál-ném cvičení : bedlivě poslušnosti svých duchovních vůdců. a jistě opět dojdeš milostivě-ho
sctkiní ee s nebeským chotěm ovým. Uveď jej pak do domu matky své. svaté církve. a tem
on ti zjeví llhvu svou, svů tajemstvi; ostřihi tě četnými nástupy svých vyvolených stndcův.
5) Ans. nevěsta u vytržení odpočivi.:
6) t. štíhlá. útlá. -— ") t. družky nevěstiny líci nyni vmeienoet a přednosti svaté choti.
7) Když svatá choť nalezla chotě svého, jde on ji v oustmty však již oo kníže pokoje. prevý
' Šalomoun, . uvádí ji k luku svému stleženému vyhr-enýmmužstvem proti úklodům _nepl-átelsky'm,
jež by noční poklid jeho a vyvolené choti rušiti se jeli. Duchovně tu rozuměj ochotnou lasku
nebe-kého chotě. Kriste, s kteroužto obec svou. sv. církev. nebo zbožnou duši příjimi aji nebe
ským svým dvou-stvolu chrlni.
8) t. k obhájení proti vimu, cožby se strašlivého v noci pfihodití mohlo.
9 n. 10) Aby choť svou co možná. |levné přijal. dal si zhotovili noeeei ložce. které! se tuto popisuje
: dříví líhne-kého. dlouho trvajícího; sloupy stříbrně — čistotu mravů. zlaté spoléhadlo —
viru prnvou mlád; vchod (nebesa ned nim šarlatová). prostředek (vnitřek) až mile krásne zdo
bené ku podiveui dcer jemenlěmskýcb.
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ho korunovalamatka jeho v den zasnou
bení jeho. av den veselosti srdeejeho.'

Kapitola 4.

tisíc štítů visi : ní. všeliké odění silných

(mužů).'"

5. Dva prsy tvé. jako dvě mladých
dvíčátek smích, jenž se pasou mezi li

liemif

6. Až zasvitne den. a. nakloní se stí—
1. (z' o nic h.) Jak jsi krásná přítel
kyně má. jak jsi krásná! Očitvé jsou ho nové. půjdu ]: hoře myrrhové. a k pa
hrbku
kadidlovému.'
'
lubičí.' kromě toho, což vnitř skrytého
jest.“ Vlasytvé(jsou)jakostádakoz."
7. Všecka jsi krásná přítelkyně má.
a poškvrny není na tobě.
kteréž v stu ují s hory Gslaad. 1:
2. Zubov tvoji jsou (jako) stáda
8. Pojdiž s Libunu. choti má.. jdiž
ovcí střižných, kteréž vystupují z pla sLibanu. pojď: budeš korunována! (F;)jd')
vidla. všecky mají po dvóm jehňátek. a svrchu (hory) Amany, s vrchu (hory)
Saniru a Hermonu; ze skrýší lvových.
neplodné není mezi nimi.“
3. Jako šarlatový pásek rtové tvoji: a a hor pardových.'
9. Ranila jsi srdce mé, sestro má„
a řečtva sladká! Jako skrojek granáto—
vého jablka. tak jsou líce tvé. krom toho. choti! ranila. jsi srdce mé 'edním (vze—
zřcním)očísvých.ajedním viasem' šíje."
což vnitř skrytého jest.
4. Jako věže Davidova hrdlo tvé,'
10. Jak krásné jsou prsy tvé, sestro.
kteráž vystavena jest s pevnostmi:" na choti má! Krásnější jsou prsy tvé než

„)

Král ŠalomounpfedpodobňovolMessišše.jen! si zasnoubil církev sv.. . usnubqje si moou duši.
milující jej. kterou! vyvádí se světa jako : poušti. sjítto pripravuje příbytek stkvostny. kde!

nebude více třeba čeho se obivati. Zjev. 21. 4.
1) t_ jasně. nevinné; oči jsou ucsdlcm duše —-") t. mimo jiných kršsnýeh a utěšených doko
nalostí tělesných i duševních. jich! vypovědíti ani nelze. Okquí tato slova. třikrůtc opako—
vána, še vnady tělesné milené choti, je! tuto chot její tak nadšené velebí. hlubšího tajemného
smyslu požaduji. To abychom při holdem slově td svaté knihy na očích měli, opět a opět
připomenoutisluší (víz Žalm 44, ll.) — '") t. dlouhé. černě. — f) t. kde! bylo mnoho
pastvy . stšd kozích. které! v těch krajích jsou krůsné černé srsti. Vlasy jsou zvlůštní ozdoba
ienskí. a výsnsm panenské statečnosti. Smysl: Nevinnost, skrytost a panenská statečnost
jsou tvá. ozdoba.
"
2) t. zubové tvqji jsou bílí a neporušení.
3) t. rtové tvoji a hlas tvůj jsou plny pi'ívčtivosti; h'ce nepoškvročnč, plny stydlivosti. Ctnosti
tvé jsou také přívětivost. neporušenost a stydlivost.
4) t. okrouhlé a bílé, plno perel, a jest vy'mnmem i poslušnosti i stálosti; — ") t. runsnssna .
plecema: obru statečnosti. — '“) t. těm připodobňuje okresy obojku nevestina; na vete
pevnostnó věšívsly se štíty a odění. jež byly bud' dary přátel. anebo kol-lstí od nepřátel.
5) Pri-y jsou sídlo vroucí a obétovné lísky; plochým dvícšthům smím je přirovnůvš snače tím
notnou srydlivost.

6) t. k chotí své. Vůně myrrhy znameni shsluhn mrtvcní sebe samého; vůně kadidla líbuoost
modlitby . pobolnosti; tím odpovídá hdosti nevěstiné svrchu 2. 17.
7) Jako církev. choť Kristova jest bez poškvrny s. vrhly (Ef. 6. 26.) podobně i mas krví
Kristovou očištěna duše.
8) t. pojď. provedu tě po utěšených horách. . . . & ovčnčím tě vonným jich kvítím. Liban
snšmd horstvo v severu Palestiny; Amino. o Soni! & Hermon svlšštní hory jeho. Roznmqj duo
chovné: Opus! divoká-puste qujiny. kde ďšbel snšhončími svými (lev a pud) peleší, a pojď
se mnou do vlasti nebeské; tant korunovšno budeš slávou věčnou. Odměna pravé. trvalé
ctnosti bude koruna věčné. & zbavení vší stth
2. Tim. 4. 8.
*
9) t. kadeti. — ") Kristus svym vtaením stal se účastním lidske přirozenosti a tudy nazývš
nevěstu svou sestrou. -— Oko jen! jelo jej. jest pohled sprootny, hledající ve všem Boha.
kadeřpak znameni nchovivůní o plnění zákona Bolího._jíml se jeví líska h Bohu. Bprustnost
tedy s upřímnost úmyslu s. horlivost v skutcích. jsou dva šípy. jm! pronikají srdce Bolí.
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víno. & vůně mastí tvých nade všecky
vonné věcí.'

ll.

Plht

4.ll- —5.2

16. Zdvihni no.' větříku půlnoční. &
přijď. větí-íku polední; prověj zahradu

strdí tekoucí jsou rtově mou. at tckou vůnějejí.

tvoji. choti! med a. mlékocpod 'azykem

tvým.a.: vune oděvůtvý

) o vůně

12. Zahmdazaměenějai. sesti-o.choti
ggn'ťšmda zamčená. a. studmce zapc13. Rostliny tvoje jsou ráj granátových jabloní , ovocem jablek, CYP'Y
. nei-dem.
“_ nnrd „ šafrán. kaasie &skořice „
všelikým otromovím líbánským . myr-

Kapitola

5.

1 (Nevěsta ) At ři'de mil mů' do
zahredy své. a jí ovoci?zJjabloníýsvýěh.'
'(Zenich) Přlšejt jsem_do zahrady
sve. gastro., choti ma.! tězil jsem myrr'bu
svou. vonne koření eve; jedl jsem plast
s medem svým„pil jsem vínosvěamléko
“45:" 19233Rage a pítc “ holně se na.

rha & aloe se všemi předními voňav— P“e nelm'leJSl

'.

2? (Nevěsta). Já spím" ale srdce

16. Studnice zahradní (jsi): studnice
vod živých. kteréž s prudkostí plynou
&Lihanu."

mé bdí: Hlas milého mého tlukouclho: 1'
„Otevřimi.-H sestra má. přítelkyně má.
holubičko má. nepoškvměná má! nebo

10) Tvá lásko . dobří skutkové z ní vyplývající. předčí vielikou vůni i víno i koreni. 2. Kor. 2. !$.
11) t.. řeč tvš jest velmi libezná : milootnš. — ") t. roucho nevěsty jest roucho spravedlnosti;
kadidlo vyobrazuje modlitbu. Viz to. poznamenání.
12) t.. jzi jako utěšcnů, úrodnš zahrade. nepřístupno. však leč choti ovélnu. Duchovně rozuměj
jednak na církev svatou. podávající útěchu bluenou. plodnou nesčíaíným potomstvcm synů
Bozích. nepřístupnou všelikčmu bludu; jednak na duši zbotnou. jen! mi býti blateným pri
bytkem Bodnkého chotě zve'ho. plodnou on dobrc' skutky lásky. neprístupnou vielike' evětské
“dosti.
V ten lmysl bei-tel ae i dále v. 13. 14.
15) t. dle smy-lu literního pi'ipodobňuje choti svou k dvěma hlavnim pruuenům : nichtto se řeka
Jordan na Líbnnu prýští. Duchovně vykládqií ev. Otcové dvojí ten význnm jedné věci 1) o
církvi uvnte' : bluhodntným učením jejím, 2) o svátosti svatého křtu . miloetmi jeho, 3) o
duií vyvolené. míloetmi Ducha nntého k prospěchu bližního přetýkqjící. 4) o nejblnhoslnvc—
nější Panně Mzríi. ji!. uvntá církev nazývá pnmcnem. po něm! lo nim všech milostí Botích
dont-lo. dostává . na věky dostávnti bude.
16) & odltrnň co. prchni! — Ten jen: „větrům . moi-ipřikazuje" kilo mrzzívěmuvětru prchnouti.
aby neuškodí! zahradě jeho; polednímu však oby pravil z teplem tvým k zralosti přivedl plo
diny jeji. Duchovně pod oním rozuměj ducha zlého nvšelikě zhoubce církve n duší zboiných;

pod tímto „Duchu "stého"

roznčcujícíhov nás plodnou všeliké ctnoeti.

!) Nevěltn zve nebe-kého lenicha aby zavítal vduši její . těšil ne ze lkutků milosti. od lásky
jeho pocházejících. — ") t.. to jsi mě pozvzll.. přišeljsem. těším se : myrrhy tvého nebe mně
zapín'lní z mrtvení , z vonného koření tvých ctnootí . : medu řečí tvých . z vína z mléka
lásky tve'. t. ze olzdkých. nadšených & posilujících řečí ku chvále Boží : k spise blitního.
'“) Přáteli těmito rozumějí se. buď všichni vyvolení Boží, nebo lépe a zvláště věrni Kristovi
epolupncovnící: apoštolč, učitelé : putýt'i; ti prve' nebo mých zvláště myrrhou umrtvení
cvičití. medem zlou Božího těšítí. kořením ctuonti . vínem lásky posilniti mají, ne! ne toho u
jiných činiti jmou. Potom nebeský chol i jejich pracem podobná.
2) (Den m.)
Když ne byl choť vzdálil. zůltnvenn choť nemz. touží po něm. Jedné noci
překvzpí truchlivou náhlým nevštívením ovým; ano mu však tlnkoucímu otevříti meškň. on
opět le vzdaluje. Ono opustivňi lůLko Ivě. : nova jqi sauně hledí. — ") t,. mem rozuměj
dle ev. otcův úplně odtrlení se duše od věci pozemských & pohřítofu' ne v Bob. . rozjímání
věcí nebeských. — f) Tluče tu onen zenich. o kterém! se dí v zjevení nv. Jm: „Aj stojim
u dvel'í : tluku. jeetlize kdo ullyší hluu mého . otevře mi dvčře (urdce svého) vejduc k němu. .
budu! | ním večeřeti . on se mnou.“ (8. 20.) — 11) t.. srdce "of. centro; t. nůledkem

__-'

“'

*_______— ____ '—_
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7. 'Nalezli mne strážní, kteříž chodí
hlava mů. jest plna rony, & kadeře mé
po městě; zbili mne. a ranili mne. vzali
krůpějíSvlékla'
nočních.“j'H'
jsem sukni svou, kterakž mi plášt" můj strážní hradební.
se vni (opět) obleku?Umyla jsem nohy
8. Zapřiaahám vás. dcery erusalém—
své.jak je mam (zase) zmazati?"
ské.' jestližebyste nalezly milého mého.
4. Milý můj vztáhl ruku svou skrze abyste pověděly'jemu. že láskou omdlé
otvor.' & vnitřnosti moje zachvěly se vám

tím dotknutímjeho."

9. (Družky nevěsuny ) Cožjest milý
5. ] vstala jsem, abych otevřela.mi
lému svému: z rukou mých kapala myr tvůj nad (jiného) milého." ó n krásnější
z žen! Což jest milý tvůj nad (jiného)
rha. a prstovémoji (byli) plní myrrhy milého, že nas tak zapřisahás
és?
'
nejekvostnějšíf
10. (Nevěsta) Milý můj jest bílý
6. Závorku dveií svých otevřelatjsem
a červený. vyvolaný ::tisíců.'
milému Duše
svému:
on ušel se.
(již),
apoyl
11. Hlava jeho jako ryzí zlato' n 
minul.“
máale
rozplývala
jakž
promluvil: hledala jsem. ale nenale lepší: vlasy jeho jako ratoleetky pai

mové." černéjako havran.
zlajsem
děl mi." ho: volalajsem, a neodpově
12. Oči jeho jako holubiček při po

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)

ll)

vtělení mého; přítelkyně pro tvou eouetraet nad umučenim a smrtí mou; nepoikvrněnů ohot
(holubička) mít, dle darů Ducha svatého mi zasnoubena. — 111) V Palatine dobou noční býva
hojné rony. tak že i vlaly a šaty ccatujících mokré bývaji. Sv. otcové rozumčji to u útrpnoeti
Pánč. jež mu vlažnost. studenoet. anobn! i necitelnoet mnohých křestanů působí.
Ouzkoetlivé, etydlivč di. procitnuvši: — ") t. na východě v opankůoh chodí. a nohy pak
si před spaním myjí. Duchovně dle sv. Řehoře rozuměj: Ja jsem svlékla všecky svět-ké péče,
emyla ekvrny života všedního a oddala se cele tichému odpočinutí v Bohu svém; jak medle
mim opět k životu onomu ee "need a v nebezpečí poekvmy nějaké se vydávatil
Lvedveřích. — ") t. lekla jsem ee. když sáhl na dveře.aby je. jak tam obyčej býval. vonnými
maetmi natříti mohl. — V duchovním amyzlu: Co ja váhám milému nému otevříti. on sám
laskavě milostí evou mne předejití chtěl, osvčcuje rozum můj, a rozněcuje vůli mon; i ne
mohla duše má miloati jeho více vzdorovati; i spáchala jsem mu otevřiti.
&. td kterouž potřel ženich závorku. Duchovni amyal: Miloetí povzbuzena nevéeta vztah.. a dle
hlasu chotě svého k účinnému životu se vrátila. Tu dle příkladu a dopuštenlm chotě zapi—
rénim a mrtvenim sebe z linky k bližnímu mnoho trpěla. což jí ale pletené bylo; to ae značí
myfrhou.
t. aby mne pro budoucí časy pozornější n. na pokynutí posluinou učinil. —- ") t. zkoušqje
trpělivost a netrvaloat mou; — týká se každého. Když Spasitel přichází s dobrým vnuknutim
a a příležitostí k dobrému skutku. když jako etqji u dveří a tluče. tu jeet třeba rychle na
vzchopiti a otevříti. Kdo prodleva, přichází pozdě a vydání a prázdném; hledú pak, ale nenalezé..
Když totiž jsem ho viudypo mén-těhledala (viz 3, 2.) —- ") t. mušku. úvoj. jímž se temto
ženy na ulici vycházejíce cele zahalují. Tímto utrpením nevčaty ženicha hledající znaá ee
utrpení církve a vyvolenců jejich. jež oni často od lidí světských a mocných ankiojí.
t. panny. kteréž nevěsta nenaležši ženicha váno napadla; rozumějí se jimi nabožoé duie na
zemi i na nebi. jež nevěsta za přímluvu n ženicha svého žádá, kteréž u otálení mhtlkýdi
nenalezla. aniž naleznouti mohla, poněvadž k jinym věcem oni hleděli.
t. ma milý tvůj něco zvlaštníbo do nebe. že mai takovou o něho péči.
t. milý mQj (Kristus) se značí avatoeti a látkou (až k prolití krve). a tím právě převyšuje všecky
andéle i lidi; tak začíná popisovati milička tvého. družkami jeouo vyavéna.
Hlava Kristova jeat Bůh; — Makó přirozenost jeho (1. Kor. 11. S.) převyšující všecko po
nětí lidaké. -— ") t. kadeřavé; černé vlasy ee pokladaly u Židů při mužích eo znameni mužná

mysli a kvotouciho veku: alyií to nekteri na pevné a atalé rady Eri-tmy ajiní na mnobtvi
jeho lvatýnh.
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tůčkůch vod.“ kteréž v mléce jsou zmy
té." a sedají
(;proudů nejplnějších.
13. Líco je 0 jako záhonky vonných
koření zaseté od koi'enářůÍ Rtové jeho
(jako) lilie. prýšticí z nebe myrrhu pře—
_výbornou."
14. Ruce jeho jsou jako válečkové
zlatí. plni hyacintů.'
15. Tělo jeho jest (jako) z slonové ko—
sti. obložené safíry.' Stehna jeho jsou

[. (Nevěsta)

5.13. _ 6. se

Milý můj sstoupildo

zahrady své k záhonku vonného koření.
aby pásl v zahradách. a aby sbíral lilie.'
2. Já (náležím) svému milému. a můj
milý (náleži) mně.“ jenž koché. se mezi
liliemi.

3. (Ž e nic h).' Krásná.jsi přítelkyně
má. libá. a pěkně,jako Jerusalém: hro

(jako) mramoroví sloupové, kteříž zalo— zná.jako šil: vojenský. (k bitvě) zpořá

ženi jsou na podstavcích zlatých." Po
stava jeho jest jako Liban; výbornýjest
jako cedrové.
16. Hrdlo jeho jest přslibezné' a.
všechen jest žádoucí. Takovýt jest milý
můj. a ten jest přítel můj, dcery jeru—

salémské."

,

daný."

4. Odvrnt oči své ode mne, nebot ony
učinily. že jsem odletěl.' Vlasy tvé
(jsou) stádo koz. kteréž se objevují na
(hoře) Galaad.
5. Zubové tvoji jsou jako stádo ovcí.

17. (Družky nevěstiny.) Kamže od kteréž vystoupily z plavidla. všecky ma.—
šel milý tvůj? ó nejkrásnější z žen! kam jíc po dvém jehňátek. a neplodné není
se uchýlil milý tvůj? [ budeme hledati mezi nimi.
jej s tebou.
6. Jako kůra jablka granátového. tak
jsou líce tvé mimo to, co skrytého jest.
7. ženin.
Šedesátpnjest
a osmde—
sáte
a adiokráloven,
není počtu.'
8. Jediná ale jest holubice má. do
konalá mé..jedinká. matky své, vyvolené

12) t. 045jeho podobejí se v jesuoeti . bystrosti bilým holubičkim. které při potůčkich, hojné
_ nalezajiee potravy. rády se zdrlují. — ") t. bílé co mléko. V duchovním smyslu se tim vyzna
monůvn vievčdoucnoet nebeského iem'cha.
13) Tím se znsmené přívětivost i ochotnost Kristen v tváři se jeviei. -— “) e fečjeho jest
čisté a upříml's.k upírinl sebe vzbuzující; kázaní Kristovo poan povzbuzováním ku pobůní.
14) Ruce vyznnmenivaji moc; zlato a hynántové znamenají čistotu úmyslu s slávu: hyndntý rozumqjí
se iiilky jelnnou pleti pravil-ující.
15) t. blle' tělo jeho zdobí modré safírové roucho. — obru to čistá. nebeské mysli. — ") tim
rozuměj statnost skutků . věčnost iiie 'jeho.
16) t. řed jeho líbezné. — ") Celý tento ženicha popis značí. le jeet ten nejkrásnejší. nejlibez—

nčjii, milovůoínejhodnější: tot nejisté jest kadé věrné dui Kristus,

lenieh nebeský.

]) t. odpovídá svntů choť drutkém no otázku jejich 5. 17. Chot duše m6 jest v zahradě své.
církvi svete. kdezto věrných ových pase. t. !íví učením . milostmi svými. je opatmje :
v jejich nevinnosti a lubo své ulíbení má. ted zásluhy modlitby a jiných dobrých skutků.
2) t. oe jest celý můj. a jí celá jeho; nikdo mne od něho neodloučí. Rim. 8. 35. Duchovně:
Církev jediní Kristu. Kristu. jediný církvi.
3) Znamennje lenich tak vroucnou touhu. tak upřímnou lásku choti své._pl'ibliluje se k ní s

velebíkrásu jejíjsko s vrchu l:. 4. — “) totánetolíkolizký,

ale i vanesa hodna; nad

hldým zvítězit krb-on e velebooetí svou.
4) t. ony mne přemohly. pomitly smysly m6; dle heh.: přemohl, “dost mou.
b) o 6) viz 4. l. 2. 8.
7) Tolik i víoe len ohovnli krilové výohodnl. i doeavůde chovqjí u dvorů svých. ale jedno toliko

jest choti krnov-kon.

6, B.—— 7. 2.

rodičky svá.' Viděly ji dcery. &nejhla
ženějšl ji nazývaly; (viděly ji) královny
a ženiny. & ehválily ji.

9.(Družkynověstiny.)'Kterájest

to, ano kráčí jako dennice v eházejlel,
krásná 'ako měale. výborná j o slunce,
hroznájako vojenský šik spořádaný?
10. (N evěa ta.) 'Sstoupila. jsem do
zahrady ořechové. ab eh spatřila jablka
oudoll. a. abych vidě &. kvete-li vinice,
&puči-li jabloně granátové.
11. Nevědělajsem (o ničem): (v tom)
duše má zkormoutils mne pro vozy Ami

nadabovyf
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12. (Družky nevěstiny.)

Navrat

se, navrat, Sulamitko: navrat se. navrat,
nt pohledíme na tebe.'

Kapitola ?.
1.'(Zenieh.) CouzřlšnaSulamitee.
leč houfyvojenské?

(Družky nevěstiny.) Jak krásní

sou krokové tvo" v střevleieh. deero

knížecíl'" Okroulilostbeder tvých.jako
úpony. kteréž udělány jsou rukou
umělce.-"

2. Pupek tvůj jako číše okrouhlá. jenž

3) V duchovním smyslu. jakoby nebeský ženich Kristu! řekl: Ačkoliv v církvi m6 le nalezají
královny t. j. duše. které v úplném spojení se mnou mi, pak i ieniny t. j. duše. která sice
nejsou zcela se mnou spojeny. ale eestou ctnosti se k dokonalosti berouel a mně sloulíeí.
posle: i mlndiee. které obrátivšese teprv dokonnlati cestu nastoupili: přede však duše, ktorú
k úplnému se mnou spojení účinným í rozjímnvým životem doepěln n mně se zcela oddnln.

má úplné lásky nabývá. n tn jenom jest jedinou choti mou.
9) (Den pátý.) Ráno drulky očekávají sv. ehot; ona konečně vychází; na první pohled velebí
ji ony. péjíce: ") Krása sv. choti postupně se vychvaluje; tak byla. církev ev. : počátku
jako denice. jako měsíc se musela krýti v Gue protivenntví. až pak co jsme slunce světlem
svým ozařuje celý svět. Tak jest i duchovní život duše Bohu zasnoubená; utěšeným osví
cením počíná.. leskne ee ctnostmi více a více, a pak se v dokonalosti oo llunee stkvi : co
branný iik nepřátelům tvým odnlL
IO) Nevěsta nama si vypravuje, jak se do zahrady odebrala ošetřovat všelikých otromů &jak
náhlým příchodem lidu polekánn prehln. V smyslu duchovním míní se tu práce lv. církve
k spáse duší. jednak i duchovní boje a pokušení, které duše Bohu oddána u svém povolinl
podnikati musí.
_
t. nenadále jrem se. žeby tu kdo cizí byl. tu náhle se objevil cizinec : vozy a se společníky
svými; i ulelái se ho. prohl-. jsem. (I.lebr. těd: nevěděla jsem. ie duše má povznesl. co
k vozůmšlechetného lidu mého. že jsem se stala královnou; zapomněla jsem na svou důstojnost).
V duchovním smyslu: Kdy: jsem neznajie osidel a lstí světa povolánimsvý'm ae ubírala, knih
tohoto "čte. s tovaryši svými pokoušel se o mne, ale já. uprchla jsem. V mnohém pokušení
jen v útěku vítězství a spise!
12) Utlou toulehností voleji drulky nevěstu, aby se nevrátila, Sulnmitkou, knělnou pokoje. jí
zovouee. — V smyulu duchovním volů takto kníže světa s wvnryii svými k ehoti Kristově,
aby se opět navrátilo k maroým e, hříšným rozkoěem uvětským; onn ale ani nedá odpovědi,
znikši . pomocí Bolí nenadálého pokušení. —
_ v Na. slova druzek (6. l2.) povstává ženich a kůň je poukazuje jim na velebnou důstojnost ne
věstinu; načežony dáleji vychvalují. — ") Na Sulunitee shledái duši zmutilou : vážnou. čest
a ctnost svou stntně utřetící. — '“) kročeji rozumí se pevný dokonalý tivot. —- 1' t. vazba
kosti na kolenou. co mi talilkem zoveme. tot jest jako vypuklú uměleeki price.
te Ilič
nosti nevěstiny tuto tak zevmbně líčí. mů nás dle sv. Řehoře upozornit! na milosrdenství
Bolí, dle něho! všemdnouel & nejvýše moudrý stvořitel kntdou i sebe menší čistku těle lid
ského k svému účelu tak způsobil. že člověk i tělem tvým jest nejvýtednějším se všech tvorů
Božích. nejen králem tvontva. nýbri i sám o sobě mnlnevět. t. výtečnosti vďkerdho světa
v malém objemu svém v sobě obsahující. Když to ne. těle svém zřejmě spad-ujeme . cítíme. jek
více to uznali musíme o duši nesmrtelné. obrnu umělce věčného! — Ostatně celou tuto chva
lořeč obracejí někteří tak. jnkohy od svůdce nějakého, (oiunotnlkn — ďl'lbln) pocházela; choť
mth viakji odolě vřele osvědčujie. že nenáleň leč milému choti svému. Lichotnd poohlobenltví
v mravním zivote největiím škůdcem; tn platí: „Nevěřliohotným elovům. . dr! u věrně Bohu!"
V

.—
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nikdy není bez nápoje.' Zivot tvůj jako
stoh pšenice. obložený liliemi"
3. Dva. prsy tvé. jako dvě mladých
dvíčátek smích.
4. Hrdlo tvé. 'ako věže z kostí slono—

10. Já (náležím) milému svému. a.ke
mně jest náklonnost 'eho.
ll. Pojď. milý můj! vyjdemena pole.
&bydleme ve vsech.'
12. Ráno vstanouce půjdeme na. vi
nice. pohledíme, kvete-li vinice. pučí-li
se z květu ovoce. kvetou-li jablka gra
nátová:' &tut dám tobě rsy své:"
13. Mandragory vyd y vůni svou:
u vrat našich“ jsou všeliká jablka.: nové

vých.'sou
Očiutvé
je oDceryrybník; nožství.'
v Heeebonu.
jenž
brány
Noe
tvůj jest jako věže libnnská. kteráž hledí
ti Damašku.
5. Hlava. tvá jest jako Karmel? a
vlas hlavy tvé. jako šarlat. krále. svá i stará. ta všecka.. milý můj. zachovala
jsem tobě."
zán v tásy.

6. (Zenich.) Jak jsi ty krásná, a
jak ušlechtilá. nejmilejší. v rozkošil'
7. Postava tvá. podobna. jest palmě'
&prsy tvé hroznům."
8. Řekl jsem :' Vstoupím na palmu,
&uchopím ovoce její: i budou mi prsy
tvé jako hroznové vinice: a. vůně ůst

tvýchjako jablek."
9. Hrdlo tvé 'est jako víno nejlepší.'
(Nevěst&)"
odne milémumémuku
pití, & rtům i zubům jeho k přežívání.

Kapitola 8.

1. Kéž jsi bratrem mým. kterýž po
žíval prsů matky mé.' abych naleznouc
tě venku, zlíbala tě. a již žádný aby

mnou nepohrdnlr"

2. Chopilabych se tebe. a.uvedlabych
tě do domu matky své: tu bys mne učil.
&dalnbych ti nápoje z vína stro' něho.
&mestu : mých granátových jábizkf
3. Levice jeho pod hlavou mou, a
pravice jeho objímá mne.“

2) Duše tvá. povždy nebeskou moudrosti napojeno bývá. — ") Tnčnost ze. okresu máji ns vý
chodě. Narnii se tu na dušemi neposkvrněnou plodnost, je! nevěstu Kristovu. — církev a živé
ůdy její zdobí.
4) Hebr.: Bsth-Rsbbim; tak se to bráno jmenovalo. Smysl: Oči tvé jsou čisté a jasně; jasné
oči jsou obru jasné mysli a moudrosti. Efex. ], 18.
5) Born Karmel jest spanilá & úrodná. Znamená se tim vznešenost . plodnost ducha; vlasy se
mini myšlenky.
6) t. o! mile! výr-z nejvyššího nadšeni. nejútlejii lásky !enichovy.
7) C. v spuilosti. síle & stálosti ducha. ——") u. v srdci chováš utečenou lásku.
8) t. umim'l jsem si. — Sr. PPM. 5. 18. 19. sle i ]. Kor. 29. 31.
9) !. řeč tvá jest mi tak líbezná, jako vonné. posilující víno. která! libé se pije s jemný spánek
působí : tak slovo choti Boží. sv. církve, libé jest milnjicim Boba, utišujic milou útěchou srdce
sumouoene' — ") t. skočivši mu do řeči:

ll) (Den W.)

Vyzývá ženicha k přebývání venku krom měste. kdežto by bene vieho pokušení

v společné lásce lití mohli. -— V smyslu duchovním rozuměj. že kdo snnlnč . scela Kristu
se věnovsti chti. vieeh péčí a všeho lemon: světského se "dáti : v samotu odebrnti unii.
12) t. v samotě chci zpytovsti duii svou. abych scznols, zdali víno lásky v ní kvete . ovoce
dobrých skutků v ni se nelezli.. — ") t. svou lásku; tu celá se chci milování tvému oddsti.
18) t. u domu nsiebo. — ") Ovoce teto vymsmenávqjl svaté city s skutky lásky, jimi! nevěstu
ženicha. svého obveselovsti obmýšli.
]) t. můj vlastni brstr. — ") t. abych td veřejně líboti smělo., . nikdo mi lilku mou k tobě
ale vykládsti nemohl. V duchovním smyslu ládá tu cho! Kristovo. duše vyvolená.. aby po
dobně jako on přijel lidskou přirozenost. i ons Božské přirounoui jeho účasten bylo, aby
takto vůeoh pozemských křehkosti prázdna jsouc viechněoh nebezpečí spokuieni těle. světa o

(Ebl- sniknouti s jen chotě svého vroucně ctiti . milonů mohlo.
2) t. ty bys mno uč! moudrosti a já bych lásku svou u konání dobrých skutků prokuovnln
tobd. Poluiná ohotládá pand—n býti denn od chotě nam. viz 1. Kor. 14. 85. Ten spůsob
býval na u jiných stsrých národů.
3) t. touhn nevůty Krístmy se vyplnilo. Nebeský !enich v náhle k ní uvital. : ji milostnéobst

Bud—12.
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4. (Ženich) Zspřisahíimvas dcery liby člověk všechen statek domu svého
jerusslémské. nbyste nebudily. aniž vy— zs milovánl. jako ničlmž pohrdne jlm.'
růžely ze sua milé (má), dokudžby sama.
8. (N evěstm) 'Sestrs naše maličká.
nechtěla.“
jest, a prsou nemá.: což učiníme s nsši
5. (Drnžky nevěstiny.) Kteráž sestrou v den. když se k nl mluviti
jest to. jenž sstupuje z pouště. oplývajic bude?"
rozkoši, podepřena ns milého sve'ho'i"
9. Jestliže jest (jako) zeď. vystavlme
(Zenich.) Pod stromem jabloňovým na. ni bašty střibrnéz' pakli jest jako
vzbudil "semtě: tut jest porušena matka. dvéře. obložlmeje deskami cedrovými"
tvá. tut jest zprzněnsrodičkatvá"
10. Já. jsem (jako) zeď : s prsy mé
6. (N e vesta.) Polož mne jako pe
čet na srdce své. 'sko pečet na rámě
své :“ nebo silné je o smrt.“ jest milo
vání. tvrdé jako peklo horleni:"" lampy
jeho jsou lampy ohně a plemenůsj'
7. (Zenich.) Vody nmohé nemohou
uhasit: lásky, aniž řeky zatopl jí: dal
4) (Den sedmý.)

jsou jako věže. od té chvile. jakž jsem
před nim nslezls pokoje.“
ll. Vinici má. Pokojný v Té. kteráž
má. národy:“ odevzdal ji strážným; je—
denkáždý přináší mu na ovoce jeji tisic
stříbrných.
12. (Budiž ale) : vinice má přede mnou

Viz svrchu 2. 7.

5) t. tim se vyznamenúva podpora & milost Boli, bez niito nelze v ctnosti státi. — Posavůde
vědy nevěsta sama kráčel-, nyní ale spojivii se s chotěm s nim vychíui. — ") Lépe dle hebr.:
Tu tě zplodila, tu tě porodila matka tvá: tu v tom domě pod tím stromem; tu jest dům
tvůj rodný. do něho! mne chceš uvesti; viz v. 2. Ženich tu připomíná. nevěstě rodiitě jeji.
řks, to tam, kde: byla zrozena. i klásce vzhuzens byla; tim slavněji zapřisshň. aby mu věrnou
zůstsla Duchovně svatí otcové jabloní rozumi jednak onen strom v ráji, pod nimi prum'tti
naše !: hříchu svedena byla; jednak strom sv. křiie. pod nimi se Rudá zbolnů duše k mi
lov'nni chotě svého vzbuzuje.
6) t. nikdy nenpominej na mne. (Židé nosily pečetní prsten v pytličku nn. ramene. nebo u.
stulce na prsou.) — Jest to tskměř přisshs nevěstin. —- ") t. miluji tě moci smrtelnou.
vše tobě obéttúic. i tivot za tebe položiti hotova. jsem. — '“) t. láska jest nepřemolitelnů
. nejvýš horlivé.: kde ohnivě miluje, raději umře, neiby lásku svou opustil. 1') j. plameny jeji
prudké co blesky. rázem zaněcujia'. neuhasitelne'.
7) t. oheň lásky nedá se ničím uhesiti; prnvů láska. jako! i přátelství i pobožnost, nikdy ne
přestsvá.. jinnkby nebyla pravi a nedá se nicim. ne! opět láskou. odměniti; tak i já tobě
tvou lásku svou láskou odměnim.
8) t. uvádí bratry své mluvící. U Židů stály sestry. nebylo-li na. i.ivě rodičů, pod poručenstvim hrsti-l.
— “) t. o vdáni; kdy! bude poúdňna k zasnoubenl. Tu se radi o sestru svou bratři.
myslioe. že ještě není schopne lásky. Vdnchovnim smyslu bmtřimi těmi vyrozumivqjise učitelé
a představení Církve pečující o slabší duše i: dokonalosti nedospělé. jak je od ůtohů zlých
uchrániti mají.
9) t. zůstane—linepohnutelni. v své lásce, ulotime za ni tonichovi velikou cenu; u starých se
lenichům dcery prodávaly. — “) t. jest-li lehke' mysli. a nakloněna k mnoubení. taví—emo
ji pevně za dvoje dveře. abychom ctnost jeji uchránili. Duchovně: Stříbrem a zlatem. učením
s milosti mejl se duše pevné & horlivé v zbožnosti utvrditi; méně stálé však básní a kim!
proti hříchu chrániti.
10) Nevěsta sama doufanlivě si počinů. a osvědčuje svou pevnost a nepohnutelnost v line k tomu.
u něho! nalezla milosti a pokoje; jakoby řekla: Jů udatně se k tomu osývňm, le nevinnost
zachovala jsem. ani! jsem popřála sluchu svůdcům od té doby. co u svého lenicha tisku a
s ni pokoj srdci svému jsem nalezla..
11) t. Šalomoun ms vinici v městě Bál—Eamonvýnosnou. Smysl napojeni: Kdy! bratři moji listu
mou nesehvšlili. postavili mne na strunou na vinicích; -ale vinice má jest mi lásku. tet jest
mi stkle před očima. tet mi nsd Šalamauuovy vinice všecky.
'

_____.___—___.
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jeeí.. Tisíc tobě. ó Pokojný, a. dvě stě
těm. kteří ostříhají o oce jejího“

13. (Ženich.

(

14. (Nevěsta)

8.13—14
Utec, milý můj! :

připodobni se !( urně. &mladému jelenu

ty). jenž bydlíš na horách vonných!

v zahradách. p
lé Boulouchnjí: dojž
mi elyšeti hlasu svého.
12) t.. měj li ty Šalomoun tieíee se své vinice. . k tomu dvě stě vy etl-Uni: vinice mít milejií

mi jat;

totiž links má, o duchovní jmění mé jde mi nade viechen muk

tohoto nec...

18) Nebeeky' lenich vzbuzuje duii. která! mu věčnou llíbiln linku h ustavičně chvíle své. k pro
lpčehu n radonu také viech podouehqiícíeh.
14) V duchovním tmy-lu ee tím proniií záda: duie v Boha pohl'íienu n . ním cele [pojem] býti e.
. Krist-n v krajinách nebeských věčného hlnhoelnvelmtví potímti. to! jest práve ovocem doko—
nnlébo tpojení eee nebeským leniehem . vrcholem dokonnloeti mravní nu umí. a tak se tedy tím
lhanívi . uvílů cell to duchovním emyelem přmtěienů píseň . vim privem píeeň všech

pilníMin..
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Knihou Moudrosti
znání pravého Boha.

' úvodu (hp.

slovo proto, že ne v m' důkladné vyučuje pravé moudmti. wuojlci
varováni se zlého :: v činění dobrého.

Spisovatel přednuvuje

' po—
nejprvd

l — B.) jak se i bohahojuým i hubolny'm apnvodluolti Boll dostává tre-táním

zlého & odměňovánlm dobrého. . vzbuzuje tohto &milování a vyhlediviní moudrosti. S kapitolou
7. počinů teprv vln.-mějednat:“ o moudrosti.
o jejím původu. phduonti . prospěšnooti. jako!
toho byl nám na sobě i nl. jiných :kusil. &! do I:. 10. Z toho ukazuje dilo (hp. 11—19.)
pošetíloat tmmhodnou modlil—ství.
odpomého pravé moudrosti. a.dokouká vydáním skutečných trestů,
jak! se vyplnili zvláš“ no Egptských. že byli modlonluiebm'oi. :. pravé ctitele Bolí utiuhomll.
Sepoina jen kniha ta. původné jazykem řeckým. & pod jmenem Šalomounovým (W: 9. l.) bez
pochyby od nějakého niholného : Bohem osvíceného molo národu lidonkého u. duu bratři ld.
kahejnkýoh. kdy! mnozi. chtíce ujiti pronásledování bezbožného Antiocha. od úkonu pravého
Boha odpadli a. & pohamke' moudrostí. tělu & rozkoiom přilii hovíol. :. hnusné modlolluubnonti no
uaklonili. Židé knihu tu za. Bohem zjevnou nouznůvqji; v ". církvi držena za tahovou po
všechy věky & pout-uno N i prohlášeno svatým všeobecným měrnou: Trident.-kým.

"_Blírňíúá.
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nebo Bůh jest svědek ledví 'ebo.“ a jest

Kapitolu |.

pravdivý zpytatel srdce je o. a poslu—

jeho.
mam-' Ě „JTÍMÍĚĚTÉ chač7. řeči
Nebo duch Páně
vb

' '

kBoh

'

qrsvedlivýeb skutků.

“75%

'

naplňuje okres
země: a tem co všecko udržuje.' ma zmí

most hlasujeho."

8. Protož kdo mluví nepravé věci.
nemůže se tajiti. aniž ho mine soud tre
ilujte spravedlnost. vy. stající.
jenž soudíte zemi.
9. Nebo na myšlení bezbožníka tá
záno bude: a hlas řečijeho přijde před
_' _ ĚSmýšlejte
o
Hospodi
nu v dobrotef a v Boha k trestáni nepravosti jeho.
sprostnosti srdce hle
10. Nebo ucho horlivosti“ slyší vše
“ dejte ho:
cko. a hluk reptání" nebude skryt (před
2. nebo nalezen by' ním.)
va od těch. kteříž ho
ll. Vystříhejtež se tedy reptáni. kte—
“
nepokouěejí:' a zjevu réž nic neprospívá a zdržte jazyk od
je se těm, kteříž víru mají v ného.
utrhaní . nebo řeč tajná nepůjde na
3. Převrácena pak myšlení odlučují prázdno :' ústa pak lživá.zabíjejí duši."
12. Nehorletež o smrt bludem života
od Boha: ale zkušená moc (jeho) tresce
nemoudrěf
svého.' (aniž uvozujte na sebe) zahynutí
4. Nebo v zlovolnou duši nevchází skutky rukou svých.
13. Bůh zajiste neučinil smrti. aniž
moudrost, ani bydlí vtěle, které pod—
dano jest hříchům'
se radu'e vzahynutí živých. (Rím. 5. 12.)
_j. Svat' zajisté duch kázně utíkaí
14. štvořil zajisté Všecko. aby (živo)
bylo: a zdravé učinil národy okresu
přede
lstí bezrozumu."
a vzdaluje sea vypuzen
od myšlení.
teraž jsou
bý— země z' a není v nich jedu zahubného.
ani pekelného království na zemi."
va 6.odlpřicházejíeí
obrotivý jestnepravosti.
sice duch moudro
15. Nebo spravedlnost ustavična jest
sti. ale nevysvobodí zlolajce ze rtů jeho :“ a nesmrtedlná.
1) t. dobře; s dobrýln srdcem na něj myslete představují“
mstilele hříchu.
2) t. nevěřím v něho. a urážejiee jej nepravostrni.
8) Anebo: Pokouienít moe (Boli) tresoe bezbolné.

4) t. kdo otročí hříchu. nechúquí

nesmi. ."qu

si jej oo odplatitele ctnosti .

moudrosti. jeliko! naldounosteu- jejich odporuje; mai: ji

5) t. pohanstvím lidi. kteří zevnitř se k Bohu přiznšvsji, bezbolným tivowm jej ale upírají. —
") t. nerozumných. nesmyslných, hřííoých; tehda! totiz. kdy! v ně mysl svoli. (Sv. Aug.)
6) t. od trestu; dle dobrotivosts' své kjiny'm neneehkvů zlulsjee bez trestu, sic by byla dobrota
k jednomu bezprávím k druhému. — ") t. povědomjest těch nejtajnějiícb myšleni. “dosti
. úmyslů jeho; znamsnrj poctup v řeči: ledví nejskrytijší hnutí. srdce žádosti. řeči slova člo
vůs znamy jsou Behn.
7) t. veškeren sva. — ") t. zni každé blesnutí veškerého okresu zemského, nic ho neni tajne.
10) t. Boll. Boha borlíeibo o spravedlnost. -— ") t. reptaní proti Bohu pro nastalé protivenstvi
vůbec. zvláště pak a času Makabi—jakých
ll) t. nezůstane bez trestu. pokud jat zlá. —- ") t. usmreqjí. hříchemji poňIejl.
l2) t. neuvrhujte se v smrt věčnou za tim hřidaem s nepravosti!
14) Jinak: Dobré jest všecko na zemi. (l. Moji.. ]. Sl.) — ") t. nebylo toho původné . od
stvoření; nýbrl přišlo to pozdšji. kdy! tuti! pro hřích prvního človeka kletbě Hospodinově
podlehlo i tvorstva. (l. Mqii. 3, IQ.)
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1.6 Ale bezbožní rukama i řečmi

4. a jmeno naše přijde časem v za

(svými) přivolalionu: 'a majíee ji za pomenutl. a nikdo nezpomene na skutky
přítelkyni. hynou. a smlouvu činí s ní: naše.
nebo hodnijsou, aby za podíljí byli."
5. Nebo stín pomíjející jest čas náš.
a není navracení po skonaní našem:
proto
že zapečetěno jest. ' a nikdo se
Kapitola :.
nevraci.
(Job 14.17.)
Batoh:

domninjrre to. že smrt vimu konec činí.

6. rozkošné 9. o rozpustilé žiji. IO. utilkuji nevinnb.
21. etapou-nejí. ze človek k vyiiimn cili jen: utvořen.

l. Nebo říkají neprávě u sebe pře

mýšlejíce: „Krátký a teskný jest čas
života našeho. a není občerstvení ři
konci“ člověka,amz est znam. kdo y
se byl z pekel navrátil"
2. Nebo zničehož' narodili jsme se,
a potom budeme. jakobychom byli ne
byli: nebo (jako) dým, jest dýchání
v chřípich našich a řečjest jiskra z po
hnutí srdce našeho:'
3. kteraz
ž zhasne. popel bude
tělo naše.lužduch
a
se rozplyne jako lehký
větýrck. a život náš pomine jako stopa
oblaku. a zmizí jako mlha, rozehnúna
paprsky slunce, a potlačena horkostí
jeho:

6. Pojďtež
&poží
me
věcí.
kteréž tutedy.on.
a uživď
emedobrých
tvor—

stva“ jako v mfadosti rychle.
7. Drahým vínem a (vonnými) ma
stmi naplňrne se: & nemiň nás květ

času!

8. Ověnču'me se růžemi, prvé nežli
svadnou: nižddná nebuď louka. kteréžby
nepřešla bujnost naše.'
9. Žádný z nás nebuď prazden roz
pustilosti naší :' všude pozůstavme zna
mení veselosti: nebo tent jest dil uši.

a ten jest (naš) los."
10. Potlačme chudého spravedlivého.
a nešetřmo vdovy, aniž se oatýchejme
šedin starce mnoholetóho.

11. ! buď nám síla naše pravidlem

16) t. smrt; mi ji na te uvalili. — ") t. bezbotni hřišny'mi ukutky svými smrti před časem
v kořist padají. tak tijíce. jakoby ona přítelkyni jim byla laskavou. a chtěla je uietřiti
"ostnem“ svým. 'l'nk zatvrzelí se v nepravostech svých. jakoby byli smlouvu učinili se umrti.
te jim dlouhého věku dopřeje. Však zasluhují pro tento jejich bezbolny' phvrieený zivot.
aby tou). smrti pokaríni & k minute—nému trestu dopraveni byli.
1) t. není žádné odplaty za strasti tohoto života. Dle řec.: Neni léku proti smrti. — ") t. jakoby
nevěrci mznél zřejmě dosti hlas svědomí. oc nedím o svědectví písem svatých. Jelt vůbec celi
řeč následující. vzato : úst tehdejších před dvěma tisíci let mudrakův. & Bohu tel! po viecken
čas a: i nyní v srdci tak mnohých i křestanů se ozývqjiei.
'

ae hýbň
srdce bez
naše.
: nimřízeni.
i on —
pomine.
2) dokavůde
Řecky: muué.
náhodou.
Božího
- ") dle řec.: Rozum, duch náš, jat pouhá. jilkn.
5) t. navždy avi-eno jest centu ]: navrácení ne : onoho světa. Staří pevně zavírali, npočeůovnli
hroby. (Mot. 27, 66.) Řecky: Neni navrácení konce našeho. t. „konec. cil života našeho ne
zvratné určen jest."

6) dle řec.: „skutodného. pnvóho dobru" nebo: „přítomných. nedbqjícc o budoucnost nejistou?
") t. utvořených věci. sveta. — “') t. dokud mladí jsme; rychle. než mladost qjde; tá!
..statnů.“
7) t. prvé než, mine jaro věku našeho, t. mladost lt požívání btúnému nichylnn.
8) r.. nilůdnů. rozkoš. kteréthyehom neokusili.

9) t. babotným cvlutni to rozkoší. míti soudruhy tvých nepravosti: mnohý by neučinil sm. čeho
nek vůli společnosti dopouiti. „mezi nestydatým nydi .e nebýti nestydatým.' (Sv. Aug.) _—
:2) ten celý účel ndeho iivobytl.
*

,?

___l_

_
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spravedlnosti? neb co nedostatečného ho. abychom poznali pokoru jeho. a.zku
sili trpělivost jeho.
jest. za neužítečnóse uznává.“
20. K smrti nejohavnější odsud'me bez
12. 'Protoi oklamejmespravedlivého.
nebo tu bude poznán z reči svých.'
nebo neužítečný jest nám. a. protiví se
21. 'loto myslili. & bloudili: nebo
skutkům našim. s vytýks. nám přestou
pení zákona. & rozhlsšuje o nás hříchy oslepilaje zlost jejich.
2.2 A neznali tajemství Božích. aniž
obcování našeho.
13. Udivů, že má. známost Boží. a se nadělí mzdy spravedlnosti, aniž po
vážili poetění duší svatých!
synem Božím se nazývá.
23. Bůh zajisté stvořil člověka ne
14. Učiněn jest mím k pohanění my porušitelného.' s k obrazu podobenství
šlení nnšich.'
svého učinil 'ej.
15. Těžko ním na něj i hleděti. nebo
24. Ale zsvisti ďábla přišla smrt na
nesrovnává se sjinými život jeho, a.jí okres země:
25. následují pak ho“ ti. kteříž jsou
nake jsou cesty jeho '
16. Za lehkomyslné počtení jsme od a strany jeho.“
něho. a vzdaluje se cest našich jako ne
čistot.' s blehoslnví konec spravedli
Kapitola 8.
výehf' a chlubí se. že má otcem Boha.
Bůh neopouští; 10. bezboznó trestá ns
17. Vizmež tedy. jsou-li řeči jeho Sprnvedlivo
temto i ns onom svete. !& \'slsbi se pak čistou s
vypravuje ss hsnsbnost cízoloistvn.
pravé. & zkusme. co na něho prijde, &
zvězme. jaký bude konec jeho.
]. Spravedlivýchpak dušejsou vruce
18. Nebo jestliže jest pravý syn Boží. Boží. a nedotkne se jich muka smrti.'
ochrání jej, &.vysvobodíjej z rukou pro
2. stjí se očím nemoudrj'ch umí
tivníků
rati.' "a pokláda se vyjití jejich za tra.—
19. Potupou a trápením zkoušejme peníz“

11) t. právem našim budiž zbraň: spravedlností, seč býti můžeme; jiného zákona nedbqjme. (Mini
se tu zvlášť zákon Bolí. v. 12.) — ") Protože dobré příležitosti k zisku svému nepoužívá.
Tak první křestsné pro svou dobrotu. ze i nepřátele milovali. oo blázni jmini a. opovržení

byli. Vizvinkč. 3. nd.

12) 12—20 Zevrnbně se udivqjí úmysly Židů proti Kristu Pánu, pročei je Církev srsti na pro

rockipo

14) Kirk. haní všecky oumysly. rady . předsevzetí naše.
15) t. nelíbí se nespmvedlivým spravedlnost: „dobří mravy svými mlčky kárqjí mravy zlých.“ (Sv.
Aug. s Arnim)
16) t. obcování našeho. jskobychom nečistí byli. — "') t. slibuje jim odměny ns věčnosti za to.
co zde z.le'ho

trpí.

20) t. byl-lí v pravdě spravedliv anebo pokryt-c. to pozná. se : trpělivostí s pokory jeho.
22) ". čest. (řecky: „odměnu"). již dů Bůh nevinným za to. co zde pro spravedlnost byli utrpěli.
Jinak: Nepovólili důstojnost. v jaké stvořil Bůh člověka. učiniv jej obrnzan svým. aby proto
se varovali hříchu.
28) t. v neporuůítelnosti. nesmrtelností. Bezbolni síce popinjí člověku nesmrtelnost. ale tsjest rnu pli
stvořenn. Měl! býti i dle těle nesmrtelným s. účastníkem slávy Bolí; sle zůvisti dábls svedci,
upsdl v hřích s propadl smrti. (Tak dokiznl sv. mudrc. co 1. 13. byl řekl.)

25) t. ďnbln. — ") t. bezbožníoijsou straníky ďáblovými.
1) t. smrt druhi. vědní. nebb ani smrt tělesná není jim tak trphá v svědomí své spravedlnosti

s. v nedaji věčné odphty.

0 sv. mučenících dí lv. Cyprisn: „Konec bolestem

neučinils vnuka.nýbrl slnvs veeni"

2) t. docels. tělem i duší. — ") '. vyjití z tohoto zivot-s za bidne'. neitsstne'.

jejich

KnihaMoudrosti.

“3.3—17.

1018

3. a toto od nás odjití za vyhlazení:' dějejejich. a práce (jejich) jest bez užit
ku a díla jejich 'sou marné.

ale oni jsou v pokoji.
12. Zenyjejie jsou nesm slné,'avel
4. A jestliže před lidmi muky trpějí.
mi nešlechetní synové jejic ."
naděje jejich jest plna nesmrtelnosti.
13. Zlořečenojest plémě jejich; nebo
5. Maličko' byvše pokáréni. namnoze
dobře opatření budou: nebo Bůh zkusil štastná jest ne lodni: a nepoškvrněné..
kteréž nepo
lože s provinčním: bu
jich. a shledal. že jsou hodni jeho.
6. Jako zlata v peci zkusiljich.' a jako det míti užitek v ohledu na duše sva
zápalnou obět přijalje,“ a časem bude tých:"

ohledna ně!"

7. Stkvíti se budou spravedlivi.' a
jako jiskry ve třtí probíhati se budou.“
8. Souditi budou národy. a panovati
nad lidmi.' a nad nimi kralovati bude
Pánna věky. (LKor. 6. 2. Mat. 13,43.)
9. Ti. jenž doufají v něho. porozumějí
pravdě:' a věrní v milování od inou

14. i klešténeq' kterýž nepáehal ru
kama svýma nepravost, aniž obmýšlel
proti Bohu nešlechetných věci:" nebo
dána mu bude za věrnost odměna vý
borné.. a los v chrámě Božím'" nej—
vzácnější.
15. Dobrých zajisté prací užitek jest
slavný. a nevyvratný jest kořen mou—

vněmz“ nebo milost a pokoj jest vy drosti.'
16. Synové pak cizoložniků hynouti
voleným jeho.
10. Ale bezbožní podlé toho, co ob budou ,' a plémě z nepravého lože bude
mýšleli. trestáni budou: ti, jenž nedbali vyhlazeno.
17. A budou-li dlouhého života. za
na 11.
spravedlivého,
a od Pána
odstoupili.
Nebo kdo zamítá
moudrost
a 51- nic počtení budou, a beze cti bude po
zeň. neštasten jest. a prázdna“ jest na— sléze stáří jejich.
3) t. roztříšténi,

nenapravitelnějako u nádoby hrndené. — ") t. věčném.

4) t. důvčmi naděje jejich o nesmrtelnosti .. livotč věčnou: vyplnene jest.
-5) t. kratičký čas u přirovnání k věčné blalenosti.
6) t. jako zlato v ohni ee nemal-í. nýbrž tím více se leskne; tak sv. mučenioi smrti nezabynuli.
nýbrž pravé oslavy došli. — ") t. oni zcela v obét zápalnou Bohu se vzdali. vydavše tela
své tém nejkrutčjšim mukém. — '") t. v čas budouci odplaty. v den soudný.
7) t. slávou. — ") t. blýštéti se budou mezi navrženými jako jiskry a plamen v suchém třti
anebo ve strniiti napájeném.
8) t. kterým! příkladem Ivým & ctnostmi vůdci jsou k blaženoeti.
9) t. zkusí. le věrný jest v zaslíbenícb. — ") t. naleznou odpočinutí duiem svým. jaknno od
menu za věrnost svou.

ll) t. nevyplni se.
12) t. bud' je v nepravoetech následujíoe, a nebo je na nich antice. -— ") t. ji.! dle přísloví:
..Nepadne jablko daleko od stromu" pak smutné skušenoot dotvrzuje, že vychování. příklad
. řeči bezbolných rodičů dokořen kadmladé duše dítek, .! pak doetihnou. ne—lipředčí v bez
božnosti oněch. Ten jest přirozený trest. ta Bobem usousena kletba na bezbolnoet takových
rodičů.

——

l3) t. štastnéjii ned nd. — ") t. a.! jim bude odplaceno.
14) t. člověk nelenatý. bez potomstva. — ") Čiltotu nejen v skutku. nýbrž i v myšlení zacho
vávati velí. Dí pak. že myšlenky proti čistotě jeou proti Bohu. poněvadž jemu toliko známe
jsou. .Jeouce všichni ohrůmy Ducha svatého. striznicí jich poetavme stydlivoet. aby m'demul
nechtému a neevatému vniknouti nedala" (Tertull.) — “') t. v nebi. (Zjev. 14. 4. 5. Isa. 56. 4. 5.)
15) t. jistý jest prospěch moudrého. bobabojného i.ivota. zvléitd v ohledu ne věčnost. kde: na
ctnost nemine s hojnou odplatou. — „Moudmet křesťanské kolenem čistoty. d'ntota pak. jako
na nájem. matkou. oohranitelkou moudrosti.
16) t. jestli“ bezboinýeh rodičů tvých budou v hl'iiích nůaledovnti. out i díla 17. 18. 19. se
rozuměj. Srov. 12. pm.

Knlhnuoudroeti.
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8. 18. — 4. II..

tečné, o. trpké k jídlu. a k ničemu se
nehodí:'
6. Nebo synové. kteříž rodi se 2 ne
slechetného lože. jsou svědkové ne
šlechetnosti proti rodičům při otázání
svém..
Kapitolu 4.
7. Spravedlivý pak. byl-liby před
“mapou,—toulat..
skýchtrestůsednshvč časem smrtí zachvácen. v občerstvení
18. A

' rychleji zemi-ou. nebudou

míti naděje. ani útěchy v den rozemlmíf
19. Nebo rodiny nepravé hrozné jest
skonéní.

besboiným. ?. Smrt spruv

ivébo bluioné. napr-vo

dllvbhopuk nohami jest.

bude?

8. Nebo stáří ctihodné není vždy to.

1. ó jak krásné jest čistotné plémě které jest dlouhověké. ani počtem let
v stkvělostiz' nesmrtedlná zajisté jest měřené: nýbrž za.šediny jest mysl člo

pmétks jeho: nebot i u Boha známé"

věku..

9. a ze věk starý život nepoškvrněný.'
jest. i u lidí.
10. Libě se Bohu učiněn jest (jeho)
2. Když přítomno jest. následují ho:
a když se vzdálí. žádají ho. a na věky milencem: &živ jsa mezi hřišníky. pře
korunovaná jsouc. slaví vítězství. dobyvši nesenjest.'
ll. Vytrženjest. ab zlost' nezmě
odplnt bojů nepoškvrněných.'
3. to lozené pak bezbožníků množ— nila.rozumujeho, aneb y lest“ nepod
ství nebutdb užitečné.' a. cizoložmí. ští vedla duše jeho.
12. Nebo mámení zhejřilosti zatem
ní nevpustí kořene hluboko. aniž za.
oží stálého základu.
ňuje dobré .“ :. nestálost žádosti převrací
4. A bytby na. čas vratolestech pu— mysl bezelstnou."
13. Dokonav v krátko. vyplnil časy
čilo. nejsouc
vně založeno. od větru mnohé?
zvikléno. a. n ilím bouři : kořene v'y
vráceno bude.'
14. zalíbila. se Bohu duše jeho: pro—
5. Polémůny zajisté budou ratolesti tož pospíšil. vyvesti jej z prostředku ne—
nedospělé. a ovoce jejich bude neuži pravostí. Lidé pak vidouce. nesrozu

18) C. v den soudu. jestlize otců svých v nečistotách následovali.
!) 0. v ctnosti nepoškvmčné. lice.: Lepší jest neplodnost v ctnosti. nezli veliká rodin s břichem.

-- *) t.. " cti. —
2) t. u boiovéní o nepoškvrnčuost. Té ctnosti. když přítomna jest, následují lidé. vidouce ji
nn jiných; n kdy! ndilene jest. lůdostivi jsou jí; to i na věčnosti nesie komun, vitezstvi
slavi nepoikvrndných bojovůní. t. pro čistotu bojujic : vieliká pokušení nečisté přemůhqjic,
vítězství oberi.
8) t. jnkkoliv četné by takové rodiny byly. nebudou stálé. nepotrvqjí dlouho.
4) t. vielikými nehodnmi stíháno. a! pak dokoien vyhubeno bude.
5) t.. udůvů důvod k předešlému: t. jaký strom. tukové ovoce; dítky nisledqjíee neilechetoost
rodičů. záhy jako nedozrnlé ovoce hynou; nebo hříšností rodičů s úrodou brzké smrti se rodi.

7) t. obdentven. potčien bude; nebude tumouceo; fee.: v pokoji bude; nelekne se.
9) t. ctihodný vek neoeni ne dle počtu let. nýbrz dle moudrosti. a dle neposkvrnenosti tivote,
. Iné-li človdk moudrost : nevinnost. dosti dlouho liv & stár byl. byt sebe dfive zemřel.
10) vlnstnd: že se zalíbil Bohu. umilovnl si jej Bůh: . ie mezi hřišníky liv byl, pheuen jul.,
t. na. onen svět k Bohu . spnvodlivým jeho. (k Žid. ll. S.). kdolto není nitédného břichu.
11) t. zlé priklady. jak nezhustn dqje. — ") t. klamný lesk světa s svůdnýrni rozkošemi svými.
12) t. konslo marnosti svdtských tak snslepnje mysl člověku. le i na věčné dobré upomíné. ani
sebe nemaje. — “) t. žádostivost břišní. jen! semo tune zmítá srdean cloveku . mysl
J'ebo PMT-= uje.
.
. .
18) t. dolti dlouho lil, kdo til dobře; kdo se vuoi-nl břichu. s. leo byl. dobře čuul.

\
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měli tomu. aniž uložili toho v srdcích
svých:
15. že Bůh milosti & milosrdenství
prokazuje svatým svým s hledí na vy
volené své.

16. Odsuzuje pak s rsvedlivý mrtvý
živé bezbožné.' 8.ml ost rychleji sko
náns dlouhý život nespravedlivého."
, 17. Uzří zajisté konec moudrého. s
néporozuměji. co o něm umyslil Bůh. a
proč jej ohradil Pán/'
18. Uzi-i. a pohrdati budou jím :* ale
Pán se jim posmívati bude.
19. A budou potom padati beze cti.
a v pohanění mezi mrtvými na. věky:
nebo roztřiští ty nadutce bez hlasu.“ &
pohne jimi od základu a do cela. bez
útěchy budou: a.budou lkáti, s památka.
jejich zahyne.
20. Přijdou' předěšeni. na mysli ms—
jíce hříchy své. & obviňovati je budou
nepravostijejich, proti nim se postsvice.

Kapitola &.

hroznOu. 's podiví se náhlému s nena
dálému spasení (jejich),
3. říkajíce semi u sebe. želíce.' a
ouzkostí ducha lkajíce : Tot jsou ti. jeito
nám byli někdy ku posměchu. a za pří
sloví potupně.
4. My nesmyslni. měli jsme život
'ejich zs bláznovství. a konec jejich zs
ezectný:
5. aj jak jsou počtení mezi syny Boží,
a mezi svstými jest los jejich.
6. Zbloudili jsme tedy z cesty pravdy.
a světlo spravedlnosti nesvítilo nám: a
slunce rozumnosti nevzešlo nám.
7. Ustsli jsme na cestě nepravosti s
zahynuti' s chodili jsme o cestách
neschodných. cesty pak Paně neznali
jsme.
8. Což nám pros ěls pýcha? anebo
co nám spomohla c oubs s bohatstvím?
9. Pominulo to všecko jako stín.' s
jako posel. mimo běžící,
10. a jako lodí, kteráž

řechází zdu—

lou vodu: jejížto stopy. dyž přejde.
nelze nalezti. ani stezky dna. jejího
mezi vlnami:

ll. anebojako pták, kterýž leti po
větřím. jehožto cesty nižádného zus
meni se nenaled.. ale toliko zvuk kří
1. Tehdy“ státi budou spravedliví u del, když rozráži lehký vítr. &protrhuje
velikésálem." proti těm. kteřížje su povětří mocným šustem: hýbsje kří
žovali &kteříž odjimali'" práce jejich. dloma přeletí. a. potom žádné znamení
2. Vidouce (to). zkormoutí se bázní cesty jeho se nenalezli:
Herne. ponevadz pozde uniikoú budou besboiniei nad
sebou. IG. sprovedlívi slovně odplaty dojdou; nespra
vedlivě hrozne tresty utáhnou..

16) t. ctnostným životem. ——") t. tím le zs krátký čes mlídi svého k dokonalosti dospěl, ee
onen po mnohá léta věku svého v hříchu setrval . utvrdil.
!. v bezpečnost uvedl. kdetto ani utiskovůn nebude. ani! nebezpečí hi'iehu uepodlehne.
t. spravedlivým jako bliznou. jemu! ničeho! nepmspívů spravedlnost jeho.
t. to ani hlásku nevydqjí.
t. na onen svět.
t. v den soudný. — ") t. důvěře. —- "') t. kazili na svete. Sv. Augustin vyklůdi to ne
nespravedlivé knížete s. soudce.jeho mnohdy spravedlivých ejejieh prome vydobytč jmeni ne
ptá-vně olupují.

17)
18)
19)
20)
1)

3) t. nadarmo. „Pozdě uvěří u věčné muky. kdo u vědný iivot vůl—itínechtěl." (Sv. Cyprinn.) ——

") V oách světu vzdy povnlovůn byl . bude život spravedlivých u bláznovství . poietiloet.
ani totiž odřekl-e se věcí přítomných . viditelných. důvěru kladou v budouci neviditelné. Tuk
jmíni apoštoló za opilce. Povel zs blázna. i síun Kristu Pán zs Somer-Mn; Vis hnie- B. 15
7) L nepravosti nebo nám konečně k trestu . nhynutí byly. „Kia-l jlí. Gawaina. s tak
jest. te duch převrůeeny nim sebe jen. autem." (Sv. Aug.)
9) Krásně lid pomijejíčnoet všech vezdejiieb vecí podobenstvími vůbec snůmýni.
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lhůmlůmůum.

12. anebo ' o kd ž se
nad střela
k cíli. rozdělgilképovětří i gd
se zase
sbíhá. tak že není znáti kudy šla:
13. tak i my zrodivše se i hned ře
stali jsme býti: &sice nemůžeme žá é
ho znamení ctnosti ukázati: ale vzlosti
své strávili jsme se.““
14. Tak mluví v pekle ti. kteříž zhře
čili:

15. nebo naděje bezbožného jest jako
pejří.' od větru zachváceně: a jako pěna.
tenoučká. vichřicí rozptýlena: a jako
dým větrem rozehnaný: &jako amátka
na hosta. kterýž téhož dne odc ázi.
16. Sprevedliví pak věčně živi budou.
s u Pána 'est od lata jejich. &myšlení
na ně u ejvyššíhoř
17. Protož obdrží království slavné.
a korunu ozdobnou : ruky Páně :“ nebo
pravicí svou zastře je, a ramenem sva
tým svým bude jich hájiti.
18. Vezme (zbrojně) odění horlivost
jeho ,' i obleče tvorstvo" v odění ku
pomstě nad nepřítely.
19. Obleče se místo pancíře vspra
vedlnost. s vezme místo lebky soud

ravý.'
20. Vezme štít nepřemožitedlný, pru

vost:'

21. &.zostří přísný hněv v kopí.“ &bo

13)
15)
16)
17)

5.11— s, s.

jovati bude s ním okres země proti ne
smyslnř'm.
22. yjdou upřímo střely blesků . s
z oblaků jako z dobře nnpatěho luku vy
puštění budou. s k cíli 'istámu uhodl.
23. A od hněvu skdnauího' vysláno
bude velike krupobití. rozlítí se roti
nim vodn mořská, a řeky se sbě ou

mocně"

24. Zdvihne se proti nim vítr silný.
a jako vichřice rozmete je: a v poušť
obrátí všecku zemi nepravost jejich. a
nešlechetnost (jejich) vyvrútí stolice

mocných“

Kapitolu Il.
Králové a soudeově pnmatnjtež. že oni též od Boha
nemeni budou. 10. Protož moudrosti hledejteš..

]. Lepší jest moudrost nežli síla. i
muž Opatrný nežli silný.“
2. Protož slyšte králové, &rozumějte:
učte se soudcové (všech) končin země.'
3. Nachylte uší vy, jenž vládnete nad
množstvím. a. libujete si v houfích ná.

rodů:
4. nebo dáno 'est vám panování ode
Plans, a moc od ejvyššího. kterýž tá.
zati se bude na skutky vaše. zpytovati
bude m šleníf'
5. K yž jsouce služebníci království

t. protož jest to tolik. jnkobychom byli nikdy ani na světě nebyli.
Jinak jako prach.
t. péče. prozřetelnost 0 ne.
t.. po zmrtvýchvstání dosáhnou slávu království nebeského. ježto jim připraveno jest od po

Mu světa.

18) t. hněv. nebo horlivé Inish. netrpíci ublížíti vyvoleným svým. — ") t.. anděla, nebesa. zemi,
oheň. vodu — moře i řeky.
19) t. ktorého! oklomoti nelze.
20) Eee.: svatost.. pol: i rovnost prům; odplutí kadému podle skutkův jeho.
21) l.. bez milosrdenství; ten hněv jako ostré kopí pronikne útroby hříšných; pozniní. jak urazili
Boha. bude jim největší bolestí.
23) &.jako skála tvrdého. nejpňsnějšího. -— ") t.. silně se rozvodní a ty bezbožníky utopí.
Viz Luk. 21.
24) t. pro bezpráví & neileehtnost zpustne země. & zvrúeene budou království.
]) Joke vůbec celi kniha.. tak i toto zvlášť řečeno knížatům: Zšklld Hii jest
: spravedlnosti. než v lile zevnítřni vojsku a bohatství.
2) Důkaz nemnlý moudrosti jest slyšeti rudy moudrých.

4) Jako svrchu-ni

více v moudrosti

moe králův jest ..: milosti Boží." tak též i Jemu : ni odpovědnijsou.

[__—___ _;
6. 6—24
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14. Předchází ty, kdož jí' jsou žádo—

Umim
právě.anižjste
ostří stivi. ab
im prve ukazala.'
: nesoudilijste
ravedlnosti.
aniz podle
„k ní na usvítě bdíti bude.'
vůle Boží
ochosthlijste:
6. hrozně a brzce ukáže se vám: nebo
nejpřísnější soud na těch. kteříž před
staveni jsou. vykonán bude.
7. Chntrnému zajisté propůjčuje se
milosrdenství :' ale mocní mocné muky

trpěti budou:"
8. Nevyjmet Bůh osoby nižádného.
aniž se bude ostýchati něčí velikosti:
nebo malého i velikého on učinil, a je
dnostejně pečuje o všecky.'
9. Ale silnějším silnější nastává. trá

nebude (o ni velmi) pracovati: nebo ji
nalezne sedící u dveří svých."
16. Protož přemýšleti o ní, jest do—
konalý rozum: a. kdož bdíti bude pro ni.
brzo bezpečen bude.“
„1.7. Poněvadž ona obchází hledajíc

těch. kdo jsou jí hodnif a na cestách
ukazuje se jim ochotně. a při všelikém
přemyšlování potkává se s nimi.'
18. Nebo počátek její jest opravdová.
žadost umění.

19. Protož péče o umění jest laska
(k ní): a láska (k ní) jest ostříhání je—
10. Kvám tedy, králové. sou tyto mé jich přikázaní: ostříhání pals přikázaní
řeči. abyste se naučili mou rosti, &ne (jejích) jest zaklad neporušenosti:'
vypadli.'
( 20. neporušenost pak působí. aby byl

pení.'

ll. spravedlivě,
Nebo kteří ostříhají
věcí
ospravedspravedlivých
něni budou
a kteří se naučí těm věcem, naleznout.
coby odpověděli..
12. Buďtež tedy žádostivi řečí mých;
milujte je. a budete míti umění.' 

13. Jasnát'jest moudrost. a nikdy ne
vadne, a snadné spatřína bývá od těch.
kteříž ji milují. n nalezena.býva od těch.

kteřížji hledají.

(člověk) nejbližší Bohu."
21. Žádost tedy moudrosti přivádí do
království věčného.

22. Protož jestliže sobě zalibujete
(panovnické) stolice a berly. králové ná
rodů. milujte moudrost. abyste na věky
kralovali.

(23. Milujte světlo moudrosti všickni,
kteříž jste představeni lidem.
24. Co pak jest moudrost. &,kterak

7) t—přehlídň se mu něco pricinou sprostnosti s neuměloeti. — ") t. přísně trestáni budou.
8) L jse král nad králi nemů se co báti vznešenosti světské, nýbrž dle své dobroty & spravedl—
nosti pečuje jak o vznešené tak o sprostě, i přísně všecky bez rozdílu souditi bude.

9)
10)
11)
12)
14)

15)
16)
17)

19)
zo)

t. sond. trest.
t. : dobrého obcování. nechybovnli: těž: nr.—vypadli: milosti Boli. odplaty věčně.
t. milosti dosáhnou e budou míti. čím by se na. soudu omluvili.
t. moudrost ve svém stavu potřebnou.
Moudrost. Bůh totiž s svou milostí předchází ty. kteří! jsou jí ládostiví. tak že se jim sama
dříve objevuje. & jim žádost s touhu po sobě vitěpuje. V tom právě záleží milost před
cházející.
že Bůh sám & srdci našemu přistupuje (Zjev. 3. 20.) e v něm touhu po sobě
vzbuzuje. Proto i uvodí se moudrost osobnč; . tu rozuměj moudrost věčnou nestvořenou. Syna
Božího. od něho! pravi moudrost člověk;. tákající v posníni Boha a v básni Beil. jeko
pnmen : řídí: se prýští & teče. (Jen 4. Id.—7. SB.)
t. kde se něhy. hned mládí o ni pHčiní. —- ") t. Srov. Přísl. ]. 20. 8. 34. 9, 1. n. d.
t. bezpečně, jistotně ji dojde: „Neni žádosti spravedlivější. nad žádost moudrosti.“
t. kteří opravdově po ní dychtí. — ") t. aby jim na et.-sw život-n tohot-o svým světlem
svítilo . je k dosažení pravého síle vedle.; moudře jednnjioe v moudrosti prospívime.
t. jak duše. tak těle. jimlto le one v odměnu sn věrné uchování přůuení věčné moudrosti
uděluje. (list. 19. 17.) Roe.: „potvrzení. pojištěninesmrtelná“
:. nejpodobnější: „kdy: se (budouci život) ukáže. budeme podobní jelnn." (1. Jen s, s.)
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6. 25. -—7. I?.

7. Protož žádal jsem. a dán jest mi
povstala.' oměmím. a nezatsjím řed
vámi tajemství Božích. ale od
' tku smysl: a vzývsljsem (Boha). a všel ve
mne
duch moudrostí:
narození skoumati budu. &vydim na
světloznámostjejí. a nepominu pravdy :"
8. a přednost jsem jí dal pred kní—
25. aniž půjdu cestou s tím, kdo zá. lovstvími' a (královské) stolice a bohat
- vistí chřadne :nebo takový člověk nebude ství za nic jsem pokládal v oměru kní.
9. Aniž jsem přirovnával ní kamene
oučasten moudrosti.
drahého: nebo všeliké zlato v poměru
26. Množství pak moudrýchjest zdraví
k ní jest písek drobný. & za blato po
okresu země :“ a král moudrý jest pod
čítá. se stříbro proti ní.
pora lidu.
10. Nad zdraví a krásu miloval jsem
27. Protož přijměte umění skrze řeči
ji, &umíuil jsem za.světlo ji míti : nebo
mě. a prospějet vám.
( neuhasitedlné jest světlo její.
* ll. Spolu pak s ní přišlo mi všecko
Kapitola 7.
dobré. a nesčíslnň čest' skrze ruce její.
thominů kmondrostl. nvůds sebe umůho :. příklad.
12. A veselil jsem se ze všech věcí:
nebo předcházela mne ta. moudrost.' ač
1. Jsemt sice i já smrtelný člověk, nevěděl'sem. ževšech věcíjest matkou."
roven všechněm, & z toho pozemčanaf
13. 'lé beze lsti naučil jsem se. a bez
kterýž první učiněn jest a v životě mat
závisti jí sdělují. aniž poctivosti' její
ky utvořen jsem v tělo,
ukryvám.
2._v času desíti měsíců shustl jsem
_14. Nebo neskončeným' pokladem
v krvi z semene člověka a : příslušné
jest lidem: jehožto kdož užívají, účastni
rozkoše noční.
jsou přátelství Božího. pro dary umění
3. I já nat—odivse dychsl jsem všem

jsouce schválení."

obecné povětří. &padl jsem na zemi, po
15. Mně pak dal Bůh, (abych mohl)
dobně učiněnou.' a první hlas, podobný
mluviti, jak smýšlím. s. mysliti důstojně
všechněm vypustil jsem pláče.
tomu.
co mi dano :' nebo on jest mou
4. V plenkách vychovan jsem. &sve
drosti vůdce.a napravovatelmoudrých :"
likými_starostmi.
16. v ruce zajisté jeho jsme. i my,
5. Zádný zajisté z králův jiného po
čátku narození neměl;
i řeči naše, i všecka moudrost: i prací
6.jednostejný tedy jest příchodvšech známost a umění.
17. On zajisté dal mi toho. co jest.
něch do života. a pobobný odchod.

24) t. jaký jest původ jeji. — “) t. prvniho původu jejího.
26) Množstvím zajisté moudrých zachován bývá svět; tím štastnější jest. čím více moudrých lidi
jest v něm. kteří chyby nemoudrýeh nspravuji. i radou svou vieeko k dobrému l'ídi.
1) t. : Adams. Posud byla předmluva; počinů vyučovati hnít-ta. oka-zuje, čím jsou.
3) t. tými. hídim poddsnou; s pláčem předpovídá rozeůůtko. v jaké bídy upadlo.
8) Řez.: před berlami královskými; moudrosti zde hlavně lázeň Boží rozuměj.
ll) Řeo.: nesčíslné zboží. bohstsvi; jak světské tak duchovní. ctnosti totiž s milosti.

12)
18)
ld)
15)

t. vedle . spravují: mne v požívůní štestí mého. —- ") t.tesluze ní lze dosshneieestiitěsti.
Rea.: bohatství. Štědrým udělováním získáš si zásluhy. aby více obdržel. (Sv. Aug.)
t. nevyniitedlným. nehynoueím. — “) t. udělujíee jiným : pokladů Božího cti dosahují.
t. ten dvojí dar. abych mohl i slovy řádně a jasně vypověděli. oo myslím. i v duchu svém

pojmouti myšlenky. důstojné daru moudrosti mi udělené. Řidně mysliti . mna mluviti vrch
jest moudrosti. — ") t. Bůh jest jako dómem moudrosti. tak i vůdcem, okazuje jak ji
člověk používati mi; i naprovovstelem. ukazuje totiž ohybujícím(sni moudrý není bez cbybyí).
že shybili. . Jak ohybu upraviti mají.

___J
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pravou známost: abych znal spořádání
okresu země: i mocnost živlů.
18. počátek. &skonéní. i prostředek
časů! střídání obratů (slunce"). a pro—
měny čssí;
19.
h roku. a spořádání hvězd.
20. přirozenost živočichů. a zuřivost
lítých zvířat: moc větrů. i myšleni lid
ské; rozdíly křovin. í moci koření:
21. &cožkoli jest skrytého. &nevidi
telného.' poznal jsem: nebo všech věcí
umělkyně vyučila mne moudrost."
22. Jest zajisté v ni duch rozumnosti.“

přátely _Božía proroky ustanowje.
28. Zádného zajisté Bůh nemiluje.
kromě toho, kdož s moudrostí přebývá.
29. Jestit 'ons slíčnější nad slunce. a
nade všecko spořádání hvězd; přirovnáli
se k světlu, okáže se býti přednější.
30. Nebo na jeho místo vstupuje noc.
ale moudrosti nepřemáhé zlost. 11.5%
1.07"
,“
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Sehvileni moudrostí.í úniků : nitků jejich.

]. Doséhé tedy mocně od konce až

do konce. a řídí všecko líbezné.
2. Tu jsem zamiloval, a vyhledával
kavý. výmluvný. hbitý, nezprzněný, ji—
stý. libý, milující dobré , ostrovtipný. od mladosti své, a snažil jsem se vzíti

svatý. jediný, mnohonásobný. proni

jemuž nic nezbraňuje," dobročinný,
23. vlídný. dobrotivý. stálý. jistý,
bezpečný. všemocný. všecko předvída
jící, a kterýž obsahuje všecky duchy ='
rozumný. čistý, ronikavý.
24. Nebo na e všecku hbitost hbi
tější jest moudrost: dosahů. pak všudy
pro svou čistotu.
25. Jest zajisté dech moci Boží, a jest
nějak' čistý výplynek jasnosti všemo
houcí o Boha: &protož nic zprzněného
do ní nevbíhá.
26. Nebo jest blesk světla věčného.
a'zrcadlo bez poškvrny velebnosti Boží:
a obraz dobrotivosti jeho.
\\27. A jsouc jedna, všecko může: a
sama vsobě trvajíc.' všecko obnovuje.
&po národech přenáší se v duše svaté.

si ji za nevěstu. a stal jsem se milovní
kem krásy její.
3. Urozenost její oslavuje. že spolu
sBohem obcování má :' ano i všech věcí
Pán zamiloval ji;
4. učitelkyni zajisté jest umění Bo
žího. &vyvolitelkyně skutků 'eho.'
5. A jestliže bohatství ž doucí 'est
věcí v (tomto) životě: cožjest bohatsího
nad moudrost. kteráž všecko působí?
6. A pakli vtip co působí: kdož jest
větším řemeslníkem těch věcí. kteréž
jsou. nežli ona.?
7. A miluje-li kdo spravedlnost: práce
její mají veliké ctnosti :' nebo střídmo
sti a opatrnosti vyučuje. &spravedlno
sti i síle. nad něž ničehož užitečnějšího
není lidem v životě.
8. A pakli kdo žádá. mnohého umění.

18) t. čuu denního. — ") t. při nejdele í nejkratším dni. —
21) Řee.: skrytého i viditelného—")
t.. okne věčnou. neetvořenou moudrost všecky věci ušněny
jsou. onnt jest pramenem vši stvořené moudrosti, té totiž. která se uděluje člověku Duchem
svatým. eo Duchem moudrosti. : kterouž obvzláštné k bohnbojnosti obrůtítí má.

22) t. v nestvořené moudrostijest Duch svatý. který! jest původcem vší svatoeti. jediný
v podstate, mnohonšsobný
Ve výkonech. pronikavý.
jelikož proniká i hlubiny božství.
otél ý v přispívšní.jistý, nn všelikou pochybnostsnpuije. ostrovtipný.
totiž rozumem.
23)
27)
8)
4)

moci : důmyslern svy'm. — ") t. všecko volné. o své vůli činiti.
t. všecky zkoumqje. nn zkoumš í hlubokost Bolí.

t. nikdy vekem neechiujío, . tedy mna nikdy žádného obnovení nepotřebqiíc.
!. tím, že od Boh. pochází (7. 25) oslovena jent urozenolt její.
Roc.: Povědomnjest umeni Božího .. jeet radou při skutcích jeho. určuiie buď na. o lohé
přímo. s nebo moudrostí lidem propůjčenou vicliké skutky jejich. jimiž vůli Bou dosti učiniti mqji.
7) t. moudrosti price. dí oudinky jeou nisledqjlci otaceti:

Kniha Moudrosti.
vít (ona.) věci minulé. & budoucích se

dovtipnje:: znamení
zná. chytrosti
řečí. ».výklady
poháde
a. zázraky
zná prvé
nežli se stanou.' i přičiny'čssů &věků.
9. Umínilt jsem tedy pojíti si ji k spo
lečnému obcování: věda. že se sdělí se
mnou o dobré věci.' a že mi bude potě
šením v těžkomyslnosti &tesknosti má.
10. Budu míti z ni slávu u zástupůf
&čest u starších. ač jsa. mladý:
11. a shledá. se. že jsem ostrovti ným
v soudu. a před obličejem mocnýcb po
divu hodným budu. a oči knížat budou
se mi diviti:
12. když mlčeti budu, očekávati mne
budou.“ a když budu mluviti, hleděti na
mne budou. a když řečniti budu. po

loží ruku na ústa.své."

13. Nadto budu míti skrze ni nesmr
telnost: &památku věčnou těm, kteříž
po mně budou. pozůstavím.
14. Zpravovsti budu lidi: &národové
budou mi poddání.
15. Báti se mne budou slyšice (o mně)
králové hrozní: v množství' jmín budu

dobrým. a v boji udatným."
; 16. Vejda do domu svého odpočinu
s ni: nebot nemá hořkosti obcování 'eji,
ani tesknosti bydlení s ní, ale vese ost
& radost..

17. To u sebe rozjímaje. a. v srdci
svém přemýšleje. že v příbuzenství mou

drosti jest nesmrtedlnost.
18. s v přátelství jejím rozkoš dobrá.
a v pracech rukou jejích počestnost bez
nedostatku.' s v rozmluváchjejich mou
drost. & vznešenost v oučastenství řečí

8) t. domýili se v čn- z věcí minulých. jaké

JooefEgptský; na i xm.

od svýchma

8. 9. ——
S.Břl

jejích;]"
]“ PPI  obcházeljsem hledsje. abych si
19. Byl jsem pak pschole vtipná. a.
dostal jsem duši dobrou.
20. A když jsem byl lepším. přišel
jsem k tělu nepoškvrněnémuf'
21. Ajskž jsem zvěděl. že nemohu
jinak býti zdrželivy'm. lečby Bůh dal.
i tot byla moudrost. věděti. čí to jest

i

!

\

dar: lpřistou
il jsemzcelého
ku Pánu.
jsem
o. aře 1jsem
srdce&prosil
svého:

Kapitola 0.
Modlitba o moudrost.

]. Bože otců m'ch. & Pane milosr—
denství. kterýž jsi učinil všecky věci
slovem svým.
2. & moudrostí svou ustanovils člo
věka. aby anoval nad tvorstem. od
tebe učiněn m.
3. aby zpmvoval okres země v pravo
sti a vspravedlnosti. a v upříinosti srdce
konal soud:
4. dej mi trůnu tvému přístojící mou
drost. ». nezamítejž mne z (počtu) slu—
žebnlků svých:
5. nebo služebník tvůj 'sem já, a syn
služebnice tvé. člověk m ,' &kratič
kého věku." a příliš nedostatečný k po
rozumění soudu : právům.
6. Nebo byt kdo i dokonalým byl
mezi syny lidskými, nebude-li s ním
moudrost tvá, za nic počten bude.
7. Ty jsi mne vyvolil za krále lidu
svého, a za soudce synů. i dcer svých;
8. a řekl jsi. abych vzdělal chrám na
hohe svatá tvé. s oltář vměstě obydlí

budou míti v příštím dose následky; tak k. p.

(Mot. is. 4 . 24. 32. 23.)

9) O..to mi ze svých dnů jeko u zásoby vždy udělí toho, čeho mi prha potlehno : prospčino bude.
10) t. \: obecného lidu. Posud prospěšnost moudrosti pro jednotlivce líčí: nyní co obcímjest učí.
12) t. odekbvnti. “deti abych mluvil. — ") t. promluvila-li. s pozorností ku nine pohlednou. —
'“) t. byt bych nebo ohiírnčji lednil. mlčky budou poslouchal slova má.
15) t. u lidu. —- ") hloudroct v rodě n nutnost v boji dvd hlavní vlastnosti důstojného krále.
18) ňom: shodl ncpomljojlcí. nehynoucí. — ") t. noodolntelnl moc : velcbnost v řeči moudré.
20) L prosplvqjs v moudrosti. získal jsem si du čistoty. bedlivě se středo vší neástó rozkoše.

5) t. velmi slabý. 3. unu. (3. 7. Žalm 115, m.)—")

12 let byl na:. u"

c.:-annastoupil.

9.9. — IO, 8.
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tvého, ku podobenství stánku svatého těch. kteříž jsou na zemi. a lidé se vy—
tvého. kterýž jsi připravil od počátku. učili tomu. co se tobě líbí.
9. S tebou jest moudrost tvá. kteráž
19. Nebo moudrostí zachovani jsou.
zná. skutky tvé. jenž i přítomna byla kteřižkolise líbili tobě. Pane! od počatku.
tehda. když jsi tvořil okres země, a ví.
co líbezného jest očím tvým. a co pra
Kapitola 10.

vého v řikázaních tvých.
10.
šliž ji s nebes svatých svých,
a od stolice velebnosti své, aby se mnou
byla. a se mnou pracovala. a abych vě—
děl, co jest příjemného tobě;
ll. neb ona ví všecko. a rozumi (vše
mu), a povede mne v pracech my'ch
opatrně. a ostřihau' mne bude moci
svou.
12. A pak příjemní budou (tobě)
skutkové moji. a říditi budu lid tvůj
spravedlivě. a budu hoden trůnu otce
svého.
13. Nebo kdo z lidí bude moci věděti
ra u Boží? anebo kdo bude moci se do
mysliti, co Bůh obce?
14. Myšlení zajisté lidi smrtedlných

jsou bázliváf a nejisti důmyslové naši.
15. Nebo tělo. porušitelné' jsouc. ob
téžuje duši. a ten zemský příbytek dolů
stlačuje mysl mnoho přemyšlujicí.
16. A sotva se dovtipujeme toho. co
na zemijest: aco jest předočima. s rací
nalezůme: to pak. co na nebi jest. dož
vystihne?
17. a smysl tvůj kdož pozná? leč ty
dáš“moudrost. a sesleš s výsosti ducha
Svého svatého.

18. aby tak napraveny byly stezky

Volsbi moudrost Boži příklady : udalosti lidu
Božího.

1. Ta (moudrost) toho. kterýž první
stvořen jest od Boha, otec okresu země.
když samojediný byl stvořen. ostříhala.'
2. a vyvedla ho : provinění jeho.' a
dala mu moc, ab panoval nade vším.
3. Od ní jakž odstoupil nespravedlivý
(Kain) v hněvu svém, skrze hněv vraždy
bratrské zahynul;'
4. pro nějž' když voda shladila zemi.
zachovalaji zase moudrost. opovrženým
dřevem" spravedlivého (Noe) vládnouc.
5. Též ikdyž se národové všeobecně
nešlechetnosti byli oddali. poznala spra
vedlivého (Abrahama), a uchovala (ho)
bez ouhony Bohu i..v outrpuosti nad sy—
nem zachovalaje' silného“
6. Ta sprave 'vého (Lota) z hynou
cích bezbožníků vysvobodila utíkajícího.
když sstupoval oheň na. patero měst:
7. jošto na osvědčeníjejich nešlechet
nosti (ještě) pozůstává. kouřící se země
pustá. & stromové mající ovoce časem
nejistým.'a památka nevěřícíduše, (ženy
Lotovy). sloup solný stojící."
8. Nebot opominuvše moudrosti. ne
toliko v tom poklesli. že nepoznali do—

14) t. pro nejistotu věci vezdejšich u viem klamu a pádu oe ohavqjicioh.
15) t. smrtelné a tolikcrým váinim a neduhům podrobeno'. působí na duši, překonůvnjio ji nejednou
hříšnými žádostmi svými, brkoíc jí vzlétnouti. povznésti se k Bohu. a tihnoue ji k pozemským.
padlým věcem. jsouc totiž ze země vzato a slepeno. (Job. 4. 19. 2. 102. M.)
1) t. pokud Adam nevinnost a spravedlirost zachoval. delo se to pomocí moudrosti Bolí.
2) t. nejen povzbudíc srdce jeho k pokání, nýbrž — rozumoj moudrost věčná., Syn Bolí. - da—
douo mu naději k vykoupení, které! i svým danem vykoukne jest.
3) t. za příčinom na trest ohavné bratrovraždy; nebo hněvem Bo.!im nad hratrovraldou.
4) t. kdy! následkem tého! hněvu Božího nad ním i nad jinými podobnými hi'iiníky . horšími
ohavnostmi. -— “) B_vlot spasitelné dřevo archy Noemovy předpodobnénim spasitelného dřeva
kříže. od světa tak dlouho opovrženého a potupeného.

5) u víře a poslušnosti. Rakov-nů byla: statnost odhodlati se k oběti jediného syna!
7) Původní text: Stromovi (samjost). nesouc ovouo dssom nedošlo. t. jen! před časem opadívh .
nedozroje. -- ") Obrazem jest. aby kdo důvéi-í Bohu, neobrktě se. přímodále vdobrém krédol.

10.9.— 11, 5.

bré,' ale i že také své nesmyslnosti pa a byla 'im zastíněním ve dne. a místo
métku
ůstsvili, tak že ani v tom. světla vězd vnoci: (2. Mojž. 13. 21.)
v čemž5:55, tajiti se nemohli.
18. přepravila je přes moře červené.
9. Moudrost pak ty. kteříž jí sobě a provedla je skrze vodu velikou.
(vážili), od bolestí vysvobodila.
19. Nepřátely
jejich ztopila
: luboképak
propasti
vyvedla.v moři.
Pro—
10. Ts spravedlivého(Jakoba), utl je však
ksjíclho před hněvem bratra, provedla tož spravedliví pobrali loupeže bezbož—
ných.
cestami římými. a ukázala mu králov
ství Bo . a dala mu známost svatých
20. a prozpévovali. Pane !jmenu tvému
věcí: poctila ho v pracech. a doplnila svatému. s vítěznou ruku tvou chválili
práce jeho."
společně:
21. nebo moudrost otevřela. ústa
11. Když podvodné (jiní) oklamévali
jej.“ byla mu přítomna. a počestného němých. a jazyky nemluvňat učinila.vy'

učinilaho.“
12. Ostříhalahopřed nepřétel .apřed

mluvné.'

svůdci bezpečna učinila ho. a šoj silný
Kapitola li.
dala mu. tak že přemohl,' a poznal. že
nade všecko mocnější jest moudrost." hk laskave se moudrost Boží n vedeni lidu israel—
shého. . jak přísně nepřátelům jejich ohzsla. 18.
Chvála mocí . dobroty Božské.
13. Ta prodaného spravedlivého (Jo
sefa) neopustila.. ale od hříšníků vysvo
]. Zpravovalaskutky je'icb skne ruce
bodila jej :“ a sstoupila s ním dojámi," proroka svatého (Mojžíšeš
14. a v okovech
neopustila. až mu
2. “5 pustinami. na nichž nikdo ne—
přineslaberlu králov ví. a mocnad těmi. bydlil: a na. místech pustých rozbíjeli
kteříž ho potlačovali: a ukázala. že lhéři stany.
byli ti, kteříž ho hyzdili. a dala mu
3. Na odpor se postavili odpůrcům.
slávu věčnou.
a nad nepřately se pomstili. (2. Mojž.
15. To. lid spravedlivý (israelsky').' 17. 12.)
plémě bezouhonné. vyprostila znárodů.
4. Zímili. a volali k tobě; i dána jim
kteříž utískali jej.
voda ze skály převysoké. a ukojení žízně
16. Vešla v duši služebníka Božího : kamene tvrdého. (4. Mojž. 20. II.)
(Mojžíše), a postavila se proti králům
5. Nebo čím trestáni byli nepřátelé
hrozným v zázracích a znameních.
jejich. (totiž) nedostatkem nápoje svého.
17. A navrátila s ravedlivým mzdu vtom synové israelští veselili se. hojnost
prací jejich. a prov aje cestou divnou: majíce;
8) t. co dobré. Bohem příkémé jest.
l0) t. požehnal: pracím jeho, i hojně mu je nahradila.
11) t. Labem když mu podvodné desaterým způsobem mzdy ztončovati hleděl. ijinak jej iidiL
“) :. bohatým ho učinila. vu 1. Mojž. 31 . ?. RDG.:kdy! v lakomstvi se zmocnili proti němu.

t. skrze lakomstvi jej utiskali.
l2) t. když . nadělal: celou noc zépuil. — ") Řeo.: „zbožnost“.
13) Řeo.: od hříchu oehrůnilz. ho. - ") t. do žaláře; staří vysehlýoh studnic ze talíře používali.
15) !. nlrod ili-selský z milosti Boží za zvláštní lid zvolen a Bohu zaněeen byl. aby pravdu rde
vení Božího uchoval až do příští zaslíbeného vykupitele světa. pak jej urnal s veikeré mi
rody u vile v něho a svatosti zivota vzorně předehézel. (sum. ». 13. n..)
21) t. ústa a jazyk lidu israelskóho. pro úzkou polohu a veliké trépeni první jako němého :
mluviti nenmějidho.
“

II. 6— 24.
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6. tim. čeho se oněm nedostávalo.
těmto dobře se dělo!
7. Nebo místo pramene stále tekoucí
řeky.“ lidskou krev dal jsi nespravedli

'm...
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16. Pro nerozumné pak smyělénky
ne ravosti jejich, že někteří bloudíce
ctiii indy něm? a ničemná.zvířata.po
slal jsi na ně množství němých živočichů
ku pomstě:
17. aby poznali. že čím kdo hřeši,

8. Kterýchž když ubývalo za trest
ro nemluvňětka. zbitá. dal jsi těmto tím i trestán bývk
hojnost vody nenadále.
18. Nebo nebylo nemožno tvé vše
9. okázav skrze tehdejší žízeň. kterak mohoucí ruce. kteráž stvořila okres země
svých povýšuješ a nepřátely jejich usmr z látky neviditelné. pustiti na. ně množ—
ství medvědů. : nebo smělých lvů.
cuješ.
19. anebo zvířata.nového kolení vzte
10. Nebo co oni zkoušení byli . a jen
s milosrdenstvím káránif zvěděli. jaké klosti Ina a neznáma. bu parou ohni
muky trpěli bezbožní, v hněvu jsouce vou d chající. buď dymní pnch vydáva
odsouzeni.
jící. buď hroznějiskry z očí vypouštějící:
11. Těchto zajisté jako otec napomínal
20. 'ejichž netoliko uškození mohlo
a zkušovsl jsi: onyno pak, jako přísný je shla iti, ale i pohledění strachem po
hubiti.
král zkoumal a odsoudil jsi.
12. Nebo nepřítomní i přítomní' je
21. Ale i bez těch věcí jedním d 
dnoste'ně mučeni byli.
chnutím mohli pohubeni býti. stíh ni
13. Lebo dvojí tesknost přišla na ně
a. lkání připomenutím minulých věcí.'
14. Nebo když slyšeli. ano se těmto
skrze jejich trápení' dobře vede, při 0
mínali sobě Pána . divíce se konečnemn

vyjití."
15. Nebo kterému se ukrutny'm po
hozením vyvrženému posmívaliz' tomu
na konci příběhu" divili se, ne tak jako

spravedliví'" žizníce.

od mých skutků svých,' a rozptýleni
duchem moci tvé: ale všecky věci u míře,
&.počtu. a. u váze zpořádal jsi."
22. Veliká. zajisté síla. při tobě samém
zůstává vždycky: a moci ramene tvěho
kdo odolá?

23. Nebo jako něvažek váhy,. takt
jest
okres země.
a.jako
krů
pěje před
rosy tebou
ředsvítáním
psdsjíc
na zemi.
24. A e smilováváš se nade všemi.

6) t. nedostatkem vody trestáni byli nepřiteló Isnelských:
trpěli. dobře mm

tou! vodou se těmto. kdy! nouzi

7) t. Nilu. ——") t. Egyptským. 2. Moji. 7. 20.
10) t. jen milosrdně kěmni jsouce. své utrpení za milost měli proti mukěm nepřátel.
12) t. v přítomnosti i nepřítomnosti bruselských, nebo i: přítomni jsouce řece Nilu. :ízní se mnčílí.
sua všecka voda v krev se bylo obrátila.
13) t. dvqjí zu pocítili Egypťané pamatujíee se na. své vytrpěué muky. kdyz všecko vodn u nich
v krev se bylo obrátila.. : srovnávajíce je s nynější milostí. o ní! slyicli, že Bůh totiž Židům
žízní prahooucim ze skály vodu zázračně vydobil.
14) t. v té okolíčnost-i.tísni totiz. jím oni Egypťané tak tuze trápení byli. to oněm (Židům)
zázračnou mocí Hospodinovou spomoleno jest. — ") t. připomíneli si zázraky Hospodinovy.
divíce se ovšem velmi mocnému vysvobození národu isnelského z Egypta.
15) t. Mojžíšovi.snebo lidu israelske'mu, jeboito dítky v Egyptě pohuovímy býti musely. tak že
celý k vyhynutí odsouzen byl. Řecky: nod nim! saní-li. ze mu nikdo nepomůže. — ")

t. po tolikerých . velikých zázmcich. — '“)

t. jinak: oýbr tvíoe. hůře, po sedm dní titulce.

kdežto židé tak dlouho čeknti nemuseli. —
16) Řec: němé. nerozumné země-plazy.
21) t. zlými následky nepravosti svých; zločinec vědomím svých skutků spíše trestán bývá.. od
soudcem. — ") t. tak ze jsi nechtěl nad mím, anebo zvláštními zvony je trestuti.
23) 0..jako to zrnko. které na. váhu se kllde k vyrovnění.
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ll, 25. — 12.13.

a požírali střeva lidské. a hltali krev
u prostřed svatosti tvě.'
6. a tyto rodiče. původy' duši pomoci
25. Miluješ zajisté všecko. cožkolijest.
a niěehož nemáš v nenávisti : těch věci. zbavenýchf' chtěljsi vyhladitiskrze ruce
kteréž jsi učinil: aniž pak jsi co nenávidě otců našich.
7. aby hodně přijala
ustanovil. anebo učinil.'
služeb
niků Božích ta země. putování
teráž tobě
jest
26. Kterakby ak mohlo co zůstati. ze všech nejmilejší!
kdyby ty byl nec těl? anebo kterakby
8. Ale i těch _si jako lidi šetřil a po—
mohlo zachováno býti. coby od tebe po
slal jsi předchůdce vojska svého. sršně.
voláno nebylo?“
aby je pomalu vypleniliz'
27. Ale ty ušetřuješ všech věci: proto
9. ne žeby nebyl mocen vboji pod
že tvo'jsou. Pane. jenž miluješ duše.“
maniti bezhožné spravedlivým; anebo

nebo všecko můžeš. a přehlídáě hříchy

lidskě pro pokání!

___—

Kapitola sz.
Jak dobrotivěBěh ihřilnikůmancpřatolům svym sho
vivh 13. a jak při-:O konci-nb neksjici trestá.

1. (> jak dobrý a libezný jest Pane
duch tvůj ve všech věcech!
2. Protož ty. kteříž bloudí. pomaličku
tresceš: a v ěemh hřešili. (jim) připo
mlnáš. inamlouv ' (je). aby zanechavše
zlosti věřili v tebe, Pane.
3. Nebot oni star-oděvníobyvatelé země
svaté tvé. které jsi v nenavisti měl.
4. proto že ohyzdné skutky před te
bou činili skrze kouzelnictví' a oběti ne
pravě.
6. a syny své zabíjeli nemilosrdně.

lítou zvěří. a nebo slovem přísným je
všecky spolu zahladiti:
10. nýbrž pomalu soudě.' dávala jim
misto k pokání. ne žeby nevěděl. že ne—
šlechetný jest rod jejich. &přirozená jim
zlost jejich, a že nezmění se myšlení je

jich až na věky."
ll. Nebo roklaté plěmě byli od po
čátku. Aniž koho se boje, dával jsi od—

puštění hříchůmjejich!
12. Nebo kdož řekne tobě: Co jsi
učinil? anebo kdo se postavi na odpor
soudu tvému? anebo kdo před obličej
tvůj přijde bránit nešlechetných lidi?
anebo kdo tě obviňovati bude. jestliže
zahynou
národové.
ty učinil?
13. Nenít
zajisté kteréž
jiněho Šioha
kromě

24) t. u., činili pokání. „Všemohoucnost nejvice uietl'enim a milosti objevuječ.“
25) t. : nenůvisu'; abys to v nenavisti měl. jinak by ti to byl ani neučinil.
26) t. čemu by ty býti nerozkíual. Co jest. jat a trvá jedině mocnou vůli Boli.
27) t. nejen lidi nýbrž i nil-nt a jiných tvorů, zvlášt ale _milujei tvory živé a z těch člověka
k obrazu tvému duši nesmrtelnou obdařeného
4) t. vieliké ohavnoeti pomoci zlých duchů půchqjico.
5) t. n pustřed země svaté tve'. aneb u prostřed přísahy. když přisáhali. Známo. že při zbě
silých clavnosu-ch Bachusových lidské rnaso syrové se jídalo i krev lidskn'. pivala.
6) někteří čtou „vrahy'h - ") & ty rodiče. ježto proti všemu citu přirozené lísky vlastni
novinně belpomooně dítky své v tak ohavných obětech vraždili.
7) t. aby tamilovanů země tv'a. vyůitdna ode vši ohavnosti modloslužehné. hodné sobe obyvatelé
přijda. lid totiž hnal-ký. od Boha Vyvolený.

8) Viz 2. Moji. 23. 28. v. 7. 20. Jos. 24. 12. Někteří to jen na strach a biseň amd.
jimiž puzení Chananejiti semi opustili (sv. Aug.“ však není zapotřebí slovu pisem svatých
tam obrazu podklšdati. kde přimo mluvi. Že pro hejna hmyzu jedovatého mnohé krajiny
ani obývati nelze. mimi řed. Prcčby oněch byl nemohl použiti Bůh k vyvedení nupyta

takých účelů svých. jako! jest potrutíni beaholnikůvi
10) t. levným hostem nejprvč jich ltihajo' a 135ch přísnějšiho na čas budouci. až jectliže le ne
o
— ") t. že neuněnitelni. nonapravitelni byli.
11) t. nejen dle přirozeně svě dobroty. nýbrž dle svrchované "é moci tak jsi jednal.

12.14.
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tebe. kterýž péči máš o všecky, aby do
kázal, že nesoudlš nespravedlivě.
14. Ani král. ani tyl-an dotazovati se
bude před obličejem tvým na ty, kteréž
jsi zahubil.
16. Protož spravedliv jsa. spravedlivě
všecko řidič. a toho. kterýž nemá. býti
trestán. odsuzovati. to pokládáš za věc
moci své vzdálenou.
16. Moc zajisté tvá jest očátek spra
vedlnosti: a proto že jsi ánem všech.
i všechněch ušctřiti hledlš."
17. Nebo ty dokazuješ moc (svou)
těm. kdož nevěří. žebys byl v moci do
konalým. a trestáš smělosti těch. kteří
tebe nepoznáva'í.
18. Ale ty, i>anovníče mocný. s ti
chosti soudíš. a s velikou zdrželivostí
spravujeě nás: nebo máš moc. kdykoliv
chceš.
19. Takovými pak skutky“ vyučil jsi
lid svůj (tomu), že spravedlivý i vlídným
býti musí. s. v dobré naději ustavila syny
své. proto že soudě dáváš v hříších mi
sto ku pokání.
20. Nebo oněvadž jsi nepřátoly slu
žebníků svých. a to hodně smrti. s tak
velikou slavnou pozorností trestal. dá
vsje čas i místo. v němžby mohli odlo
žiti zlost svou;
21. s jakou bedlivostí budeš souditi
syny své. jejichžto otcům jsi učinil pří
sahy a omluvy dobrých zaslíbení?
22. Co tedy i nás káráš. šviháš ne
přátely naše mnohonásobně. abychom

považujíce to, dobrotu tvou uznávali: &
když bychom souzeni byli. milosrden
ství tvého se nadáli.
23. Protož i těm. kteříž v životě svém
nesmyslně a neprávě živi byli . těmi
věcmi. kteréž ctili. způsobil jsi největší

muky.'
24. Nebo cestou bludnou dlouho blou
dili. za bohy majíce ty věci. ješto jsou i
mezi živočichy zbytečné.“ způsobem dl
tek nesmyslných živi jsouce.
25. Protož jsi (jim) jako dětem ne
rozumným ku posměchu dal ten trest.'
26. Kteříž pak posmíváním' a žehrá
ním nebyli napraveni. hodného" soudu
Božího okusili.

27. Nebo když se zlobili,trápení jsouce
těmi (opovržlivými zvířaty) a viděli. že
těmi
ježto
za bohy
měli;
poznaplohubenijsou.
' onoho pravého
Boha,
kteréhož.
žeby znali. prve zapíraliz' protož iko

nečné odsouzení na ně došlo.

Kapitolu IS.
Vypisujo slepotu lidskou, a : ni pocházející modlňntvi.

[. Mami“ zajisté jsou všickni lidé.
při nichžto není známosti Boha a (kteří)
z těch věcí dobrých. kteréž se vidí. ne
mohli se domysliti toho , jenž jest."
aniž skutků jeho pozorujíce. vyrozuměli.
kdoby byl jejich umělým učinitelem :“"
2. ale měli buďto oheň . nebo vitr.
nebo prudké povětří.' nebo okolek hvězd.

IG) Netoliko že moc tvá tebe nespravedlivým nečiní. jesti: ona právě při tobe příčinou a původem
tvé spravedlivosti a shovívqjicnosti; nebo poněvadž jsi všemohoucim. jsi také zcela neodvislým
: to působí. že dokonale spravedlivým býti můžeš.
l9) t. mimosti a ahovívavosti: trestal jsi je co otec smilovůni & Bůh vielikó útěchy.
23) Kananejské a Egypťany mini; hok.: „Jejich ohavnostmi trestal jsi je:“ t. modlami.
24) t. posledni, špatné. povrllivé; mini hnusna zvířata a ohavné podobizny model jejích.
25) t.. ty sršně. r. 8. a žáby; jež oni národové tak pošetile za božstva meli a ctili.

26) t. levným trestem. ani jiným těžším. — ") t.. dle zásluhy, „nemam. přilného.
27) Narazí se tu na Faraona krále. který: na první slovo Mojžíšova odpověděl: „Neznůmt Ho
apodiua!" (2. Moji. 5. ŽL): posléze pak zkusiv těžkou ruku Páně zvolal: „Zlileiil jsem!
Hoopodin spravedlivý jest; ale já .. lid můj bezbožni jsme.“ (Tami 9, 27.)
1) t. nesmyslni. Řecký text: „mami z přirození," t. velmi mami. ——") t.. skutečné. bytnootnč:
ano všecko ostatni toliko nestálé, pomíjejicl jest. (V. 2. Mqiž. 3. H.) — '“) t. nepoznali :
tvorů tvorce. Řím. !. 28.
:.'.)j. „lehký vzduch"; ani. se velmi av. mudl'ec v poietlíosti modloslužebnl'ků.

L—__.

—' _šlúi čukl.— _

129

Kniha. Moudrosti.

14.3—19.

nebo velikou vodu! nebo slunce a mě
12. odtesků pak toho dila uživá k při
praveni pokrmu:
síc zn správce světa za bohy."
13. s ostatek toho. ješte není kni
3. V jejichžto kráse jestliže kochsjíce
se. je za bohy měli: necht vědí. že mno óemu užitečné. dřevo křivé. a. sukovnté.
hem nad ně krásnější jest Pán jejich. vyrývá pilně za prázdné doby své, a dů
Neboť on krásy původ jsa.. všecky ty věci
ustanovil.
4. Pakli se divili moci a skutkům' je—
jich. měli z nich vyrozuměti . že kterýž
ty věci učinil, mocnějším jest nad ně:
5. nebo z veliké krásy tvorů náležitě
stvořitel jejich spatřín býti' může.

6. Ale však na těch ještě menší jest
vina;' nebot ti snád bloudí. Boha hle
dajíce. a.nalezti chtejice."
7. V skutcích zajisté jeho obirajíce se.
zpytu'l je: a jsou tím jisti. že jsou ty
věci. teréž vidi. dobré.'
8. Ale však ani těm nelze odpustiti.'
9. Nebo jestližet jim možné bylo tak
mnoho věděti. že mohli svět posouditi:
kterakž jeho Pána snáze nenalezli?
10. Ale neštastní jsou. a mezi mrtvý
mi jest naděje téch,' kteříž bohy nazý

myslně podle řemesla svého tvoří. a po
dobi je v obraz lidský,
14. anebo některému z živočichů při
podobnívá je. potíraje hrudkou a červe
nou líče je barvou. &všelikou poškvmu
na. něm zatírsje;
'
15. (pak) dělá jemu slušný příby—
tek. a na. stěně staví je. a. upevňuje že
lezem.
16. a tak péčuje o ně. aby snad ne
spadla. věda. že nemůže sobě samo spo
moci: nebot obraz jest. a potřebuje po

moci: —
17. pak o statku svém. &o synech
svých. i o svadbě sliby číně, na něm)
vyptává se. Nestydi se mluvrti s věci
bezdušnou:
18. a (tak) o zdraví zajisté žádá mdlé

ho. s. o život prosí mrtvého. a o pomoc
vají díla rukou lidských, zlato a stříbro. nuzného' vzývá:
19. a o (šťastnou) cestu žádá toho,
nálezek uměni, :: podobenství živočichů,
nebo kámen neužitečný. dílo ruky sta— kterýž nemuže choditi. &o zisk. a o dilo.
i o zdar všech věcí žádá toho . ješto ve
robylé.“
ll. Anebo“ když některý řemeslník všem jest neužitečný.“
tesař v lese vytne dřevo rovné. a uměle
všecku kůru z něho oloupá. &pravidel
ně dle řemesla svého, s pilností dělá ná
dobn užitečnou k pohodlí života.

2) t. moře. — ") t. pány. ředitele; okazuje jak jednotlivé tvory zn tvorce si vyměnili.
4) t. půnohnosti; i křesťanům radno. aby od krásy n mocnosti tvorů k Tvorci hledí.-li.
5) R. ,.nmlogicky." jako by řekl: „dočísti
se může—";není-li človek vášnčmi zkulen.

6) t. ne tak veliká jest jejich vinu. jako oněch v. 10.: ti mohou ješte jak! tak! omluveni býti.
“) t. jnkkoliv dobrou vůli nají Behn hlednti & v nej uvěřiti.
7) t. vidouce dobr—ouin výbornost mnohých veci domnívají se. že Boha v nich nalezli, ješte
toliko zraku věří.
8) t. nelze zceln ospmvedlniti: nejsou bez viny.
9) t. jelikož snáze jest původce sveta dříve se domysliti. dosouditi. než všeliké. veškeré tvoruvo
jeho proskournsti ; tak činili n činí mudrci; .,zpytsteli tohoto sveta“ slovnu sv. Pavlu.
10) t. nadeje jejich mrtvn, msrná. spočívqiíc buď na mrtvých věcech. buď na. smrtelných tvarech.
— ") t. dávno vytesaný; proto sv. Kliment A. nazývá Řeky poietilejiimi nad opice.
11) t. tak se totiž děje. když k. p. . . . u — 19 vypisuje zevrubně vytvoření model.
18) t.. který uni sobě. uni jinému pomoci nemůže; tím pošetilost modláhbvi uknqje.
19) Co ne tuto dí o modloslužbe. dobre rou-mivoj od úcty k sv. obrazům. jiho církev sv.
nejen dovoluje, nýbrž i schvaluje. V modloslužbé se obru-“nn přičítá Božská mon . tudiži

14.1—17.

9. Nebo: v stejné nenávisti jsou u Boha.
bezbožník i jeho bezbožnost;
10. pročež i to. což učiněno jest. spolu
řml pochdujl.
s tím kdož učinil. trestáno bude.
]. Opět jiný plaviti se míně. a přes
11. Protož ani na modly národů ne
hroznů vlnobití pustiti se maje, křehčejší bude ohledu :“ poněvadž tvorové Boží
dřevovzývá, nežli jest to, kteréž ho nese. v ohyzdu učinění jsou a ku pokušení
2. Neboťtoto' žádost zisku vymyslila. duším lidským. a za past nohám ne
a řemeslník moudrostí svou je udělal. smysln'ch.“
12. očátkem zajisté smilství jest
3. Ale tvá. Otče, prozřetelnost je zpra
vuje: nebot (takto) jsi způsobil i na moři zvymyšlení
modl: a vynalezení jich jest
áza života.'
cestu . i u vlnách stezku velmi bez
13. Nebo s počátku nebyly. aniž na
pečnou.
4. ukazuje. že můžeš ze všeho vysvo věky budou.
14. Mamost zajisté lidská uvedla je
boditi, byt pak i bez umění někdo pustil
se na more.
na okres země: a protož krátký jim ko
nec uložen jest.
5. Ale aby nebyli nadarmo skutkové
15. Trpkou bolestí otec želeje brzo
moudrosti tvé :' rotož také i chatrnému
odjatého sobě syna. udělal si jeho
dřevu" svěřují lidé životů svých, a pla
více se přes moře na lodičce zachování obraz: a toho. kterýž byl nedávno jako
člověk umřel, již jako boha ctíti počal,
bývají.
a ustanovil mezi služebníky svými sla—
6. Ano i na počátku, když hynuli py vnosti &oběti:
šní obrové, naděje okresu země' na lodi
16. otom po čase. když rozmohl se

Kapitola 14.

Okuujo počátek modlii-ctvi. 2l._n jako z něho no—

se utekši. pozůstavila věku símě k rozplo— ten bezbožný obyčej , blud ten jako zá—

zení. ana rukou tvou spravovánabyla."
7. Požehnané zajisté jest dřevo, skrze

kon ostřihan byl, a (tak) z poručení
mocnářů ctěny jsou rytiny.
něž se koná, spravedlnost. "
17. (Tak) i ty. jichž přítomné“ lidé
8. Ale dřevo, z kteréhož rukama uči— ctíti nemohli. proto že daleko bydlili,
něna bývá modla. zlořečenéjest i samo. (ctili tim), že si obraz jejich zdaleka při
i ten kterýž je vzdělal: on zajisté. že je nesli ;(tak si)i viditedlny' učiniliobraz kra
udělal. ono pak, že jsouc porušitelné. le. kteréhož ctíti chtěli,aby nepřítomného _
bohem nazváno jest. (5. Mojž. 27, 15.) jako přítomného pečlivě vuctivosti měli.
vzdivá Božská úcta — klanění: při ctěuí obrazů se vztahuje čest na toho. kdo se jimi před
stavuje; ten se vzývá. od toho se i pomocí nebo přímluvy očekává. Obraz jest nám co smy
slnýrn tvorům užitečný, potřebný, abychom nndsmyslny'ch věci nezapomněli, nýbrž k nim živě po—
vzbuzeni. povznešeni byli.
2) &. lodi tu: jakkoliv lidé rozumem užitečně nástroje si tvoří. Bůh předu sám je řídí.
5) t. aby všech skutků Tvých tudíž i moře lidé prospěšné použíti pro tebe mohli. i Tobě

: toho náležitou čest vzdůvali. — ") t. slabé lodi, v nit tenké prkno dělí nás od propasti.
6) t. Noe se svou rodinou. (Viz l. Moji. 6. 4) — ") t. archa. hlavně moci Boží řízena.
?) t. něco dobrého. užitečného. jakož bylo to. k čemuž Noe svého dřevěného korábu užil. Ta
jemně toto obrací někteří sv. otcové na sv. kříž. protože se jím světu spasení dalo.
11) t. přijde soud. odplata, trest; strozkotúni budou. — ") t. dřevo. “men, kov původně tvory
Bod jsou; učiní-li se ale z nich modly. jsou i urny o sobě ohavné. i ku vieliké ohnvnolti
povzbuzují. Platí o poborilivých mnvokuných obrazích všelikého věku.
12) t. poněvadž : modlit-tvím obyčejně smilství spojem o tak hlavně. jako zasvěoeno jsou.
k zhonbó všeobecné rozšířeno bylo.
17) t. onobně: druhů modlihtvi přiů'nl zhotovení obrazů : úcty k nepřitamným.
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28. (Ctitelé jejich) zajisté. když se
rozveselí. buďto blázni. nebo prorokují
lživé věci. nebo živi jsou nespravedlivě,
anebo lehkovéžně křivě přisabají.
29. Nebot ježto doufají v modly bez
dušné. zle přisahajice. naději mají . že
jim (to) nebude ke škodě.'
30. Protož pro obé na ně (trest)
dle zásluhy přijde, že zle smýšleli o
Bohu, šetřlce modl. i že neprévě přisa
věk ctěn byl. nyni za boha. měli.
21. A tot jest byl života lidského hali. lstivě potupujice spravedelnosL'
klam: že lidé buďto žadosti (své). anebo
31. Nebo nikoli moc těch (modl),
králům sloužice. nesdílné 'meno (Boží).' skrze něž se přísahá. ale (náležitá) hře
kamenům &dřevům dávali.
šícím pokuta. vždycky dochází na pře—
22. A nebylo dosti, že bloudili v zná stoupeni nespravedlivýcb (lidi).'
mosti Boží. ale i u velikém boji nevědo
mosti živi jsouce. toliké &tak veliké zlé
Kapitola 15.
věci pokojem' nez 'va'í.
23. Nebo bud' dítky své obětujíce. Velebeui známosti pravé Pána Boha; 4. bauěni mo
dla'rstvi.
J
anebo skryté oběti“ konajíce. anebo
bdění plné bláznostvl majíce,"
1. Ale ty Bože míš. dobrotivý jsi &
24. ani života. ani manželství čistého věrný, trpělivý, a všecko řidiš v milou
již neostříhají. ale jeden druhého ze zá clenstvi.
visti zabijí. anebo cizolože zarmucuje:
2. Neboť i když hřešíme. tvoji jsme a
25. a všecky věci smíšené jsou. krev.' máme velikost tvou? i když nehřešime.
vražda. krádež &lest. porušení a nevěra.
víme, že za tvé počtení jsme.
nepokoj a křivé přísaha, bouření do
3. Znáti zajisté tebe. jest dokonalé
brých.
26. zapomlnéní na Boha. zprzňováni spravedlnost: a znáti spravedlnost a
duší . změňovéní pohlavi. nestálost moc tvou. jest kořen nesmrtedlnosti.
4. Neboť neuvedl nás v blud výmysl
manželství. neřád cizoložství & nesty
datosti.
lestného umění lidského, uni nástin
27. Nebo pocta modl. kteréžby ani malby marné. práce neužitečné, obraz
jmenovány býti neměly. všeho zlého pří—
rozmanitými
nalíčeny.nému do
5. na nějžbarvami
pohled nesmys
čina. i počátek i konec jest.
18. Přivedl: pak k ctění 'ich i ty.
kteříž jsou nevědomí . řemes níka vý
borné. ilnosL'
19. obo on chtěje se zalibiti tomu.
kdož jej najal: vynasnažil se svým umě
ním na to. aby podobu jeho výborněji
vyobrazil.
20. Lid pak obecný krásou díla sve
den jsa. toho. kterýž nedávno jako člo

18) R. ctilidost.

t.. řemeslník Lédostiv jsa chvíly. hleděl obru co nejpeknější thotoviti. jej:

pak vidouoe nesolidní lidé pro krásu si ho oblíbili a za. modlu ustanovili;

třetí příčina modl.

21) t. které! jiným přivlastnili nelze; jako bytost Boli. tak i jmeno jen Bohu přinéleti.
22) t. blahem. Na to pak vyčítá, co modloslulebniei v plevréoeuosti své pokojem, štěstím zovou.
23) Řecký text: quernství. nebo tak zvané mysteric. které: se skryte v době noční konaly a. při
kterých sezhnsh divné blůmostvi provozovaly.aneb ohavné neřesti piclialy. — “) R. blínnově
t. prostopiiné body (zvlášť nami). podlé naříženi jiných strojice.
25) Veškeré nepravosti péii se následkem modlosluiby napořéd: krveprolití a t. d.
29) t. že trestu ujdou: vidouoe. že modly žádné moci nemají, bázeň před nimi pozbývají.
31b) Řecký text: „svatosti (přísahy) pohvdnouce“ lživč přísahali. přisahajice v Boha živého.
31) t. kh'vopl-lsežníeinebudou trestáni pro moe cech, skne které ptisaheií. nýbrž pro nepravost a
hříšnost. již křivé přísaha sama o sobe mi.
2) t. nejsme jako pohané. kteří lehkovážně hhii. poněvadž modly jejich malomocné jsou; ale
mym Me moe tvou. tudy bojíme se a pokání činíme. velice. že! i co hříšníci jsme tvoji.

.——__7

dává. žádosti. že obrazu mrtvého tvář
nost bezdušnou miluje.
6. Zlých věcí milovníci jsou &.hodni.
aby naději měli v takových věcech, i ti.
kteří je dělají. i ti, kteří je milují. i ti.
kteří 'e cti.
7. éž i hrnčíř měkkou uhněta hlínu.
pracovité dělá rozličné nádoby ku po
třebám našim. az též hlíny dělá k potřebě
nádoby čisté,“ & tolikéž (i jiné) těmto
odporné :" z těch pak nádob k čemuby
se které. hodila., soudcem jest hrnčíř.
8. A tak též prací marnou dělá boha“

nádoby k rozražení snadné, i modly

dělá!

14. Všickni zajisté nemoudré a bídné.
&nad míru pyšné duše jsou nepřítele
lidu tvého. a kteříž panu'í nad ním:

15. nebo všecky madly národů po—
kláda'í za bohy. kteréž ani očí neužívají
k hledění . ani chřípí k dýchání povětří.
ani uší k slyšení. ani prstů u rukou ku
hmaténí. též i nohy jejich nepohybné
jsou k chození;
16. nebo člověk udělal je: a ten kte
rýž ducha sobě propůjčeného má. ulepil
ztéž hlíny. ješto sám před nedávném je. Zádn ' zajisté člověk (ani) sobě po
z země učiněn jest a po malé chvíli na dobného ha utvoř-itínemůže.'
17. Nebo smrtelným jsa. mrtvou věc
vrátiti se mě. (tam), odkudž vzat jest.
když se dluh duše. kterýž na sobě měl.
dělá
rukama
nepravýma.
zajisté
od něho požádá.“
jest on.
nežli ti.
teréž ctí, Lepší
poněvadž
on
9. A však má starost, ne že bude ne živjest. ač smrtedlný. oni pak nejsou.
mocněti. ani že krátký život má., ale o
18. Ba (modloslužebníci) ctí i zvířata
základ pracuje se zlatník ' a stříbrníky: nejbídnějšíz' které k jiným nerozumným
ano i po měděnářich dell. & za čest si živočichůmpřirovnéna. daleko horší jsou
těchto.
pokládá. když zbytečné věci lepí.
19. Ale ani na pohled nelze komu co
10. Popel jest zajisté srdce jeho, a dobrého
na těch zvířatech a třiti :' ne
země daremné. naděje jeho,' a špatnější
došlyt
ani chva Boží, am požehnání
nežli bláto život jeho.
jeho.“
11. Nebo nepoznal toho. kdo jej stvo—
Kapitola 16.
řil. &kdo jemu vdechl duši účinlivou, a
kdo vdechl jemu ducha obživujícího.
l
i
1: to me
i
'
.
12. Ale i za to měli, že jest hříčka ži
vot náš. &obcování života že jest způ
1. Pro tyto, a skrze jim podobné věci“
sobeno k zisku. a že musejí odkudžkoli. slušně
li muky. a množstvím zvířat
i z nepravosti zisku vyhledávati.
vyhlazenijsou.“
13. Ten zajisté ví. že hřeší nade vše
2. Místo kterýchžto muk, dobře jsi
cky (jiné). ježto z (též) země hmotné opatřil lid svůj. jimžto jsi dal k snažné

“w—
emma; „ mw

7)
8)
10)
13)
16)

18)
19)

1)

w

t. nádoby ]: čistotným skutkům sloužící. — “) t. k Jiným i nečiltým potřebám náležející.
t. modlu. hůlka. — ") t.. když mu bude umi-ití. Duše. co obru.: Boží. jest na čas pi'údenn.
R.: nad hlínu špatnčjii. nad bláto opovrženějši; v smrti od tvorů i tvoroe opnšteni budou.
t. věda.. že to. co! udělal. nic jiného není. nei hlína; ježto jiní méně hřeší. pěkným dilem
jeho oklamůni jsouce. a za to mejice, žeby v tom něco životného : Božského přebývnlo.
t. Boha sncbo modlu dělqje. ani něco sobě rovného t. živého. jeko! on sám jeu., neni—li nul
sebe vyššího. udělnti nemůže.
t. hsdy. hmyzy, dravá zvířata.; takovým se zvlášť u Egypt-nů Božské. vzdúvaln pocta.
t. mnohá zvířata se co bohové ctí . na nichž oni krásy, sni prospěchu nelze znamenati. —
") t. tim. že ze. bohy etěny byly. vzloředení (výš 14. 7. S.) uběhie. nehodny'mi se učinily i
chvály Boží. i požehnání jeho. (Moji. 1, 21. 21)
t. pro modloslulebnou úctu k zvířatům. i zvířaty trestáni jsou právem. Čím kdo Moči. tím

bývá trestán.
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draků nepřemohli zubové: nebo tvé mí—
žádosti
nové chuti. přípra losrdenstvi přispějíc uzdravovalo je.
vív
jim jejich
křepelpokrm
y:
11. Pro pamět totiž řečí tvých zkou—
3. aby oníno' jakkoliv pokrmu žádo
etívijsouce, pro ty věci, kteréž jim ukív šení.“ & rychle uzdravování byli. aby
dny a poslány jsou, také i od potřebné v hluboké zapomenutí neupadli. &po
žádostiodvráceníbyli.“ Tito pak'" na moci tvé zbavení nebyli.
12. A zajisté ani bylina, ani náplast
chvilku nouze potí-pěvěe. nového po
nezhojíla jich. ale tve, Pane! slovo. kte
krmu okusili.
réž všecko uzdravuje.
4. Muselot zajisté na ony nevyhnu
13. Nebo ty jsi. Pane ! jenž máš moc
telné příjíti zahynutí . poněvadž činili
smrti i nad životem. a. přivádíš
ukrutenství: těmto pak tolíkéž ukázáno nad
k branám smrti. i zase vyvádíš.
býti. jak nepřátelé jejich hubení byli.
14. Člověk pak ze zlosti zabíjí. &.když
5. Neboti na ně přišel hrozný hněv
vyjde duch. nenavrátí se. aniž zase může
zvířat. tak že štípůním hadů vínoucích se
povolatí duše odjaté:
hubení byli:“
15. ale před tvou rukou není možno
6. však ale netrval po vždy hněv tvůj; uteci.
nýbrž na chvíli ku potrestání zkourmou
16. Neboť že bezbožnící tebe znáti
cení byli, znamení majíce spasítedlné'
zapíralí. proto mocným ramenem tvým
k u amatovímí se na přikázaní zákona.
švihání byli. i neobyčejnýmí vodami. &
tvé o."
krupobitím. &přívaly stíhání. a ohněm
7. Nebo kdo se obrátil! ne skrze to, strávení byli.“
což viděl, uzdraven byl. ale skrze tebe,
17. A co nejdivnějšího jest. že u vodě.
všech spasitele.
kteráž všecko uhašuje, více se oheň'
8. Tím jsi pak ukázal nepřátelům zmáhal! A tak sám svět jest mstitel
naším. že ty jsi. kterýž vysvobozuješ ode spravedlivých.
všeho zlého.
18. Někdy zajisté poukrotíl se (týž)
9. Nebo onyno zmořílo štípání koby oheň, aby nepOpálil živočichů, kteříž
lek &much. a není nalezeno léku životu na, bezbožné poslání byli: ale aby oni
sami hledíce věděli. že soudem Božím
jejich:
hodní byli.'
byli. aby od ta
ovýchponěvadž
věcí vyhlazeni
stíháni jsou:“
10. Synů pak tvých. ani jedovatých
19. a někdy u vodě proti přirození

3) t. Epyptané. — ") t. hmyzu. aojim do všech skrýší nalezl. aršecho zohyzdíl, že jim všecka
chut zašla, potřebných pokrmů polívetí. (2. Moji. 8, 3) _ '") t. Izraelité.
5) t. když Bůh na Židy dopustil v poušti ohnivé hady pro jejich proti němu reptáni. . . (4.
quz. 2l.) „aby jedovatého nepřítele zakueili (bude). když Hospodina ctítí nechhělif' Sv. Ambrož.
6) t. halls měděného (4. Mqiž. Zl.) předobmzujicího Spasitele světe. an tak sám di. (Jan 8. M.)
.— ") t.. aby příkazů tvych byli pemčtlivi.
?) t. na měděného hada ohled!.
9) protože je co bohy ctili. zasloužili jich zku-ití. že bohové nejsou.
11) t. aby se na příkkzaoí tvá pametovaíi. od hodů itipůní byli.

16) w

2. noir. e. 18. 23. 24.

17) t. hlenky s nebo padající.
18) Vysvětluji to. to Kapalné. chtíce se oehršnití hmyzu k poho-tiel jich Bohem uceleného,
oheň mdělšnli. jen! olo dopuštěnim Božím živočichům th buď ani neuškodíl. a nebo že
v takovém mnohtví jich byio. že je oui ohněm zehladiti nemohli. Doplňuje co tím zprčn
o daních v zemi Egypt-cké.jeho 20. o mně. — Jiní myllí ns zachránění třech mládenci)
v hahílonaké peci ohnivé.

16.20.— 17.3.

Kniha. Moudrosti.

svému rozpaloval se se všech stran. aby
nespravedlivé země národ vyplenil.“
20. Místo čehož andělským pokr—
mem' krmil jsi lid svůj. & dávala jim
bez práce chléb s nebe hotový. všelikou
rozkoš. & líbost všeliké chuti v sobě
mailů-"
_
21- Nebo (ta) podstata "á k dll-kům
(tvým) tvou dobrotivost ukázala: a slou—
žíc jednoho každého vůli. k čemu kdo
chtěl, obracela „„
22. Sníh pak (ten) & led snesl moc
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živí lidi; ale slovo tvé že zachovává ty.
kteříž v tebe věří.“
27. Nebo což ohněm nemohlo zkaženo
býti. i hnedmalým pa rskem slunečním
zahřitojsouc rozplýnlb se:
28. aby mámo bylo všem. že náleží
předcházeti slunce !: dobrořeěenl tobě.
a při východu světla klaněti se tobě.“
29 N b nad ě'
evděčného' "ako
. í. ] : o ta' Je n l
!ak
zrmn
e __rošnge. & rozp yne se, ] o
voda neuzrte

ohně.“
&nerozplynul
se. aby)
poznali. se
že
oheň hořícív
krupobití.
a !ýskající

Kapitola

17

v dešti kazí! sice ovoce nepřátel.

Představujejak hrozněse okin-li přízni.oudovb Boží

23. týž pak zase i na svou vlastní moc
zapomněl. aby vyživeni byli spravedliví.'
24. Nebo tvorstva, tobě co Učiniteli

l. Velicít jsou zajisté soudové tvoji,
Pane! &nevypravítelní skutkové tvoji:
protož necwčene duse' pobloudlly

ve tužeb egypukych.

sloužíc. rozněcuje se k trestání nespra2. Nebo za to majíce. ti nepmví, žeby
vedlivýcli: a (zase) ulevuje, aby činilo mohli panovati nad národem svatým:
dobrodiní doufajícím v tebe.
okovami tmy a dlouhé nocí sevříni, pod

25. Protož i tehdáž ke všemuse pře- “Ilam

“Wifiťv'f

Odvěčného“P““

tvořivši. vše živoucí milosti tvé přislu- trování vzdáleni
lewhí
hovalo. o vůli žádajících tebe.'
3. a. domnívajíce—se,že v tajných hří
26. ab poznali synové tvoji, jež jsi ších : ti jsou. tmavou zapomenutí zá
miloval. ane! že nikoliv ovoce přirozené stěrou, yli rozptýleni . hrozně se stra
l9) t. blot—kys bouřemi a přívaly pohubily Egypťany.

20) t. převýbomým. jenž by i anděle byl oblažil, tím smyslem i ev.-Pavel (l. Kor. 13, l.) dí:
„byt jazyky nndělskýrni mluvil:" duchovně pak slul-. manna pokrmem andělakým, poněvadž
předobrazovnla nejsvětější nůtmt oltářní.
21) t. mannn. — ") t. měla chut. jakou kdo chtěl.
22) t. manna. podobná jíní. ustála před ohněm. (2. Mojž. 16, M.)
23) t. narušil potravy Židů. nýbrž sloužil jim i k přípravě pokrmů : manny. (4. uojr. 11. B.)
2.5) L nebeský onen pokrm manny všelikou chuť a žádost nuyeoval. jakož milost tvá. všecko způ—
sobiti růčila.
26) t. plnění vůle tvé, jímž si člověk zasluhuje. že jej milostivě uchoviž; vyšším smyslem du
chovním lze tím též rozumetí nejsvětější uvátoat v nížto se věřícím podává „Slovo tělem

učiněn o."

28) t. časně ráno přivau'nvati k modlitbě a k díkůěinění za pliiatá dobrodiní od tebe. jakož ná—
leželo ráno před východem elu nee mannu sbirnti.
29) t. kterýž si dobrodiní Božích neváží. k použití jich si nepřívutňvů Celou tou knpitolou učí,
že věci stvořené jen potud nám pomoci mohou, pokud Bůh dle milosti své růčí. sie že se
rozplynou neužiteěně.
!) t. domnívajín ae. že to vše jen náhodou. nebo přirozeně to děje, moci a pmřetelnooti Boží
v tom neznamenali a tak si těžších trestů utržili.

2) t. ismelakým, od Boha vyvoleným. — ") t. koho kdekoliv temnost ta přepadla, jako spouth
státi. sedeti, leže-ti zůstal. nevedu kam ae obrůtiti. — '“) t. pozbyli i libého denního světla,
jež věčná láska všem lidem věčně poakýtů.

_
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___—..
I?. 4—19.

ll. Bázeň zajisté nic jiného není, než
-chujíce. s podivením přílišným zko
vzdáti se i pomyšlení na pomoc.“
rmouceni jsoucef'
12.
[ když u vnitř menší jest očeká
4. Neb ani ta skrýše. v níž byli. od
strachu jich neostl'íhals: ale hluk satu vání (pomoci). za větší se pokládá ne
té příčiny. od níž trápení po
pující kormoutíl je, a obludy příšerné známost
chází.'
ukazujíce se jim. hrůzu jim působily ;'
13.
Ti
pak, kteříž té právě nesnesite
6. a sice žádná. moc ohně nemohla
dlné nocí.která zne'hlubších pmpastí pe
kelnýcb na ně přišla. podobným snem
jlim
světla
aniž jasní
vězd
mohlidáti,
osvěoovati
té plamenové
přehroznó zesnuli,'
noci.
14. |ednak strašnýmí obludami trápení
6. Ukazoval pak se jím oheň náhlý. byli. jednak mdlobou duše' omdlévali:
hrůzy plný: a poděšeni jsouce viděním. anebo]e přepadl náhlý a nenadálý strach.
kterež neviděli.' nadálí se, že i ty věci,
15. Potom 'estli který z nich upadl,
jež viděli, něco horšího jsou.
sevřen byl (ja o) v žaláři. bez žclez jsa
7. A tak na čarodějné umění připadl spoutánf
posměch. a na.vychloubání se moudrostí
16. Nebo byl-li který sedlák, nebo
trest s pohauěním.'
pastýř. nebo dělník rolních prací za
8. Nebo kdož slibovali zapuditi hrůzy chvácen. nevyhnutedlnou nouzi snášel.
a zkormoucení od duše nedužívé.' ti
17. Jednim zajisté řetězem temností
samí s posměchem plni strachu omdlé všíckni svázání byli. Buďto (že slyšán
vali.
byl) vítr šustící. nebo mezi hustým vět
9. Nebo ačkoli jich žádné obludy ne vím stromů ptáků zvuk líbý, nebo hluk
strašilyz' (však) přecházením zvířat &, vody prudce tekoucí.
sipěním hadů předěšení, hynuli třesouce
18. nebo hřmot hrozný skal dolů se
se: &.pravice. že (ani) nečíjí povětří." kácejících, nebo hrajících zvířat běh ne—
jemuž se žádnému nijakž vyhnoutí nelze, viděný . nebo řvoucích zvířat hlas silný,
10. Nešlechetnost zajisté bázlivajsouc. nebo rozíéhající se s nejvyšších hor hla—
dává svědectví (svého) odsouzení: nebo hol: (to vše) působilo. že hynuli stra
'
svědomí zbouřené vždycky prvé citi těž chem.
19. Veškeren ovšem okres země jas
kosti nežli přijdou.'
[

\

_ !

3) t. domnívajíce se. to Bůh o jejich hřištích neví. poznatí jej měli zázrakem. jen! je jedny od
druhých rozptýlil.
4) t. zlé svědomí & rozčilená jejich obrazotvornost povčněny'm Egypťanům obludy na oči stavěla

. je dělila.
6

Dolní: nýbrž. jen v myslí si z bázně příšerné představovali.
t. umění mudrců egyptských v posměch uvedeno. (l. Moji. 7. 22.)
8) t. znrmouccné.
9) Dolož: ty cnmdějníky. poněvadž na strašné píeludy byli zvyklí. —- ") t. že jsi sui života
vědomi nejsou.
10) Řecky: Bázlivn jest nepmvost. vnitřním jsouc souzeno svědkem. s ustavičně týrána mocí svě
'!

domí. děsí se myslí.
Anebo krntšcji: než pozbytí Iny-li. Člověk proto se bojí. že nevidi spásy.
12) Smysl: čím menší naděje. tím větší bázeň. ans.: záleží v neznámosti toho. od čeho nám nějaké
nebezpečí hrozí.
13) t. jí přežítí museli jako ve snách bez zaměstnáni.
14) t. dechu nemajíce.

ll)

l5) Kdokoli tn tma koho z Egyptských přepadlo, tu jakoby do vězení dán byl, zůstati musel.
. jakoby poutami sevřín byl. z místa se hnouti nemohl.

17. 20. — 18. 16.

KnihaMoudrosti.

ným osvěcovan byl světlem a bez pře—

kážky pracemi zam"
n;
20. těchto pak samých obtížila těžká.
noc, jsouc obrazem tmy. kteráž je ob
klíčiti mělaf Protož oni sami sobě těžší
mi byli nežli ty temnosti."

Kapitola zs.
Popisuje jak Izraelité světlo měli v čas hrozně tmy po
Egyptě; a 4. jak prvorozený Egyptských zahynuli.

_-___--.__
_

1. Ale tvoji svatí“ měli převeliké
světlo; i slyšeli sice oněchno hlas. ale
osoby neviděli. a velebili tebe, že toho
sami také ne '.li.
2. A ti. kteřížto prvé škodu trpěli,
děkovali. že (nyni) netrpí uraženiz' a
prosili o dar. aby rozdíl(ten déle)trval."
3. Pročež sloup ohnivý měli za vůdce
neznámé cesty. a sllmce neškodné do
brému putování popřál jsi (jim).
4. Zasluhovali zajisté onino světla
zbavenu a do žaláře temností uvrženu
býti. kteří v zajetí drželi syny tvé. skrze
něž neporušitelné světlo zákona světu
dáno b 'ti mělo.
5. dyž myslili pobiti nemluvňůtka
spravedlivých: b lt jeden syn' vyložen.
a zachován k požírání jejich: množství

synů" odjal jsi ('im). a spolu zahladil
jsi je ve vodě veli é.'"
6. Ta zajisté noc prvé poznána jest
od otců našich.' aby právě vědouce. 's
kým uvěřilipřísahám.dobrěbyli mysli."
7. Přijato pak jest od lidu tvého' ja
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kož vysvobození
tak i vy
hlazení
nespravespravedlivých,
'vých.
8. Nebojakož jsi trestal odpůrce: tak
jsi nás povolal a zvelebil.
9. S
' zajisté obětovali' sprave

dliví synové dobrých &zakon spravedl—
nosti v svornosti uložili:“ že týchž věcí
stejně i dobrých i zlých účastni budou
(jakožto) spravedliví.'" již otcův chvály
prozpěvujíce.
10. Proti nim pak rezlěhal se nemo
torný křik nepřátel. a žalostné kvílení
slyšano bylo rodičů. oplakávajících děti.
11. Nebo stejnou pokutou služebník
s pánem byl stižen. a člověkobecný trpěl
totéž jako král.
12. Zároveň tedy všickni jednoho
jmena smrtí zemřelých měli bez počtu ;'
nebot ani živi nestačili pochovávati mrt-f
vých. poněvadž vjednom okamžení slav
nější rod 'ejich pohuben byl."
13. Nebo ničemu nevěřlvše pro kon
zly ,' teprv při vyhlazení prvorozených
ten lid lidem Božím býti uznali.
14. Nebo když všecko v hluboké ti
cho pohříženo bylo. a noc polovici běhu
svého vykonala.
15. všemhoucí tvé slovo s nebe. sstrů—
nu královského. jako statečný bojovník
do prostřed země. k vyplenění (určené),
vkročila.
16. nesouc jako meč břitký zjevné
poručení tvé. a zastavivši se, všecko všu
dy smrtí naplnilo. a až do nebe dosaho
valo. stojíc na zemi.'

20) t. tma smrti věčné v pekle. — “) t. zlým svědomím horšího se obávajíoe.
]) t. Židé v zemi Gesaen; svatými _je nazývá jakožto národ zvláště vyvolený.

2) t. že netrpí takové rány jako Egyptsné. —- ") t. u nich světlo, n Emtských

tma.

5) t. Mojžíš. — ") t. všech prvorozených. —- '“) t. v moři rudém.
6) t. Mojžíš věděl o ni než do Egypta it!. a Židům ji 4 nebo 5 dní než nastala oněmi). I
Abrahamovi ji Bůh předpověděl. (l. Moji. 18. 13. IL) — ") t. aby vidouoe. jak Bůh sliby
své věrně plni. na další cestě své po poušti mysli nepozhyli.
7) t. tak se dočekel lid tvůj na sobě důkazu tvé milosti. na oněch tvé přísnosti.

s) z. berůuka. — *) t. uložili.i jak genem.:

_ *)

e Izraelští.:. jak v sob-sm na i ve

zlém k sobě státi budou. zíti i umi-ití hotovi jsouce pro zákon Páně.
12) t. smrtí prvorozených. -— ") t. prvorozeni. jilto u vět-ěl vážnosti bývali.
'
13) t. kteréž čarodějnici egyptiti činili. a podlé toho i zin-aky Hojliiovy za kouzly měli.
16) t. lidí takto velikost a moc slova Božího. co nějakého nesmírného andda zhonbce (2. Moji.
12.23—1. Kor. 10. ID.) Církev svatá zlov 14 515 poulivi o v “lení . narozeni Pinč.

ním

130
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18.11— 19.9.

Kniha. Moudrosti.

17. Tehdy pojednou vidění snů zlých
zkomoutíle je. a strach nenadálý nestal.
18. A jeden zde. s jiný jinde jse po

Kapitola 10.
Jamauv MbŽPMlmwmlÍL—dh

režen. napolo mrtvý ukazoval příčinu
smrti. ro kterou umíral.
]. Bezbožné pak až do konce bez mi—
19. iděuí zajisté. kteráž zkormoutiln losrdenství hněv stíhal; předvídal zajisté
je, prvé to
enala.. roč (takovou) (Bůh) i budoucí skutky jejich:
2. že oni honiti budou ty. 'imž sami
zkázu trpí. aby nehynuli ez vědomí.
20. Dotklo se sice tehdáž i spravedli
byli dopustili
s jež toho.
s ve ' ou peč
vých pokušení smrti.' nebo ne ušti hvostí
ředeslišjíti,
htujíce
stalo se zbouření lidu: ale nedlou 0 tr
3. Ngbo ještě před rukama zármutek
val hněv tvůj.
majíce. a.nad hroby mrtvých naříke'íce.
21. Nebo pospíšil si člověk bez ou na jiné myšlení nerozumné přip ': s
tak
ty. kteréž byli s prosbou vypudili.
bon ' prosit za.lidi. s dn'e štít řislu—
hovzní svého , modlitbu. e modhtby li— jeko poběhlce honili.
bovůni obětu'e. přemohl (ten) hněv.
4. Vedl je nejistě k tomu cíli zaslou
&konec učinií té bídě. ukěnv, že tvým žený osud; i zapomněli na.to. co se bylo
služebníkem jest.
přihodilo. eby (jiný) trest doplnil. čeho
22. Svítězil pak nad zástupy. ne silou se muluím (jejich) ještě nedostaválo:
5. a lid tvůj. aby podivně prošel.“ oni
těla. ani moci zbroje. ale slovem pře
mohl toho. kterýž ho sužoval.' přísahy pak aby novou smrt nalezli"
6. Nebo všecko tvorstvo dle původ
otcův &úmluvu připomínsje.
23. Nebo když mrtví již hromadně ního svého způsobu obnoveno' bylo. &
jedni na druhé padali. u prostřed se po vykonávalo tvá přikázaní, eby služebníci
steviv. ipřítrž učinil tomu outoku, ize tvoji bez ourazu uchování byli.
trhl cestu k živým vedoucí.“
7. Nebo oblek zestiňoval jejich ležení.
24. Nebo na rouchu svém dlouhém, : z vody, kdež prvé stále. země suchá
ukázala
se. a v moři červeném (učiněna
kteréž měl. veškeren byl okres zeměz' a
sláva otců na čtyrech řadech kamenů jest) ceste bez překážky, & z hluboké
byla. vyryta &velebnost tvá vyryta byla propasti trávník zelený.
8. přes kterýž veškeren národ prošel,
na koruně hlavy jeho.
25. Těm pak věcem ustoupil ten. zastříny jsouce tvou rukou . vidouce
kterýž vyhlazoval ,' & těch se ulekl. [ divy tvé &zámk .
9. Nebo jako koní zpěsli pokrmf &
bylo dosti na samém zkušení hněvu."
20) t.. i lid isreelský trpěl podobnou porážku. (4. Moji.. 16. (S.)
21) :. Áron; co proetředoik mezi Bohem . lidem. uchránil jej štítem modlitby.

22) t.. naklonil Bebe majícího k milování. sliby jeho . zásluhy otců připomlnqje.
28) t. ktěm. kterí živi zůstávnli. Příkladně mluví. že jako! člověkmekivk cestu. nebo něčím n
trhivů. eby nepřítel nemohl projití . hubiti; teklo modlitbou to učiru'lÁron. . Babe uprosil.
eby lidu více neěkedil. (4. Moji.. na. te.)
24) t. vyznamenaný. Vykládá se. že modri barve znamenala nebe. nebo povětří. len umi. červen
oheň. inrlnt vodu. Jinak: měl všecko okresu. (2. Mojí.. 28. 36.)
25) &. neděl zhouboe. — ") t. eby i brloh ropu-ní potrestal. i lidu výsuuný příklad dní.
5) t. mořem rudým. — ") t. potopením v moři; novou ohledem pobiti prvorozeneův.
6) t. původní vlestneet n přirozenolt přijelo. již mělo. na hřích připndl nn pokolení lidské. lidem
toci! eloutiti; nebo přijelo nové vlastnom. k prospěchu slulebníků tvých.
O) Piuli ee; t. dost.-tek pokrmu měli od hbo. Pena, jnkn výborní koni od pinů svých. Jinak:

Mt.-li. t. ndoeteč pokřikovnli. zpivnli . jůnli.

\
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jako beránkové poekakovali, velehíce
tebe. Pane! kterýž jsi je vysvobodil.
10. Nebo v aměti ještě měli to. což
se stalo. když yli pohostinu.' 'ak země
místo plodu dobytčat napl ' s. much.
a řeka místo ryb vydala množství žab.
ll. Naposledy pak viděli i nové po
kolení ptactva, když žádostí vedeni
jsouce. žádali pokrmů rozkošných.
12. Nebo k ukojení žádosti. přiletěly
jim od moře křepelky: ale na hříšníky'
přišly pokuty, ne bez těch znamení. kte
ráž se prvé stala. násilím hmmůf" Spra
vedlivě zajisté trpěli za. své nešlechet
nosti:
13. nebot ohyzdnější' nehostinství
provozovali; onino zajisté neznam ch
nepřijali příchozích. tito pak dobré 
sti v službu porobovali."
14. A netoliko to. ale ři oněch'i
toho sluší pošetřiti. že ne di přijímali
cizozemce."
15. Tito pak s radostí při'avše ty.
jenž týchž práv užívali.“ pře
tnými
je sužovali bolestmi.

16. Protož raněni byli také slepotou :'
jako onino ve dveřích spravedlnvéhof'
když náhlou obklíčeni byvše tmou. je—
denkaždy cesty ke dveřím svým hledal.
17. Zivlové kd ž se (na příkaz tvůj)
jedni vdruhě ob tí. předce všecko svůj
souzvuk zachovává, jako když na hu.
dehním nástroji hlas se romění, “ak to
pamati lze z pouhého po edění ( teh—
dejším událostem zázračným.)'
18. Nebot živočichové pOzemní obrá
tili se ve vodní, a plovoucí přestoupili
na. zemi.“



19. Oheň rozmáhal se u vodě nad po
vahu svou. a voda zapomínala na (svou)
přirozenost uhašující.'
20. Plamenové nao ak nepálili těla
porušitedlných živoči ů. kteříž v nich
chodili! aniž rozpuštovali toho dobrého
pokrmu. kterýž se jako led snadné roz—

pouštěl."
Ve všech zajisté věcech zvelebil &po
ctil jsi lid svůj. Pane! a. nepohrdl jsi
jimi, o všecken čas a na každém místě
přisp vaje jim.

ln) t. v zemi Egyptské. tam druhdy leskne byli pozváni. potom ukrutně týrání.
12) t. Egypťany. — ") t. v Sodomě. (l. Moji. 19. 25.) Nehostinnost. Egypťanů s nehostinnoetí _
Sodomských stejných trestů došla.
l3) t. nad Sodomske'. — ") t.. isrselské. kteří jim skrze Josefa dobrodiní prokázali.
“) t. Sodmských — ") t. nepřijimqjíce je co hosty. nýbrž co cizince.
15) t. protože od nich již v obec přijaty byli.
16) t. pro tmu na ně seslanou. — ") t. Lota.
17) t. všeobecně mluvě. prav-í: Ty, 6 Bože! máš tu moc měniti všelikou přirozenost tvorů, aby
k nejsvčtqjším účelům tvým sloužily. jak zvlášť se zázraků v zemi egptskč udůlých pamati lze.
18) t. lidé a zvířata prošli mořem; vodní ale. rozuměj aby. vystoupili na rozkaz tvůj na zemi
potrestat bezhotníkův.
19) Viz. 16. 17. 19.
20) Viz 16. 18. pozn. — ") v. 16. 21— 23. pozn.
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Simon.

Kniha Jesusa,syna Sirachova,
hdenn

Ekleslastlkus.

Knih. toto slovoEkleeinstikus,
bývalo dílům;

t. j. knihu.kostelní,

protože v ohámích Páně mnohoz ní

& lion užívalo u jí obzvláště !: veřejnému učení mravů. i !: soukromému čtení

nově pokřtěnýmse dávala. Staří ji také nazývali Pannretol.

jakoby řekl. poklad

všech

otnoetí. jelikož skutečně (od kap. l—43.) přelil-hnít mravní naučení & navedení ku všelikd
ctnosti n bohnbojnosti obsahuje. co! se dále (kap. 44—500 vznešenými příklady mužů slavných
uterého úkonu dokládá.. Kapitola 51. končí celou tu knihu modlitbou Jesus-„ syna Simonova.
původního epilovntele té knihy, ji!! to ' předmluvě i nn konci kap. 50. dejme udává. Kniha
tn původně v jazyku hebrejském lepnůnn byla. pozdeji pak od vnuka téhož opisovntele do řeckého
vylolenn jest. Byla! údy od níbolnýoh Židů u knihu. svatou povolována.: dítánn, pak i v církvi
katolické od mnohých sněmů, zvláště ale od sněmu Tridentského ze slovo Bolí uznána & do počtu
kněh písma svatého pojmutn jest.

Předmluva.
Mnohých &velikých věcí nám skrze
zákon a. prorok i skrze jiné. kteří po
nich byli, uk na jest moudrost. pro

něž náleží chváliti [smele příčinouumění
a. moudrosti: nebo netoliko oni, když
mluví. musejí býti v umění zběhlí. ale i

'
]. 1—8.

1087
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cizí. jakož v mluvení tak i psaní výbor liko pak tyto věci, ale i sám zákon, a
ného umění tím nabytí mohou. (Tou proroci. i jiné knihy, nemálo rozdílně
příčinou) děd mů' Jesus. ne'více na to
svým
jazykem
vypravovány
ývají.když
Nebo
osmého
&.třicátého
roku
se vydav, aby p' ě četl zb. on a. pro jsou.
roky i jiné knihy, kteréž nám od před— za.čuu krále Ptolomea Evergets. dostav
kův našich odevzdán jsou: předevzal se do Egy ta. a, za dlouhý čas tam po—
si i sám něco takové o sepsati, cožby byv. nale jsem tam zanechané knihy.
k umění a.moudrosti příslušelo: abyi ti, ' nemalého aniž povržlivého umění. Pro
kteří teprve po umění touží, i ti. kteří tož za dobré a. potřebné jsem uznal.
ho již dosahli. tím více se oni k němu ab eh i já. věnoval nějakou pilnost &
přičiniJi. tito v něm utvrdili k životu

o—

čestněmu. Pročež napomínám vás. a. y
ste s dobrou myslí přišli. a.s pozorností
četli, a odpustili. jestližebychom u vy—
líčení obrazu moudrosti. při zpořádání
slov zdáli se nedostatečnými býti. Nebo
slova hebrejská tratí svou moc,' když
na jiný jazyk vyložena bývají. Neto

Kapitola I.
Moudrost poohisi od Behn. 11. jen Meni Boží lze ji
nabytí.

p oncibedlivost
ha. vykládání
knihyvynaložil
této: a mno
& umění
jsem
po ten čas na to. aby kniha. tadoko
nám.. a vydána byla. a. to pro ty. kteříž
chtějí pilnost vynaložiti, &učiti se. jakby
měli mravy (své) spořádati; kteřížusta
novili život vésti podle zákona Páně.

3. Moudrost Boží, kter-až předchází
všecky věci. kdo vystihl?
4. Ze všech věcí nejprvé stvořena.

jest moudrost. & rozum opatrnosti jest
od věku.“
(Přísl. 8. 22.)
5. Studnice moudrosti jest slovoBoha

,,.

šelikámoudrostjestod na. výsostechf a. cesty její jsou přiká
PánaBoba.,a s nímby zaní věčně."

v ,i

la vždycky. &jest před

.

věky.'
2. Písek moře,akrů

pěje deště. a dny věků
kdo zčetl? Vysokost nebes,
aširokost země,ahlubokost
propasti kdož změřil?

„,'

.

6. Kořen' moudrosti komu jest zje—
ven, &důmyslnosti její kdo poznal?
7. Umění moudrosti komu zjeveno
'est. a. oznámeno? a množství cest jejích
do vyrozuměl?
8. Jedent jest nejvyšší stvořitel vše—

.) t. ne tak vlastně znějí sama v sobě.

]) t. moudrost jest dvojí: Nestvořená.

věčně.jenž byla vždycky u Boha. : Bobo zplozena .

s ním jedno jest, skrze niž všecky věci učiněny jsou, totiž druhů osobn Božská. Syn Boží; .

stvořeni.

kteréž Bůhi svým tvorům udělíti ráčil.

3) t. spíše lze písek mořský sčísti s. t. d. než věčnou moudrost Boží vyzpytovstí.
4) Mluví zde svatý mudřeo o moudrosti tak, že nerosličqie moudrost Bohem stvořenou & od
něho vynhíquící v rozum tvorův. andělů o lidi, od moudrosti věčné. neavořené. 0 této dí. že

jest od věkůonevyzpytstelnů; o oné pak. že jest stvořena („v Duchu svatém“ v. 9.) že počátek
její jest bázeň Boží & pokrok v ní mhovůvůním přikánní jeho že se děje a t. d.
5) t. moudrost, rozuměj stvořená. pochází :. Boha. skrze jeho Slovo, skrz Nějl „všecky vecí uči
něny jsou." s tudíž i jimi co prameny moudrost ]: tvorům plyne. -— ") t—veěkerý způsob.
jímž Bůh lidem sebe a svou vůli zjevuje, jest cestou. po nil se nkm moudmti dostává.

6) t. počátek, jenž v nebi jest: výši 5.

toss

Sinnoh.

I. 9—38

23. a viděl,i zčetlji:' ale obě" jsou
mohoucí, : král mocný. a hrom velmi.
sedící na trůnu svém. a panuj cí Bůh. dary Božími.
24. Umění a rozumné opatrností
9. Out stvořil ji vDuchu svatém! a.
viděl &sěotl : změřilji. (Moudr. 11. 21.) spolu uděluje moudrost: a slávu těch.
10. a lil ji na všecka díla svá &na kteříž ji mají. vyvyšuje.
25. Kořen moudrosti 'est báti se
všelikě o jak ji komu dáti chtěl. a
Pána: a ratolesti její dlouh léta.
udělil ji těm. kteříž jej milují.
ll. Bázeň Páně jest sláva s chlouba
26. V kladech moudrosti jest ro
: veselí &koruna radostná:
mm. a umožní: umění: hříšnikům pak
12. bázeň Páně obveseluje srdce. a jest moudrost ohavnosti.
dává veselí a radost a dlouhost dnů;
27. Bázeň Páně zapuzuje hřích:
13. tomu. kdož se boji Pána. dobře
28. nebo kde jest bez bázně! nebude
bude v nejposledně'ší čas. s v den sko moci ospravedlněn býti: drzá jeho hně
nání svého žehndn bude.
vivost zajisté podvrácením“ jeho jest.
14. Milovaní Boha jest ctihodné.mou
29. Až do času potrpí trpělivý; &.po

tom navrátí se mu potěšení.
drost.'K
15. terýmž ak se ukazuje u vidění.
milují ji v spatřelill.a vpozuání velikých

30. Dobrá mysl až do času ukryje

stvořenajest. s vyvolenými ženami kráčí.

znamenáni kázně :“
32. ohavností pak jest hříšníku pocta
Boží.

slova svá. a rtovó mnohých vypravovati
věcíjejích'
16. Počátek moudrosti jest bázeň budou rozumnost 'ej|.'
31. Vpokladech moudrosti jest po
Páně. &věrným v životě mateřském při

; na spravedlivých a věrných poznána
17. Bázeň Páně jestit nábožná umění.
33. Synu, jsi—li žádostiv moudrosti.
18. Nábožnost ostřihá a ospravedl
mšhovávej
spravedlnost. a Bůh dá ji
to
č.
ňuje srdce. dává utěšení a radost.
34. Nebo moudrost a. umění jest bá—
19. Tomu. kdož se bojí Pána. dobře
bude, a ve dnech skonání svého pože zeň Páně. a oblibuje si
hnán bude.
35. víru a.tichost, a naplňuje poklady
20. Plnost moudrosti jest báti se svými.“
36. Nespouštěj se bázně Paně: s ne—
Boha, ovece její dává sytost“
21. Všecken dům jeho naplní plody, přistupuj k němu s dvojitým srdcem.
. (všeck ) schránky poklady svými.
37. Nebuď pokrytcem před obličejem
22.
oruna moudrosti jest bázeň lidským. a neurážej se rty svými?
Páně. kteráž přináší úplný pokoj, a.
38. pozoruj na ně. aby snad nepadl.
».neuvedl duše své v zahanbení.
užitek spasitelný:
9) t. upolu . Duchem evntým; moudro-t jest dech úst Božích. lesk tváře, Slovo mynli jeho. Po
und. že v této knize Slovo. Zbolnost. Moudrost, Duch svatý vesměs jedno místo druhdhoseklodou.
14) t. milovnti Boha jest pravá moudrost, jen! člověku čest . slávu opravdovou. věčnou získá.
15) t. pom-vše moudrost a její pomocí i veliké divy Bolí. tím více si ji zamilují.
20) t. ovocem tvým mycuje boh-hojného; kdo pravě moudmsti dosáhl. ničeho! oi více nežádá.
28) t. hohnboiqý poznává dq'mě .. ldlt-á Lena* divy Bolí. —- ") t. moudrost i báseň Bolí.
28) t. „hnědý. nutný“ dle řeckého. ") t. uvrhnje ho v zkázu. v záhnbu věčnou.
'80) ti. kdo v du mlčeti zná. bude pak mnohými ospravedlněn. když spravedlnost jeho ie objeví.

81) t. znamená..odolá se kázeň;kde pravá moudrost.temkiteň
35) t. toho, kde věrným . tichým jat

ons. opak.

87) t. nedělej ee opravedlivým jak chováním tak slovy. jen. vědom své hříšnosti.

]. 89-_ 2. 21

mes

Sindh.

39. &vyjevilhy Bůh skrytě věd tvé.
10. Kteříž se bojíte Pena. milujte ho,
s u prostřed shromáždění pomilby tě: s budout osvícena. srdce vaše.
11.
Popstřte synové ns národy lid
40. proto že'sineupřlmě přistoupilku
Pánu. srdce tv jest plne let: s.podvodu. ské s vězte, že žádný není zahanbenf
kterýž doufal v Pins;
12. nebo kdo setrval v přikňzaníeh
Kapitola :.
jeho a opuštěn jest? snebo kdo vzýval
jej
a on pohrdl jim?
K stálosti.
, o k důvěře v Behn nepominh
14. oknnje že nestůlýeh. never-nýchnetto-ti nbidn stihl;
13. Nebo dobrotivý a.milosrdný jest
18. nemeni divi, dle nich! lze bohsbojnýeh pousti.
Bůh. s o uští hřích v den soužení:
l. Synu, ' tou íšli k službě Boží. &obránce jest všech, teříž hledají ho
stůj v spmveglřtizsthpa v_bázni, &.připrav v pravdě.
duši svou k pokušení.'
14. Běda lidem dvojitého srdce! s.
2. Poniž srdce své. & trp: nschyl rtům nešlechetným. s.rukám zle činícím,
ucha svého. & přijmi slova. rozumu ;“ s. s hříšníka ns zemi krůčejícímu dvojím
cestsma."
nekvap v čes zarmoucení."
3. Strp dopuštění Boží: spoj se s Bo
15. Běda. těm. ježto jsou roztržitěho
hem. s. strp, aby rostl v čas poslední ži— srdce.' kteříž nevěří Bohu: a.protož ne
vottvůj'
budou ochráněni od něho.
4. Cožkoli na.tě vloženo bude. řijmi:
16. Bod: těm. kteříž ztratili trpěli
s snůšej bolest. a. v ponížení“ sv m měj
trpělivost;
5. nebo v ohni zkoušeno b zí.zlato
a stříbro, lidé pak příjemní(Bo u) v peci
ponížení.
6. DůvěřujBohu, &přijme tě:' a zprav
cestu svou. & doufej v něho. Zschovej
bázeň jeho. a v ní se sestarej.
7. Kteříž se bojíte Pána." očekávejte

vosti. & kteříž opustili cesty přímé. &
uchýlili se na cesty alb.
17. 1 co činiti budou. když dohlódsti

počne Pán?
18. Kteříž se bojí Pána.. nebudou ne—
dověřovati slovu jeho: &kteříž milují ho.

šetřiti budou cest jeho.
19. Kteříž se bojí Pána.. vyhledevsti
milosrdenství jeho: a neuchylujte se od budou to. co mile a. líbezno est jemu:
&kteříž jej milují, neplnění udou zb
něho, abyste nepadli.
8. Kwai se bojíte Pána. důvěřujte konemjeho.'
jemu: a nemine vás mzda vaše.
20. Kteříž se bojíPins, připravísrdce
9. Kteříž se ho'íte Pina, doufe'te sve. a. před obličejem jeho posvětí duší
vněho: &voblíbení' přijde vom m o svých.
srdenstvi.
21. Kteřlž se bojí Pins. ostříhají při
1) sbys j. přemohlmnm“

. odevzdůním.. do vůle Bolí. (Rim. 5. s.)

"

2) t. jek napomenutí. tek útěchy rozumné. — ") t. postrp v čes zármutku Božíhodopuštění, .
neutíkej mu. „Trpůlivost nejlepším léknl'stvím proti vieliké bolesti.“
8) t. zásluhu-ni k budoucí odplatě; si přejde! : pomiiejím'ho k věčný.
4) t. v ouzkoeti; kteri! sklidnje mysl. s: dlovčks poniluje pod mocnou ruku Bolí.
5) t. pod svou ochranu; smenqje dobrou vůli tvou. snahám tvým polehnů.
9) t. k potěšení svému dotáhne-to, dohod jste doufali: blaho vezdejií . vddnó.
11) t. v důvěře své se nesklnmnl: dejiny národů dokazují i milost i sprnvedlnost Boli.
14) t. lidem. kteří hned v Behn. hned v lidi se důvěřojí; a pohled Bohu sloutí. v skutku svitu
. žádostem svým hoví. (Het. 6. 24.) ") t. brno dobrou. hm ale!.
15) t. kteří nemqjí mysl lehl-mou . sjednocenou v Bohu, přiliš pečujíes o včel vudejií.
19) e nasycení, tek potěšeni jako uni pokrmem. (vin Jen 4. u.)

Shah.
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kázanl jeho. &trpělivost mají už do vze
zření jeho.-'
22. řkouee: Nebudeme—li pokánl či
niti. upndneme v ruce Péněf &ne v ruce
lidské;
.
23. nebo jaká. velebnost jeho , takové

jestspolu i milosrdenstvíjeho.'

Kapitola 8.
Vyučuje uottvostikrodičům; 19. tichosti. milosrdenství.

l. Synovémoudrosti působí sbor spra
vedlivých: a, rod jejich jest poslušenství

& milování.“

2. Sleva. oteova.slyšte, synové! a tak
čiňte. ab ste spasení byli.
3. Ne 0 Bůh poctil otce u synů.“ &
důstojnost máteře háje, potvrdil ji nad
syny.
4. Kdož miluje Boha.“ modliti se bude
za hříchy." &zdrží se od nich. a na me—

dlitbě denni vyslyšán bude.
5. A jako kdo poklady shromažďuje,
tak jest ten. kterýž cti matku svou.
6. Kdo etl otce svého. těšiti se bude
v synech. &vden modlitby své vyslyšůn
bude.
7. Kdož etl otce svého, bude dlouho
věký: a. kdo poslouchá otce. občerství
matku.
8. Kdož se boji Pána.. etl rodiče. a.
jako pánům slouži těm. kteříž ho zrodili.
9. Skutkem i slovem i se všl trpěli
vostí cti otce svého,
10. aby došlo na tebe požehnání od
21)
22)
28)
])
3)
4)
11)
15)
16)

něho. &požehnání jeho (aby) do posled
niho času zůstalo.
ll. Požehnání otcovo utvrzuje domy
synů: ale kletba matčina. do kořen je
vyvracl.'
12. Nechlub se z haněnl otce svého:
nebo neni tobě k s ávě zahanbenl jeho.
13. Sláva zajisté člověka (pochází)
z poetivosti otce jeho . a hanba. syn je—
stit otec beze cti.
14. Synu! nimi se stáři otce svého. &
nezarmucuj ho dokud jest živ:
15. a zemdlí-li ns rozumu, snášej ho,
&nepohrdej jim v alle své:' nebo milo
srdenství (prokázané) otci nepřijde v za.
pomenuti.
16. Nebo za hřlch matky“ odplaceno
bude tobě dobrým, 
17. a v ravedlnosti to vzděláno bude
tobě,“ a vedousouženi bude vzpomenuto
na tebe :" a.jako vjasnu led. rozplynou
se hřichové tvoji.
18. Jak zlé ověsti jest, kdo opouští
otce; tak i pro etý jest od Boha., kdo
k hněvu papouzi matku.
19. Synu! vtichosti skutky své kenej.
&mimo slávu lidskou i milován budeš.
20. Cim jsi větši. (tim více) ponižuj
se ve všech věcech. & nalezneš milost
před Bohem:
21. nebo veliká jest moc Boha se
mého. &od ponlžených ctěu bývá.:

22. V ššich věci nad sebe' nehledej.
&eilnějš ch nad sebe" neskoumej: ale
což přikázal tobě Bůh. o tom vždycky

t. &! pohledl' Bůh & emiluje se; nebo „do soudu jeho.“
t. „hrozna ale jest upednouta' v ruce Boha živého." (Žid. 10, Sl.)
Dolní: lépe tedy činiti pokini & dojíti milosti u něho..
Lidé. kteří jsou moudmti plní. jsou i upnvedliví. e. rod jejich jen poslušný & milujleí Boha.
t. Bůh přikazuje ditkám etlti otce, jemuž eo náměstku nému právo nad oněmi del. »- ")
t. tim že mocně & přísně právo motel-cké střeží & hřeiíeich proti němu těžce trestů. upevnil
důntojuolt motel—Ikon:co citem v srdce všech nepsal; to slovem svým přísně potvrdil.
Dolol: & pm Boha rodiče své. (dle řec.) — ") &. obdrží odpuštění &..
Působí to. ze aiu-y žádného štestí . mlku na světě nemqji.
t. nám lílnď jen. věž. se i ty nekdy mdlým e nahým budeš.
t. a to. člmby mad proti tobe oe'prohřeiile. tebe urazila. & ty trpělivě, pokorně une-1.

17) t. k epnvedlnoutí, k al.-tun

počtem.—")&Bůhnatobezpomene.míltúeeee...

22) t. nesnadnqjileh nad nehopnoot tvou. -— ") t. . čeho! nepostačuje elle tvá.

___„__ „..—“...I

[ 3. 23.-'— 4.12.

Sirech.

1041

!

!

přemýšlej, &ve mnohých skutcích jeho
nebývej všetcčným.
23. Není zajisté potřebí tobě. viděti
očima svýma těch věcí. kteréž skryty
sou.
24. Zbytečných věcí“ nezpytuj mno
honásobněmpřimnohýchskutcíchjeho"
nebývej všetečným.
25. Nebo mnohé věci nad rozum lid
ský zjevenyjsou tobě.'
26. Mnohé také svedlo domnění je—
jich. &v marnosti udrželo smysly jejich.“
27. Srdce tvrdé' naposledy zle se míti
bude: &kdož miluje nebezpečenství. za
hyne v něm.
28. Srdce, kteréž kráčí dvojí cestou.
nebude míti štěstí. & zlý srdcem se na
nich urazí.
29. Srdce nešlechetné obtíženo bude
bolestmi. &hříšník“ neustane hřešiti.
30. Shromáždění pyšných nedojde
spásy: nebo kmen hříchu zakoření se
v nich. aniž toho znamenají.

31. Srdce moudrého poznáno bývá
v moudrosti, a. nebo dobre slýchá se vší
ochotuostí moudrost.
32. MOudré srdce a rozumné zdržuje
se od hříchů. &prošpívá v skutcích spra
vedlnosti.
33. Oheň plápolající uhašuje voda, a.
almužnu odpírá. hříchům:'

Kapitola 4.

Nem-“a;
maxim“
1. Synu. neodepírej almužny chudému.
a očí svých neodvracuj od nuzněho.
2. Člověkem hladovým nepohrdej: :;
nep0pouzej' chudého v nouzi jeho.
3. Srdce nuzněho nezarmucuj , a ne—
prodlěvej dáti nuzněmu.
4. Prosby souženého nezamítej: &ne
odvmcu' tváři své od nuzného.
6. O chudého neodvracuj očí svých
pro hněv :' &nedo uštěj. aby tě hleda.—
jící (pomoci) že zaloy proklínuli:
6. nebo kdožby tobě v hořkosti duše
_svézlořečil, vyslyšána bude prosba jeho ;
! vyslyší ho ten. kterýž ho stvořil.
7. K shromáždění chudých přívětivým
se prokazuj, & před starším
žuj se.
a před povýšeným skloňuj
vu svou.
8. Nakloň ucha svého k chudému bez
zůrmutkuf &.dej co povinen jsi," &od
pověz mu pokojně s tichosti:
9. Vysvoboď toho. kdo křivdu trpí

z ruky pyšného: a nenes toho těžce
v Srdci svém'

10. V soudu budiž milosrdný sirot
kům jako otec. a za muže (buď) matce
jejích:
11. a budeš jako poslušný syn Nej
34. &Bůh-(patří
na. toho,
kterýž
kazuje
milos enstvl:
pamětliv
budepro
na vyššího. a. více smiluje se nad tebou,
něj“ budoucně. &.v čas pádu svého najde nežli matka.
utvrzení."
12. Moudrost synům svým život vdý
24) t. které I: tobě nitšdným ohledem nepřinblešqjí. -— ") t. Božích.
25) t. od Boha v zákoně mnohem vice zjeveno jest. než liduký rozum pochopiti může.
26) t. všetečné zpytovšní věcí. jichž rozumu lidskému postihnouti nelze. mnohého 0 mm

pli
pravilo. Kdo do slunce hledi. odepne.
27) t. mice zatvrzele v hříchu, kteréž tuk otupělo. že ji! ani nečde „bezpečnostní, v něm! vězí,
— to zahyne v něm.
29) t. nekqiíd. (Viz. Přísl. 18. IS.)

33) Řecky: shlque hříchy; &.pokutu za ně Montenou: jat částkou dutiučmční.
34) t. na milomlného . důvqjíeího almužnu. — “) t.. pomoc, podporu v nešteetí.

2)
5)
e)
9)

t.
t..
:.
t.

& hněvu trpkým odephním . odhytím; nebo dosti již nmuceno jest nouzi.
oby se ne tě nerozhněnl .. ti nezloředil; nebo: hněvivě; nebo obávaje se uruíti Boh..
úd. ochotně. (2. Kor. o. 7.) _ ") &.almužnu dití. kde mu., je“ povinnost-.
nebuď ti to obtížno; nebo: neprodlévej u k tomu všemožně přičinití.
Bibli—če—au.
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chi." a přijímá.ty. kteřížjí vyhledávají.
24. Za duši svou nestyd' se mluviti
a vede je cestou spravedlnosti.
pravdu.“
13. A kdož ji milu'e. miluje život: a.
25. Jest zajisté stud. kterýž uvozuje
hřích; a.jest stud. kterýž uvádí slávu &
kdpž
Jel
 k ní ráno přivstavajíf obdrží lásku milost.“
14. Kdož se jí přídi-ží. zdědí život:'
26. Ncpřijímej osoby proti sobě, ani
a kamžkoli vejde ona..požehnává Bůh."
15. Kdo jí slouží. slouží Svatému;' proti duši své klamu.'
27. Nestydsezabližního svého v pádu
a ty, kdo ji milují, miluje Bůh.
16. Kdo jí poslouchá.. souditi bude jeho,'
28. aniž zadržuj slova. v čas vysvobo—
národy: a kdo k ní hledi. bydliti bude
zeni.' Neskrývej moudrosti své v kráse
bezpečně.
její."
17. Kdokoliv jí uvěří. dědičně ji po
29. Nebo po řeči pozná. se moudrost.
drží:' a.budou v utvrzenípotomcijeho :"
18. nebo v pokušení chodí s ním. a i rozum, i umění. i učení po slovu člo
zprvu vyvoluje ho.'
věka.rozumného; &pevnost“ po skutcích
19. Bázeň & strach, i zkušení uvádí spravedlnosti.
30. Neodporuj slovům pravdy nižád
na něho: &trápí jej soužením kázně své.
až zkusí ho v myšlení jeho. a pak uvěří ným způsobem, a za klam svě neumě—
losti styd' se.'
duši jeho, 
31. Nestyď se vyznati hříchů svých,
20. &.utvrdí. &na cestu přímou uvede,
&obveselí jej;
&.nepoddávej se žádnému člověku pro
hřích.'
21. a zjeví mu tajné věci své. a sdělí
32. Nastav se na odpor tváři mocné—
mu poklad umění a poznání Sprave
dlnosti.
ho.' aniž usiluj proti proudu řeky.
33. Pro spravedlnost bojuj z celé duše
22. Pakli pobloudí, opustí jej. a.vydá
vruce nepřítelejeho.
své. a až do smrti zasazuj se o spravedl—
nost,
a. Bůh vybojuje za tebe nepřá
23. Synu. šetř času. a vystříhej se
- zlého.
tely tvé.
12)
13)
14)
15)
17)
18)

Řecky: Moudrost (rozuměj: Boží) synův svých povyšuje k sobě.
t. po ní záhy . snnlně budou se soužití.
t. věčný. spasení budou. -- ") S bun! Bolí dutává. se i pole-hnáni jeho.
t. Bohu, věčnému původci jejímu.
Dolni: se všemi daly jejími. — ") t. pevně státi. stále v tom dědictví trvati budou.
t. zkouší ho. zvlášť zprvu. Koho si Bůh vyvolíl, rozličné zkouší. Kořen moudrosti trpký.
ovoce sladké.
24) t. neostýcbqj se zachovati život svůj, udiním pravdy bez ohledu na jiné: nebo: mluv pravdu
neohlížeje se ani na nebezpečenství zivote.

25) t. jest stud hříšný.kdyl

totiž hříchzemíčujei. & nebo se stydíš, dobře činiti; a jest stud

chv al i tebn ý . Bohu milý. kdy! se stydíš hřeiiti. pamětliv vševidoueího,vždy přítomnéhosvědka.
26) '. ke škodě své a svého života. neber ohled na nikoho. ani! se dopouštěj lži.
27) t. laskavě jej pokLreti, když Hai.
Láskou spíše neprevíi. hněvem ele sotvrdíš.
28) t. když bližnímu pomoci můžeš. — ") t. kdyibys ji pěkně & slušně t. bez ohlouby v du
potřeby okin-ti mohl.

29)
30)
31)
82)

t. mysli; statné povaha pomě se ze skutků. Moudrý ; statný mu! jak mluví tak jedni..
t. styď se klamem nhýveti svou neumělost; nebo: kdyby : neumělosti chyboval.
t. neposlouchej zidného, kdoby k hříchu ti radil. nebo te sváděl.
t. u věcech pravých s. slušných ovšem; ele kdyby tobě hřeiiti velel, tu odpověz slovem:
(Slut. 4. IQ.) le více sluší pnloncheti Boha nel lidí.

4.34. — 5. lB.
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'8. Ne rodlěvej obrátili se ku Panu,
aniž odkliídej den ode dne.
9. Nebo náhle přijde hněv jeho, a v
čas pomsty zahubí tě.
10. Nebývej pečliv o zboží nesprave
dlivé,“ nic zajisté neprospěje v den zb,
a k dání skrčenaf"
rmutku a pomsty.
11. Nekloň se po všelikém větru.' &
Kapitola &.
nechoď po každé cestě: tak zajisté každý
Varuje od nuřiunůho spolebůni na etatek. 5 a ne
hříšník
oznán bývá.po dvojím 'azyku."
milosrdenství Boží; 8. napomlni. k pokini. 12. a k
utiloati na cestě Pine.
12. ud' stálý na cestě P 6, a v
]. Nes olehej na zboží nepravéč' & pravdě smyslu svého i v umění. a buď
neříkej:
životu jest mi dostatek: ne— při tobě slovo pokoje a s ravedlnosti. .
13. Buď tichý k
ouchánl slova.
bot nic to neprospěje v čas pomsty a zá
rmutku.
aby rozuměl: a a moudrosti dávej od
pověď
ravou.
2. Nenásleduj, byt i mohl, žádosti
srdce svého:
14.
zumlš—livěci. odpověz bližnímu :
3. &neřikej: Jak jsem mocen! Anebo: poldi nic. ruka tvá buď na ústech tvýchf
Kdo mne podmani' pro mé skutky? aby v slovu nemoudrém nebyl polapen
Nebo Bůh mstíti, mstiti bude.“
a zahanben.
15. Cest a chvála (záleží) v řeči roz
4. Neříkej: Hřešil jsem, a co se mi
(za. to) smutného přihodilo? Nebo Nej— umného: ale jazyk nemoudrého jest mu
ku pádu.
vyššíjest shovívajícíodplatitel'
16. At nesluješ klevetníkemf &ja
5. Pro odpuštěný hřích nebývej bez
bázně.' aniz množ hříchu hříchem:
zykem svým at se nelapíš a nezahanblš!
17.
Nebo na zloděje padá hanba &.žal;
6. & neřikej: Smilovůní Páně veliké
jest. smiluje se nad množstvím hříchů
a
na.
člověka
dvojího
jazyka
potupa
nejhorší:
klevetník
pak doj
e nenávisti.
mých.'
7. Neboti milosrdenství, i hněv rychle i nepřátelství, i pohanění.
18. Spravedlnost čiň malému iveli—
píchla/|
od něho, a na hřišniky dohlédá kému zároveň.“
ěv jeho.

34. Nebývej kvapný jazykem svým.'
a lenivý. a rozmařilý při pracech svých.
35. Neby'vej jako lev v domě svém.
podvracuje domácí své, a utiskaje pod
dané tobě.
36. Nebuď ruka. tva vztažena ]: bami,“

34) t. elib s rozmyslem & atu'q' věrně k llovu danému.

36) t. darů; ") t. almužny; olovem.-nebuď ekoupý!
1) t. nespolehlivé,pomijejíci; nebo hříchem dosažené. poněvadž veliké zboží zřídka b ývš bez
uražení přikázal lásky jak k Bohu tak k bližnímu. — ") L v Gas Božího dopuštění.
kdyby schudl jakýmkoliv způsobem.
_
3) t. kdo mne může kal-ati? — “) t. jeho moci neodolá; ant i za hrobem tě nalezne.
4) t. čeká a treetun. ale potom přituží.
5) Poněvadž nikdy za něj sám o sobě dosti učiniti nemůžeš; nebo: pro hřích nepotrataný. by!
i Bůh shovíval. nejsi nikdy trestu prost; ledy . . .
6v To jmemúe církev sv. zúmyalným spolebůním na milosrdenství Boží a počítá mezi iestero
hříchů proti Duchu sv. (Mat. 12, 31.), poněvadž kdo takového dle smýšlení v hříchu trvi,
nelepše se, milost Boží svévolně maří. k zlomu, L k břichu ji naduživqje. „Milosrdenltví
Hospodinovo velké jest, ale ne proto, aby: hříchy k hřícbům přidával . nýbrž abys věřil. že
se ti odpustí, když pravý úmysl míti hudci. se jich varovali“
10) Viz ]. pom.
.
11) t. nebuď nestálý a vrtkavý. ——") t. po takové nemilosti & dvojitosti.
14) t. polož ruku na ústa svá: mlč, nevíš-li nic lepšího říci k tomu, co ne mluví.
16) Který utrbačné bližního o čest a dobré jméno přivádí; dle řeckého jest důle: „aniž (komu)

jazykem úklady “roj."
18) t. bohatému i chudéníu, slovem i skutkem. soukromí i veřejné.
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Kapllolu O.
Povzbunjdk

věrností tri—italské. 18. k maintain

6. l—24.

12. poníží-li se proti tobě. před tváří
tvou & skryje—li se.' svornějši a. lepší

budeš míti přátelství.
důlní moudrostí.
13. Oděl se od nepřátel svých; a šetř
1. Nebudiž místo přítele nepřítelem se přátel svých.“
14. Přítel věrný jest obrana mocná:
bližnímu: nebo výčitek a.hnny utrží si
člověk zlý. í_ každý hříšný závistník i &kdož 'ej nalezá, nalezá poklad.
15. ' příteli věruému nelze nic pří
člověk dvojího jazyka..
2. Nepozdvihuj se v myšlení duše své rovnati. a.není hodně váhy zlata i stříbra.
jako býk :" aby snad nebyla. vyvrácena ježtoby se vyrovnala ceně věrnosti jeho.
moc tva bláznovstvím,"
16. Přítel věrný jest lékařství života
3. a to aby listí tvé nesnědlo, a ovoce a nesmrtelnosti: o. kteříž se bojí Pána.,
naleznou
'e'.
tvé nezkazilo, abys nezůstal jako dřevo
suché na poušti.“
17. K 0 se bojí Boha. bude míti spo—
4. Nebo duše nešlechetná zkazí toho, lu přátelství dobré: nebo jakýž on jest..
kdo ji má. o,v posměch nepřátelům vy takový bude přítel jeho.
18. Synu. přijímej' učení od mladosti
dá ho, &přivede jej v los bezbožn ch.
5. Slovo sladké rozmnožu'e přately a své, a až do šedin nalezati budeš mou
drost.
ukrocuje nepřátely: a. jazyk milostivý
člověka dobrého rozhojňuje (milost)
19. Jako ten. který oře a seje. přistup
6. Měj mnoho kojných;' ale rádce k ní." &očekávej dobrých užitků jejích;
měj z tisíce jednoťd'.
20. nebo v dilo jejím maličko popra
7. Máš—lipřítele.“ v zkoušení měj ho. cuješ. a. brzo jisti budeš z plodů jejích.
a.nesnadné věř 'emu;"
21. Jak trpká jat náramněmoudrost
8. nebo mno ý býva přítel dle času lidem neumělým. a nesetrvá v ní ne
svého! &nesetrvá v den soužení:
smysln ' !
.
22. šako kámen zkušební těžká bude
9. a bývá přítel, jenž se proměňuje v
ne řítele: a. bývá. přítel. jenž nenávist a. jim, a brzo zavrhnou ji.“
svar &pohanění vyjeví :'
23. Nebo moudrost umění mnohým
ě jmena svého není známa.; ale
10. a jest přítel(toliko) tovaryš stolu,'
terýmž známa.jest. (s těmi) zůstává až
a. nesetrva v den potřeby.
11. Přítel setrvá-li stálý, budiž tobě do spatření Božího.
24. Slyš, synu! &přijmi radu rozumnou
jako spoluroven. mezi domácími tvými
necht důvěrně činí:'
&nezamítej rady mé.
2) &. nevypínej oe pyšně n drze mezi lidorn jeho . . . — ") t. pošetilým tvým počinonírn.

3)
všecky
své přitele
.. zůstanei
samotě;
pyšného
se každá
6) t.
t. do
buď pozbudei
: mnohými,
ne viemi
zn dobré.
i | těmi.o kteří
nenávidí
pokoje.
( štítí
119. n7.)ntrnní.
7) %. hledíi-li si získati p. — ") t. prvé ho zkus, nežli se mu docela. oveříš.

8) t. dohvide : přítele proxpěoh mi. ale v neitěetí jej opouští.
9) Původní text: „v svndě honbu tvou vyjeví :" t. eo o tobě jako přítel hnnlivébo zvěděl. to
nepohodnn se . tebou pmhlůd buď nešetrně, buď zlomyslně.
Stolní přítel jako mí rose: v pornu noěQltí zmizi. jako by nebyl.
t. dovol mu. nt je, pochybuji-li, kůrů. poučuje. nnpominů.
(. bude-li skromný, šetrně se straně. oby se vnitřních tvých záležitostí nedotýkat, tím . . .
t. jeliko! nejoou věickni přátelé pravými příteli, ano i dobří přátelé se v nepřátele změ
niti mohou.
t. oblibuj si je. ochotně & pilně ze mu uč; „k moudrosti ráno přivydvejf'
G.| úplnou důvěrou, nejako pilný rolník jistě ulitku vytětiě. byť by ho ihned neapntřovnl. (20.)
t. moudrou.. rovně jako taký kárnon, jehož člověk. síly ové zkoušeje. podzvibnouti »nemůio;
tokově kameny zkušební rozličné velikosti bývaly před branami měst palectínskýnh.

6,25. _ 7,14.
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25. Vlož nohu svou v pouta její.. &do
Kapitola 1.
obojku jejího šíji svou:
26. podlož rameno své: a.nes ji a ne 33.3%. ? 312353342333 5513331"$$
stýskej si v okovách jejích.
1. Nečiň nic zlého. a nic zlého tě ne
27. Celou myslí svou přistup lt ní . a
zachvátí.
ze vší síly své ostříhej cest jejích.
28. Vysled'ji. a bude ti (v) známost
2. Odstup od nepravostí.“ a uchýlí se
od tebe zlé."
uvedena. a obdrže ji nespouštěj se jí:
29. nebo naposledy na deš odpočinku
3. Synu. nerozsívej zlých věcí na za
v ní, a obrátí se ti v potěšení.
hony nespravedlnosti,' a nebudeš jich
žíti
sedmeronasobně.
30. A budou i pouta její obranou sil
nou a základy mocnými, a obojkově její
4. Nevyhledavej od pana vévodství,
rouchem slavným:
ani od krále postavení čestného.
31. ozdoba zajisté života jest v ní , a
5. Neospravedlňuj se před Bohem.
okovy je'í jsou vazba.spasitedíná..
nebot on jest znatel srdce: a předkrálem
32. ( ako) v roucho slavné oblečeš nechtěj vidín býti moudrým.
6. Nevyhledůvej býti soudcem. lečby
se vji ni,
víš
na ase(jako)
. korunu radostnou vsta mocí přetrhnouti mohl nepravosti: aby
33. Synu, budeš-li mne pozorovali, snad neobával se tváři mocného, a ne
naučíš
se 'i):
(ní) mysl položil úrazu pravosti své.“
svou. mou
rýma přichýlíš—lik
udeš.
7. Nehřeš proti lidu obecnému a ne
34. Naklouíš-li ucha svého . nabudeš
naučení: a budeš-li rád smýšleti mou opouštěj se do zástupu;
8. aniž nvazu' (na sebe) dvojí hřích;
drým budeš.
35. Mezi množstvím stareů moudrých nebot ani přije nom nebudeš bez trestu.
9. Nebuď malomyslný v mysli své.
postav se. a kmoudrosti jejich ze srdce
10. Modliti se. a činiti almužny ne
připojse, aby každé rozmlouvůní nábožná
mohl slyšeti. a průpovědi chvalitebnó ustávej.
nemiňtéž tebe."
11. Neříkej: Na množství darů mých
'36. A uzříš—lirozumného. v jitře ři pohledí Bůh. a když obětovati budu Bohu
stávej k němu, a.prach u dveří jeho se od' nejvyššímu. přijme dary má.“
noha tva.
12. Neposmívej se člověku v hořkosti
37. Přemyšluj vždy o přikazaních Bo duše jsoucímu: Bůh zajisté. kterýž po
žích. a v rozkazech jeho nejvíce pilným nižuje i povyšuje. spatřuje všecko.
buď: 3 out dá tobě srdce' a moudrost
13. Nerozsívejklamu proti bratru svě
žádoucí dana bude tobě.
mu: ani proti příteli čiň cos takového.
14. Nerod' selhati ani jednou lží: není
dobrá navyklost v ní.'

25)
35)
37)
2)
3)

t. moudrosti. jejímž služebníkem i vězněm milo býti: té. jejiž .Jho olndké jest.“
t. zamiluj. vyhledavrj moudrých. nábožných & chvalitebnýdi řeči.
t. učeíivě.
0.. již bys urazil Boha. — ublížil bližnímu. — ") t. vina i trest, co jiní následkové hříchu.
t. nečiní nic nespravedlivého. sic se ti stejným odplutí; nebo: nehov “duetem tělesným. sic
vytéliš zhoubu. (Gal. 6. B.)
6) t. spravedlnosti své nevydal v nebezpečí t. j. “ranným býti ]: vůli momqišímn.
ll) Dolet: nebo bez pravého polepšení nedosáhneč odpuštění.
14) t. velmi zlá jest všeliků, i žertovné lež; působí. že člověk jí nvyklý ovým ltíln věří, prav-du
odo Iti ani nerozeznůvaje. i to neopntmými řečmi mnohých svúrů původcem jest.
_

___r

_

„.
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15. Nerod'žvavým býti mezi množstvím
starců, &neopětuj slova. v řeči své.'
16. Neměj v nenávisti těžkých prací
a orby. kterouž stvořil Nejvyšší.
17. Nepřipojuj se k množství lidí ne
kůzaných '

18. poníni na hněv (Boží). kterýž ne
mešků.
19. Ponižuj velmi ducha svého: nebo
pomsta na tělo bezbožného jest oheň

a červ)

20. Nebřeš proti příteli' s penězi od
kládajicímu . aniž bratrem nejmilejším
pro zlato pohrdej.
21. Neodcházej od ženy rozumně &
dobré, které se ti dostalo v bázni Páně:
milost zajisté stydlivosti jeji nad zlato

jest.
22. Neurážej služebníka. kterýž oprav
dově pracuje. ani nájemníka. kterýž vy
nakládá život svůj.'
23. Služebník rozumu budiž tobě
milý jako duše tvá: neodjimej mu svo
body,' aniž opouštěj ho nuzna.
24. Máš-li dobytek, dohlížej k němu :
a.jestližet jest užitečný, zanechej ho sobě.
25. Máš-li syny. cvičje -a shýbej je“
z mládí jejich.
26. Máš-li dcery. opatruj tělo jejich.
&neukazuj veselé tváři své k nim.'
27. Vdej dceru. a veliký skutek uči
nlš; ale dej ji člověku rozumnému.
28. Máš-li ženu podlé duše své . ne
zamltej ji: &nemilé nesvěřuj sebe.“

7. 15—40.

29. Celým srdcem svým cti otce svého.
a na bolesti matky své neza ominej :'
30. pomni. že byt jich ne ylo. ani by
se byl narodil: a čiň jim dobře, jakož i
oni tobě (činili)
31. Ze vší duše své boj se Pána. &
kněží jeho v poctivosti měj.
32. Ze vší síly své miluj toho. kterýž
tě učinil :“ a služebnlků jeho neopouštěj.
33. Cti Boha ze vší duše své. a ku
kněžím uctivě se měj, a. očištuj se ple

cemi.'

34. A dej jim díl.ja.kožjest přikázáno
tobě. prvotin i očištováni: i za nedbalost
svou očist se málem.
35. Dar svých plecí (z obětí) a. obět
posvěcení obětuj Pánu i prvotiny po
svátné:
36. q k chudému vztáhni ruku svou.
aby dokonalé bylo smilováni a.požehnání
tve.
37. Milý jest dar všechněm lidem ži
voucím; ale ani mrtvému neodpirej
lásky.“
38. Neopomíjej plačícich těšiti a kvi
lící navštěvuj.
39. Nelenuj navštíviti nemocného;
nebo na takové věci utvrzen budeš v
milovgú.
40. Ve všech skutcích pamětliv buď
na poslední věci své. &navěky nezhřešíš.

15) t. nenůuv mnoho; anebo: nestůj na něm. nebuď svémyalným.
19) t. zde na zemi hledající červ zlého svědomí, tomto na onom oheň. jen! neuhune, červ. který
neumírá. (Marek 9. 43. 45. 47.)
20) &.nendůvqi se ho, jestliže váhá tobě povinný dluh zaplatiti.
22) t. života se odnžuje pro tebe; slouzi tobě věrně i | nebupečenstvím života nebo.
23) &. když čas svůj vysloužil. (2. Moji. 21. 2.); nebo: když v službě tvé sestůrnul.
25) t. měj je k pollušenotví. poslušnost základem všeliké i moudrosti. i ctnosti.
26) t. drž je ' přísné kázni. aby je přílišnou linkou neučinil lehkovunými.
28) t. takove. jíl by jsi nemiloval. neber li : nudného ohledu. tio uečťuton budeš.
29) &.jež vat-Bla. kdy! to v ivotě nosila . rodila & s mnohými strashni vychovala.
82) t. Bohu, Stvořitdo tvého. děkuje mu na dnt, že tě ]: životu povolal.
33) t. dívej jim place, t. náležející jim část : oběd tvých m očištění. (2. Moji.. 29. 27.)
37) Tab. 4, 18; nebot prave links mrtl nc.—luna.
má ph. hloubi hrobni.

'

Simon.
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Kapitola 8.
Napominl ! lvomootl : hidy'ln; . 15. h open-umu.

1. Nevaď se sčlověkem mocným, abys

snad neupadl v ruce jeho.'
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14. Neodporuj do očí utrhnči, aby
nestřežil jako úkladník ústa.tvá!
15. Nepůjčuj nn lichvu člověku moc
nějšimn tebe: pakli jsi půjčil, měj za
ztracené.

16. Nezamčuj se nad možnost. svou:
pakli jsi slíbil. mysli. jak bys splnil.
17. Nesmí se s soudcem: nebo podle
toho, což spravedlivého jest, soudí.
18.“S opovážlivým nechoď na cestu.
aby snad neobtěžoval svými zlými oby
ným. & nepříkládej dříví na. oheň jeho. čeji tebe: neb on jde podlé vůle své, a.
5. Neobcuj s člověkem nezvedeným. ty spolu s bláznovstvím jeho znhyneš.
aby nemluvil zle o rodu tvém?
19. S hněvivým nezačínej sváru. &s
6. Nepohrdej člověkem odvracejícím opovážlivým nechod soukromí: nebo
se od hříchu. aniž mu vytýkej: pomni. jako nic jest mu krev, a kde není pomoci.
že jsme všickni trestu hodni.
tu porazí tebe.
7. Nepohrdej člověkem v stáří jeho:
20. S blázny nedrž rady: nebot ne—
nebo i z nás (někteří) sestarají se.
mohou milovati, leč co jim se líbí."
8. Neraduj se smrti nepřítele svého:
21. Před cizím nečiň rady,“ nebo ne
věda, že všichni umřeme, &nechceme v
víš. co v mysli má_
(Přísl. 25. 9.)
radost řijíti.'
22. Nezjevuj každému člověku srdce
9. ngohrdej řečmi starších mudrců
svého, aby se ti snad zle neodměníl. &
&v příslovích jejich se obírej.
10. Nebo naučíš se od nich moudrosti, nepohanil tebe.
a umění rozumnému. & sloužiti veliko
mocny'm bez úhony.'
Kapitola 0.
11. Nemiň tě naučení starších: neb
Učí. ola-trnů & muželoo no chovní o 3. cizich ten to
i oni učili se od otců svých:
vařili-ti, 14. et.-rých pietní neopouští. 17. dich

2. Neevař se s mužem bohatým. aby
snad roti tobě nevyzvedl při!
3.
obé zajisté v záhubu uvrhlo zlato
a stříbro.' a až k srdci králů vniklo"
&je převrátilof"
4. Nevad se s člověkem mnohomluv

lidi oe urovni : dobrých oo '
od.
12. od nich zajisté naučíš se opatr—
nosti. & v čas potřeby dávati odpovědi.
1. Nežárli s ženou lůna svého, aby ne
13. Nerozněcuj uhlí hříšníků, tresce
je,“ aby se nezupálil plamenem ohně provodíla nad tebou zlost uměni'nešle—

hříchů jejich."



chetného.'

!) Zvlůštni jest. moudrosti. nepopouzeti ty. kteří anndno ikoditi mohou.
2) oby tě nepřekoná buď ponětí. anebo vuuosti avon: nebo! . . . .
3) &. žádost. zlata. -— ") dolet: tim více k roudcům nižším. — “') t. to ooudem nepnvým
soudili & nevinných ve ikodu uvrhli.
5) I,. jen vůbec nelvedený, bude i nešetrným k tobě & letos o tobě mluviti. co ti nebude ke cti.
8) &. nechceme. oby se jíní ze smrti a nebo jakékoliv nehody naší radovali. — Jinak se čte:
„chceme v radost. přijíti“ ;. věčnou.
10) t. zkušenost stnreů mnohá ti dá naučení. je: bys marně v knihňch hledal.
13) t.. bud' přílišné : bez miry. nebo dokevnd hněvem nebo jinou nůuiivootí téměř hoří. —
") &.aby: též k hněvu populen nebyl.
14) t. aby tě v slově nel-pil & nepovolnl k soudu.
17) t. byt i dle tvého mínění neoprBVedlivósoudil, má pro nebo zákon chránící jej. jeho! ty neznáš.
20) Řecký text.: Nemohou netajili slova. & vyzradiee je v něčem. tlení dobré ůmytly "Č
21) t. ničeho. colbyn v tajne-ti Initi chtel.

]) t. aby to neučiln nevemolli, v kteréi ji etiháš. . tak potom lkntečně to ji doplatili.
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Simek.

2. Nedávej ženě moci nad duší svou.“

9. 20_ 10. 8

20. _Věz. že jsi ve

lečností smrti:

ab nevešla v mocnost tmu." a ty ne nebo mezi osídlem cho š. a po odění bo—
by zahanben.
lestných se procházíšf'
21. Podle možností své šetří se bli—
3. Nehleď na ženu chlípnou: aby snad
neupadl v osidla její.
4. S tanečnicí' neobcuj. aniž ji slyš.
aby snad nezahynul účínlivostí 'ejí.
6. Nevzhlédej na pannu. a y snad
nepohoršíl se na kráse její.
G. Nedávej smilnicím duše své v ni
čemž, aby neztratil sebe. i dědictví svého.
7. Neohlédej se po placich v městě,
aniž se toulej po ulicech jeho.
„& Odvrat tvář svou od ženy vystro
jené, aneohlédej se na krásu (ženy) cizí;“
9. pro krásu ženskou mnozí zahynuli:
a odtud žádost jako oheň rozněcuje se.
10. Každá. žena, kteráž jest smilná,
jako le'no na cestě posla ána bude.
11.

nozi divíce se k

ženy cizí. zlí

učiněníjsou; nebo rozmlouvaní její jako
oheň rozněcuje.
12. S cizí ženou nikoli nesedej, aniž
zpoléhej s ní na lokty?
13. a. nehádej se s ní při vině. aby
snad srdce tvé nenaklonílo se k ní. a
aby krví svou' nepadl v zahynutl.
14. Neopouštěj přítele starého: nebo
nový nebude jemu roven.
15. Přítel nový. nově víno; když se
stárne. s chutí je píti budeš.
16. Nezávid' slávy a zboží hříšníka:
nebo nevíš. 'aký bude pád jeho.
17. Neoblibuj sí křivdy nespravedli
výeh. věda, že bezbožný nebude se líbiti
až k hrobu..
18. Daleko bud' od člověka, kterýž má.
moc zabití, a uepoleká tě bázeň smrti;

žního svého, a s moudrými s opati-nými
jednej.
22. Muži spravedlivl buďtež spolubo—
dovnlci tvojí. a v bázní Boží bud' chlou—

ba tvá,

23. a v smyslu tvém budiž přemýšlo—'
vání o Bohu. a všeliké vypravování tvé
o přikázaních Nejvyššího.
24. Dle ruky' řemeslníků dílo se
chválí, i kníže lidu dle moudré řeči své;
slovo pak starších podle rozumu.
25. K hrůze jest ve městě svém člo
věk mnohomluvný: a nepovážlívý v slovu
svém v nenávist upadne.

Kapitola 10.
Vyebuluje moudrého soudce; 7. okazuje dost . škodli
vost pýchy; 28. velebí bázeň Boží.

]. Soudce moudrý soudí lid svůj. a
vládařstvi rozumného stálé jest.
2. Jakýž jest soudce lidu. takoví "sou
i služebníci jeho: a jaký jest zprsvce
města. takoví jsou též obyvatelé jeho.
3. Král nemoudrý na zkázu přivodí
lid svůj: ale opatrností mocnářův města
obyvatelů nabývají.
4. V ruce Boží jest moc nad zemí: a
časem (svým) vzbudí užitečného zprávce
nad ní.
5. V ruce Boží jest štěstí člověka, a
na osobu učeného vloží čest svou/'

6. Nevzpomínej navšelikou křivdu blíž—
ního. a žádné křivdy nečin v skutcích.
7. V nenávistí jest před Bohem i lidmi
19. pakli k němu přístouplš, nedo— pýcha: a v ošklivostí všeliká nepravost
pouštěj se níčehož. aby snad neodjal ži— národů ( ohanských).
vote tvého.
8. Krůovství s národu na národ pře
2) t. sim nad sebou. — ") t. aby tě neopsnouls. osvojivši si moc. nilelejicl vlastně tobe.
4) j. : zpčvkyní. herečkou; nudné umění její bývá osídlení hříchu.
8) t. vielíkó, kromě manželky své; „nesmíš ani pohlednouti na to, cehoz nesmíš potkání.“
12) t. jakož býval obyčej při jídle za stolem leletí; smysl: nestoluj, nehoduj, nevoď se | nl.
' 13)_ !. námlivostí svou. hlavně ' roznlcení krve se jevící.
20) t. vez. že jsi blízko smrtí, a proohůzíi le mezi zbraní, bolest a sáhnou působící.
24) t. dle práce |. pílne'bo přičinění poník se výtečnou (ruka) umělcova
5) _t.podle jej k ůhdu,'v něm! bude náměstkemjeho.
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10. 9—84.

22. Nenit přistvořena lidem pýcha:
něší se pro nespravedlnosti, &křivdy. &.
pohanění. &pro rozličné lsti.
ani hněv plodu ženskému“
9. Nad lakomce pak nic neni nešle
23. Plemě lidské. kteréž se bojí Boha..
chetnějšího. Proč pýchá. země a,popel ?' v poctivosti bude: ale plémě, kteréž pře
10. Nic není nepravějšího. než milo
Páně,
beze
cti bude.
24.
ezi bratřími
budiž
v poctivosti
vati peníze. Nebo takový i duši svou na stupujelďřikázaní
prodej má: poněvadž za živobytí svého ten. který jest správcem jejich: &ti. kte
hl vnitřnosti své.'
říž se bojí Pána, budou v očích jeho.“
25. Slávou bohatých. vzácných ichu—
11. Všelikého mocnářství krátký jest
dých jest bázeň Boží.
život. Neduh dlouhý obtěžuje lékaře;
12. krátký neduh přetrhuje lékař: tak
26. Nepohrdej člověkem spravedli—
vým, an chud jest, &.nevelebiž muže
i král dnes jest. a. zejtra umře.“
hříšníka.
proto že behat jest.
13. Nebo když umře člověk. hady. ží
žaly. &červy za. dědictví míti bude.
27. Veliký. a. soudce. &mocný zvele
14. Počátek pýchy lidské jest odstou bení bývají: ale nikdo není větším toho.
piti od Boha.
kdož se bojí Boha.
28. Služebníku rozumnému svobodní
15. když totiž od toho. kterýž učinil
ho. odstoupilo srdce jeho: nebo počátek sloužiti budou: a muž moud &zvedený
všelikého hříchu jest pýcha.: kdožby se nerepce. když trestán bývá. eumělýne
(Přísl. 17. 2.)
jí přidržcl. naplněn bude zlořečenstvím. bude ctén.
29. Nevynášej se dělaje dílo své. &.
&podvrátí jej do konce.
16. Protož bezectné učinil Pán shro neprodlévej v čas soužení.
30. Lepšit jest ten, kdož pracuje , a
máždění zlých. &.zkazil je až do konce.
17. Stolice vůdců pyšných zbořilBůh.. ho'nost má. ve všem, nežli ten. kdož se
a tiché vsadil místo nich.
chlubí. &nemá. chleba..
31. Synu! vtichosti chovej duši svou,
18. Kořeny národů pyšných usušil
Bůh. &.štípil pokorné : těch národů.
a dej jí čest podlé zaslouženljejího.'
32. Toho. kterýž hřeší proti duši své,'
19. Země národů vyvrátil Pán, a za.
kdož ospravedlní?" a kdo ctlti bude
hladil je až do základu.
20. Usušil (mnohé) z nich. &rozptýlí! toho. kterýž duše své nectí?
33. Chudý bývá chválen ro umění
je. a,v hladil ze země památku 'e'ich.
21. amétku pyšných vyhladil Ěůh., &bázeň“ svou: a. jesti mno ý, kterýž
& pozůstavil památku pokorných du— ctěn bývá, pro zboží své. "
chem.
34. Kdož pak se chlubí v chudobě,

9) t. člověk. ježto není než zem & popel, proč se pyšní?
10) t. všeho citu se zbavil. učiněn tvrdý : studený jako kov. jej!. miluje.
11 s 12) Smysl těchto dvou veršů: „Bůh činí s mocnáři (rozuměj se zlými zvlášť). jako léki'il'
s nemocí; ts-li se prodlouží. rozumný lékař i tuhým způsobem. buď si protnutím. buď í pů

lením pomůže; kritký neduh ele snadné. jedním tekměř lékem odstraňuje. ! král tedy buď
si sebe mocnější. hrdější, ukrutnějii. jako! od Hospodina svou moc mi. tak i na pokynutí
jeho. eo nejsprostií člověk odstraněn bude s v prach se obrátí: jako každý jiný stane se i
on pokrmem červů. A z toho pak dokazuje svatý mudl'eo, že ani nejmocnější nami nač se
vypínntí.
22) Jako hřích vůbec. tak kadý "lišt ku p. pýcha, hněv. pochází : převrbcenosti lidské.
24) t. dbétí budou na něho. poslušni ho budou; úctu k vrchnímu společnosti kůže žid Bolí.
31) t. jen skromně hledej své vlastní cti, |. dle zůsluhy & hodnosti.
32) t.. sim proti sobě. — ") t. kdož jej bude míti :: spravedlivého?
33) t. pro bohsbojnost. poetivost. — ") t. ačkoliv mnohdy té cti méně jest hoden.

líbllč.“
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čím více v bohatství? a kdo se chlubí
v bohatství. necht se bojí chudoby.

ll. 1—20.

městnání :“ budeš-li i bohatým. nebu—

deš prost hříchu:" nebo budešíi (vždy)

sháněti. nedostihnešf" a předběhneš

Kapitolu".
Učí. čo moudrost
2. nm
h_nealuší
podle
nemit-i'm
tvárnostipoutním
ani 1: váhu
honem člověka
8. že slyset:
prvé nei odpovidati sluší; 10. varuje mnohých zaměst.
nůni . přiliš-něhomatení po bohatství; 21. upomíná

li. neutečeš.-j

ll. Jest mnohý bezbožný,an pracuje,
a pospíchá.. a.trápí se. a tím méně má

hojnosti.
12. A jest druhý schřadíý, velmi po
třebný, maje málo síly. a mnoho chu
]. Moudrost oniženého povýší hlavy doby;
jeho. a mezi vegkomocné posadí ho.
13. ale oko Páně vzezřelo na něj do—
2. Nechval muže pro krásu jeho, aniž brotivě a ozdvihl jej z ponížení jeho. &
povýšil av jeho: i podivili se mu
pohrdšj
člověkem
pro tvářnost
3. alá.
mezi létadly
jest jeho.“
včela, a mnozi a vele ' i Boha.
ovoce její má přednost mezi sladkými
14. Dobré i zlé věci. život i smrt. chu
vsemi.
doba í počestnost' od Boha jsou.
4. Oděvem nechlub se nikdy. ani když
15. Moudrost i umění. i vědomost
jsi ve cti nevynáše' se: nebot divníjsou zákona od Boha jest. Milování. i obco
skutkové samého e'vyššího, a slavně. &. vání dobré od něho jest.
skrytá i nevídaná díljajeho.“
16. Blud a. tma hříšníkům přistvo
v smlouvestáti. o varuje před pyšnýmí . územi.

5. Mnozí mocnáři seděli na. trůnu . a

řeny jsou :* & kteříž se radují ve zlo

ten, 0 kterémž se nenadáli, nesl ko stech" sestarají se ve zlém.
tunu.“
17. Obdarovímí Boží trvá spravedli
6. Mnozí mocní potlačení jsou velmi, vým. a přízeňjeho prospěch bude míti
na věk .'
&slavní vydání jsou v ruce jiným.
7. Prvé nežli se zeptáš, nehaň žádného:
18. ěkdo bohatne samou skoupostí:
&když se vyptáš.' potresci spravedlivě.
&ten jest podíl odplaty jeho.
8. Prvé nežli poslyšíš , neodevídej
19. že když říka: Nalezl jsem si od
slova: a v prostřed mluvení nevskakuj počinutí, &nyní jisti budu ze zboží svého
do řeči.

sam:

9. O věc. kteráž se tě netýče. nehá
dej se: a v soudu hřešících nestávej.
10. Synu. nepouštěj se v mnoho za

20. a nevít, že čas míjí. a smrt se
přibližuje, a že zanec á všech věcí ji
ným, a umře.

2) t. nepříjemnou; vůbec žádným pro zevnitřuí jeho podobu; špatná. kůra bývá. sladké jádro.
4) t. poněvadž Nejvyššímu jedině přináleií čest a sláva.. člověk ale u vědomí, že všecko od Něho
má.. kol- se jemu; pak žádný & bud si v sebe větší důstojnosti postavený. neví kdy a. jak
hluboko jej mocná. ruka Páně avrhnouti může; hříčkou jest v rukou Božích veškerá lidská
vznešenost: „rádo ponilqje Božstva všelíkou výsostl" již pohané říkávali.
5) Byvše pak svržení. ectli se v uízkostí. ba. i porobě; to dějiny dokazují.
7) t. nesuď. leč bedlivě vyšetříš; pak ale konej dle spravedlností.
10) t. aby vždy víc a více zbohatnul. — “) t. bohatství těžko bez utažení lásky k Bohu &
bližnímu i dobytí, i zachovati. —- '“) t. budeš-li neustále honiti se po bohatství, nedostihoeš
je vždycky, aniž všecko vyvedei. eo podníkneš. ——+) t. ujdešli nekdy nesnázím o. hříchu.
neutečeš mu vždycky.
14) t. bohatství. (Moudr. 7. 11; 10. ID.)
16) t. jsouce následky hříchu prvotného: : ním, t. : vinou jeho dostává se nám dědičně zate
mnělosti rozumu. slabostí vůle a dě žádostivosti. náklonnosti k hříchu. Od viny sprostuje nás
svatý křest, mocí zásluhy umučení :. smrti Páně; druhé mám s pomocí milosti Boží pít.—
máhatí. — ") t. re zvlášť-ních:lých činech; v tom nebo v tom.
17) t. přízeň. pomoc Boli požehnávatí jim bude: nikdy neopustí I-íůh spravedlivého

11,21.— 12. 7.
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34. Z jiskry jedné rozmáhá se oheň.
21. Stůj v smlouvě své.' a v ní roz
mlouvej." a._v práci tobě uložené se a od jednoho lstivého rozmáhá se ro
lití krve: nebo člověk hříšný až do rve
starej se.
22. Nepozastavuj se nade skutky hříš pronásleduje.
35. Šetř se zlosyna.. nebo zlé věci
níků :* ale důvěřuj se v Boha. &.Zůstaň
na. místě svém.
kuje: aby snad neuvalil na tebe po
23. Nebo snadno jest vočích Božích směch na. věky.
náhle poctiti chudého.'
36. Přijmi do_domu cizozemce, a.pod
24. Požehnání Boží chvátá k odplatě vrátí tebe v bouřce. &.vystrčí tě z tvého
spravedlivého. &činí, aby v času rych vlastního.
lém snažení jeho užitek dávalo.
Kapitola 12.
25. Neříkej:' Co mi to prospěje." &
Ukazuje, komu se mi činní dobrodiní; a jak nenpřimni
co mi z toho dobrého pojde?
nekteří [ai-Mé jsou.
26. Neříkej:* Dostatečný jsem sobě:
1. Činíš-li dobře, věz. komu sims: a
a co zlého mi z toho pojde?"
27. .V čas štěstí nezapomínej na ne dostane se vděčnosti mnohé dobrodiním
štěstí: a. v čas neštěstí nezapomínej na. tvým„
štěstí:
'
2. Ciň dobře spravedlivému, &najdeš
28. nebo snadno jest před Bohem odplatu velikou: &.jestliže ne od něho,
v den skonání odplatiti jednomu kaž jistě ode Pána.
dému podlé skutku jeho.
3. Není zajisté tomu dobře. kdož usta
29. Zlá hodina v zapomenutí uvádí vičný jest ve zlém, ani tomu, kdož al
veliké rozkoše: &.při skonání člověka mužny nedává: nebo i Nejvyšší v nená
vyjeví se skutkové jeho.
visti má hříšníky, a. slitovává se nad
30. Před smrtí nechval žádného člo kajícimi.
4. Dej milosrdnému, & nepod oruj
věka, nebo po dětech svých poznán bý
vá muž.
hříšníka.: (Bůh) nad bezbožnymi & říš
31. Neuváděj každého člověka do níky učiní pomstu. chovaje-jich ke dni
domu svého: nebo mnozi jsou úkla pomst .
dové lstivého.
5. ej dobrému, & nepoméhej hří
32. Nebo jakož odporně říhají vnitř šníku.
nosti lidí nezdravého života;' a jako ko
6. Dobře čiů poníženémn. a. nedávej
roptva láká se do klece. &jako sms v osi bezbožnému: zapověz chleba mu dáti.
dlo: tak i srdce pyšných" &(jest) jako aby tím nezmocnil se nad tebe ;'
vyzvědnč číhající ns. pád bližního svého.
7. nebo dvojnásobného zlého dojdeš
33. Dobré zajisté ve zlé obraceje. ú— za všecka. dobrodiní, které jsi učinil
klady činí; i na vyvolené vloží poškvrnu. jemu ;' poněvadž i Nejvyšší v nenávisti
21) t. s Bohem uzavřené. v pravé víře a v povolání svém. — ") t. dle ní jednej a liv buď.
22 L ie šťastni jsou; nebo: „neuvej v nkutoioh hI-íšníkův,“ anebo: „nedbej na sk. hr.“
23; .“ obohatiti a tak jej ke cti povzneuti: narází snad na příklad Josefa v Egptd.
25) r.. kdo chudý jsi. — ") !. naboznost a ctnost; Bůh ví, proč ti bohatství nedopřivi.
26) t. kdo bohatý jsi. — ") t.. co se mi zlého přihoditi může? Nikdo před smrtí blaten!
32) t. jako dech odporný vychází : vnitřnoetí lidí nezdravých. takzlě, nemravné anapravedlivé a
svůdné řeči: srdce tlumených bezbožníků. ") t. všelikým způsobem ůklaiy strojí blahu bližního.
]) t. pro zvláštní, větší dobrodiní, hled si vyhledati člověka. hodného; nemyslí se to na dárky
denni almulny, kterou takmdř slepou rukou důvati mime.
4—6) Udávají se některé z těch příčin. pro něž lze většího dobrodiní někomu odepřítí; kdylby se
totit nejen nám _nevdčku dostalo. nýbr! i dobrodiní našeho k zlému vůbec a nebo našemu
zvlášť utívulo. Cim bychom sobě samým škodili, dobrodiním zvéti nelze.
7) t. mnohonásobného nevděku se dočkii: čím více dobrého mu prokuei, tím více zlébo utrpíš.
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odplatí po—

' mstou.
8. Nebývá. poznán v štěstí přítel. aniž
zatají se v neštěstí nepřítel.
9. V štěstí člověka nepřátelé jeho
jsou v zármutku: a v zlé příhodě jeho
poznán bývá. přítel.
10. Na věky nevěř nepříteli svému:
nebo jako měď rzaví nešhchetnost jeho :'
11. a byt ponížen byv. sehnut chodil,
ostraž se myslí svou. a varuj se ho.
12. Neetav ho podlé sebe, aniž sedej
po pravici tvé. aby snad obrátiv se proti
místu tvému nevyhledával stolice tvé!

12.B._18, 8

18. Očima svýma slzí nepřítel. a (dě

laje) jakoby pomahal tobě. podtrhne
paty tvé?
'
19. Hlavou svou kývati & rukou plo
sati bude; a mnoho šepoe měniti bude
obličej svůj?

Kapitolu, na,
Dále ukazuje. jak nebezpečnojest technet! s pyinyml
a bohatými, 4. jak to bohatá k jiným chovaji. jak

větši vižnosti ' "été dosahuji milí ohndi.

]. Kdo se dotýká. smoly, _zmažese od
ní: a kdo obcuje s pyšným, přijme na

se pýchu!
2. Břímě na. se béře. kdo obcuje se

vzácnějším' nežli jest sám:“nebývej spo
lečníkem bohatšího nad sebe.
13. Kdož lituje zaklinače. an od hada
3. Jak může společnost míti kotlík
uštknut jest, &všechněch, kteříž se při s hrncem? Nebo když o sebe zavadí. roz
bližují k lité zvěři?“ Tak i toho, kdož razí se tento.
4. Bohatý křivdu čině. hněva se:
chodí s mužem nepravým. a zapleten
jest v hříchy jeho.
chudý pak uražen jsa. umlkne.
14. Jednu hodinu s tebou potrvá, a
5. Dáš-li mu. přijme tě: a nebudeš
nachýlíš-li se, nepodrží (tebe. abys ne li míti. opusti tě.
6. Máš-li, bude obcovati s tebou, až
má)-' .
15. Rty svými lahodí nepřítel: a tě vyžije, pak sám ani nepolituje tebe.
v srdci svém ukládá, aby tě zvrátil do
7. Bude-li tebe potřebovali. ulichotí
a ty až Šozdě
řečímýc
" poznal slova. má. &želel

y.
tě. &usmívaje se, dá ti naději a mluviti
16. Očima svýma slzí nepřítel: a na— bude dobré věci a řekne: Co jest ti po
lezne—li času (přihodnéh0), ani krví ne— třebí?
nasyti se?
8. A zahanbí tě krmčmi svými.“ do

17. a potká-li tě nehoda. nalezneš ho kudž tě nevytěží dvakrat i třikrát:" a
tu nejprvnějšího.'
naposledy vysměje se tobě: a potom
—v
10) t. zloet jeho vždy se zase navraoí jako rez oškrabanů; neb: ůlísností se kryje jako ni

doba ní.

12) t. aby snad nehledal vu'ti místo tvé. -— ") t. s bolestí pykal. že jsi rady mé nepoeleehl.
13) t. kdo se 'v nebezpečenltví vydava. nemluhqie ůtrpnoeti, utrpí-li škody. Na východě kejklíři
krotí hady &.ddlqií jakoby to datami působili.
14) t. přijdeš-lí do neštěstí. nepomůie ti ani ruky podáním.
t. na oko : tebou pláče; ale když se mu přílezitoat udí, i na životě ti uškodí.
17) t. an ee :. neštěstí tveho buď raduje. anebo pro sebe : něho prospěch běl-e.
18) t. tím víoe ti uškodí. jako by ti obě nohy podtrhl ]: pádu náhlému.
19) t. líoolněrněse chovatí bude. jako: hlavou bude kývatí na osvědčenízármutku. rukama tlukatí
radostí. leool neemyalnd mluvíti, a i hned tvař promění : taloeti v radost.
]) t. vůbec každý bude podoben v mravíoh tomu, s kým obcuje.
2) t. bohatším; tak.: hok.: Tuto a vůbec mnohdy v ev. písně rozumí se slovy: „dest. bodnout.
vune-t. vzácnost; ctný. vzácný" a p. tolik eo bohatetví, bohatý, poněvadž kdo bohat jest.
stkvoethji ne iatití a. lití můle a tím dle obyčejného mínění ctí. alespoň "vnitřní nabývá.
8) t. atkvootnějiími \: přirovnání a tvými, jich! ty rnu pošleš. nebo na ně! jej pozveš. — ")
t. ty pak pro stud opět jej pozvoi a tak etkvoatně jako on tebe. hoetiti budeš. ale se avon

13. 9—32.
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vida tebe. vyhne se tobě. a hlavou svou

toss

s beránkem? tak ani hříšník se spravo

potřásutibude nad tebou!“
22. Jaká jest společnost svatému člo
věku se psem? anebo jaký díl boha
10. Pozoruj. abys sveden jsa, bla tému s chudým?
23. Loupeží lva jest divoký osel“ na
znovstvím' nebyl snížen."
ll. Nebývej pokorným v moudrosti
oušti: tak i chudí jsou pastvou bo
tých.
své,“ aby ponížen jsa v bláznovství ne
24. A jako v ohavnosti má pyšný po
byl uveden.
12. Povolán jsa od mocnějšího odejdi koru: tak i v ohavnosti má bohatý chu
dého.
(brzo), tak tím více tě k sobě volati bude.
13. Nebuď nevhodným. abys neurazil :
25. Bohatý poklesne-li utvrzen bývá.
a nevzdaluj se příliš od něho. abys ne— od přátel svých: ale chudý když padne.
přišel v zapomenutí.
postrčen bývá i od známých.
14. Zdrž se, aby s ním zároveň ne
26. Bohatý jsa oklamanf má mnoho
mluvil :“ aniž věř mnohým slovům jeho:
nebo mnohou řečí bude tě zkoušeti, a pomocníků: byt i pyšné věci mluvil.
ospravedlňuji ho.
usmívaje se, vyptá. se na tajné věci tvé.
27. Ponížený oklamán jsa. nad to je
ště
i domluvu trpí: a byt i mluvil roz
15. Přísná
myslzjeho
šetřiti bude slov
tvých:
&neušetři
osti &okovů“
umně. není mu dáno místa.
16. Chraň se, a sluchem svým pilně
28. Bohatý mluví. a všickni mlčí . a
pozor-nj,“ nebo s pádem svým chodíš."
17. Slyše pak slova jeho. jako sny je slovo jeho vyvyšuji až k oblakům.
29. Chudý mluví. a řkou: Kdo jest
považuj a bedliv hud.“
9. Pokoř se Bohu . a očekávej rukou

jeho.'

18. Po celý život svůj miluj Boha, a ten? a zavadi—li.porazí ho.
vzývej ho o spasení své.
30. Dobrý jest statek. při ktel'ěmž
l 9. Všeliký živočichmiluje sobě rovna : není hříchu v svědomí: a přezlá. jest
chudoba.
v ústech bezbožného.
taki každý člověkmiluje bližního svého.
20. Všelíký živočich k sobě rovni
31. Srdce člověka proměňuje obličej
připojí se: a (tak) každý člověk k sobě jeho, buďto k dobrému, nebo k zlému.
32. Znamení srdce dobrého a tvář
rovni přidmží se.
21. Bude—lipak kdy spolek míti vlk dobrou nesnadné a s prací nalezneš?
škodou, ano hostinami takovými sohudneš; potom on naposledy . . . — "') t. dělati bude
jako by tě neznal. ba i posmívati se bude tobě.
9) t. doufej raději v pomoc Bolí, než by se před mocnými zahazoval, a od nich pošlapán byl.
10) t. početným se vyvyšovaním nad sviíj stav. —- ") t. nebyl oklaml'm od bohatšího, k němu!
jsi se přidružíl, a nemam! se mu kořitíx lízati. sám nebo se zahodě.
11) t. příliš skromným. aby neuznával daru od Boha obdrženého. & zpěčoval se užíti bo ke cti
a chvále Bolí. k prospěchu svému . bližního; nebo takovou přílišnou pokorou bys i hiečil.

(Mat. 25. 24—33)
14)
15)
16)
17)
22)

t.
t.
t.
t.
t.

jako sobě rovným, příliš svobodně s. důvěrně.
proti tobě; za svou svobodomlumost mnohý ze svobody v okovy upadl.
buď bedliv toho, co slyšíš. ——") t. vždy jsi v nebezpečenstvi velikém. na okraji prepnuti.
slovům. jimiž tě zkouší, nevěř více. než jako licbému snu. a chraň se; zapomeň na ně.
s nečistým hříšnfkem: (5. Moji. 23. 18.) rozuměj společnost k podporování ho ve zlém;
k napravení jeho ale že se ani nejhoršího hříšníka štititi. ba jej i nami snažně vyhlodávati
máme, tomu nás učí i slova i pl'íklad Pane.
23) t. poněvadž o samotě, bez pomocipo poušti těká; tak i chudý mnohdy. bora se života:. |. sim
opuštěn. loupeží bývá. nespmvodlivému boháči.

26) &.když k nějaké škodě přijde; anebo: „když pochybí.“ (dle hok.)
32) t. těžko a zřídka nalezneš. aby s dobrou tváří vždy táž dobré srdce. jak nLlelí. spojeno bylo.
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Kapitola 14.
Ukazuje, kdo jsou blnboslsveni; 13. nspominů k zdil—
nonl. 23. . & vyhloddváni moudrosti.

l. Blahoslavený muž, kterýž nepo
klesl slovem z úst svých. aniž byl boden
zármutkem nad provinčním?
2. Stastný. kdo ne cítil zármutku
vsrdci svém. a nevz se naděje své.'
3. Muži lakomému a skoupému na
darmo jest zboží. a člověku závistivému
k čemu jest zlato?
4. Kdo shromažďuje, ujimaje nespra—
vedlivě srdci svému ,' shromažd'u'e ji
ným, &vzboži jeho bude se jiny ko
chati.
5. Kdo 'est sám sobě zlým. komuž
jinému bu e dobrým? i nebudet se ve
seliti v zboži svém.
6. Kdo sám sobě nepřeje, nemá sebe
horšího; a tat jest odměna nepravosti

'eho :'

7. byt i dobře činil, nevěda. a. nechtě
činí: a posléze výjevuje nepravost svou.
8. Nešlechetne jest oko lakomcovo:
odvraouje i tvář svou, i zhi-dá.dušisvou.'
9. Nenasytelné jest oko lakomoovo
částkou nepravost1:' nenasytl se , až
zchřadne &zhubi život svůj."
10. Oko zlé (hledi) ke zlémuz' a ne
nasytl se chlebem. ale nedostatek t čti
a v zármutku seděti bude za sto em

svým."

11. Synu! máš-li, čiň si dobře. a obě-»
tuj Bohu oběti hodné.
12. Pamatuj, žet smrt nemešká, a že
smlouva s hrobem ukázána jest tobě:
nebo smlouva tohoto světa. jest. (že kaž—
dý) smrti. umře.
13. Než umřeš, čiň dobře příteli svému,
a. podlé možnosti své vztahuje (ruku),
dávej ohudému.
14. Nezbavuj se dne dobrého, 3. díl

daru dobrého nepomljejž tebe!
15. Zdaliž jiným nepozůstaviš bolesti
a práce své v rozdělení losem?
16. Dávej ,' a. bei—." a ospravedlňuj

dušisvou."

17. Než skonáš, čin spravedlnost. nebo
na onom světě nelze najiti pokrmu.“
18. Všeliké tělo jako seno“ zvetši, &.
jako listi mladistvé na stromě zeleném.
19. Jedno se puči, a. druhé opadává:
tak i pokolení' z těla.a. krve, jedno sko
mívá, a druhé rodi se.
20. Všeliké dilo porušitelně napo
sledy zhyne: a.kdož je dělá..zajde s nim.

21. Ale všeliký skutek výborný ospra
vedlněn bude : a.kdož jej činí, bude míti
z něho čest.
22. Blahoslavený muž, kterýž v mou—

drosti zůstává, a kterýž v spravedlnosti
své
mýšlif &.v srdci pamatuje na
obezřelostBoží :"

1) t. ani slovem nespokojenosti s osudem svým proti Bohu se neprohřešíl, jo! by mu svědomí
předbazonlo. Řečeno se zdá býti zvlášť chudým anebo jinak trpícím.
t. kdo v sebe většich nesnázích života tohoto nezoufš, pevně se důvěře, že Bůh pomůže.
t.. raději slušné. ano i potřebné pohodlnosti si odpíraje, aby peněz ušetřil.
0.. co při své skrblosti trpí. právem zasluhuje. nebot sám vinen.
t. sni chuděmu nedá., odvrátiv tvá!- svou od něho. ani sobě co potřebí přeje.
t. jměním nespravedlivě nabytým anebo pomijejicim: — vůbec osudem svým. — ") Viz 8.
&. lnkomec zle uživí toho co má. — "') t. ani si ani nepřeje, do syta se nadisti.
t. vedeš-li práci. také potěšeni a pohodlí užívej. Narňdi na hodování při obětech ve dny sváteční.
15) I'.. za podíly v dědictví.
16), t. chnddmn v. 13. —- ") t. užívej slušně, čeho ti Bůh popřál. — ") t. dobrými skutky.
17) t. tam nelze získati zboži, aniž jest, komu by! z něho dobře činiti mohl.

2)
()
6)
8)
9)
10)
14)

18) Řecký text: Jeho roucho.
19) t. pokolení lidské.

A

22) :. který pmtnje
na to, a. snaží se konali spravedlnost. — ") t.. že Bůh všecko vidí :
jemu hojně odplutí.
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Sirael).

14. 23. — 15. 13.

23. kte 'ž rozvažnjecesty její' v srdci napojí jej: &utvrzena bude v něm. a on
svém, &tajnostem jejím rozuměje. sle— neodchýlí se (od ní):
4. a. zdrží ho. a nebude zahanben a
du'e ji jako skoumetelf' &stojí na. ce
povýší ho u bližnlch jeho;
stě,/shjejích."'
5. a u prostřed shromáždění otevře
24. kterýž hledí skrze okna její, a u
ústa jeho, a neplní ho duchem moudrosti
dveříjejích poslouchá:
25. kterýž usadí se vedlé domu je— a rozumu, &rouchem slávy oděje ho ;
6. radost & veselí shromáždí naň, a
jího. &u stěn jejích vetkne kůl.“ postaví
stánek svůj u rukou jejich" i odpočí jmenem věčným dědičně obdsří ho.
vati bude v stánku jeho všelikě štěstí
na věky.
26. Postaví syny svě pod střechou

L————-—

Lejíl.
n e;& pod ratolestmi jejími přebývati
27. chráněn bude pod zastřenímjejím
od horka.“ & v slávě její odpočívatí

bude."

7. Lidé nemoudří' nedosáhnou jí. ale

opatrní vyjdou jí vstříc; lidé nemoudří
neisputří
j :nebo vzdálena jest od pýchy
a.
Stl.
8. Muži lživí nezpomenou na ni: a
muži pravdomluvní nalezeni budou u ní.
& prospěch míti budou až do spatření
Božího.
9. Nenit krásní chvála' v ústech hříš

níku"

Kapitola 15.
BlnhOslnví lidi bob-hojné: ll. učí že Bůh a. mon
drost nejsou původem hříchu. nýbrž svobodně vůle

člováh.

10. nebo od Boha. pochází moudrost:
u moudrosti zajisté Boží státi bude
chvále, &v ústech věrných rozmnožl se,
&Pán ji dá.jim!
ll. Neříkej: Bůh jest příčina..že vzdá.
lena. 'est (ode mne) :“ nebo čehož on ne

]. Kdož se bojí Boha. činiti bude do
bré: &.kdož se přidržuje spravedlnosti,
návi í, nečiní"
dosáhnet jí :“

12. Neříkej: On mne v blud uvedl;
2. i vyjde jemu vstříc jako matka po
čestnšu a.jako panenská nevěsta přijme nebo nejsou mu potřební lidé bezbožní.
ho.
13. Všelikě ohavnosti &.bludu nená—
3. Krmiti jej bude chlebem života &
vidí-Pán.
itěm, kteří se ho bojí, nebude
m1
rozumu. a vodou moudrosti spasitedlně

23) t. moudrosti. — “) t. bedlivě a pečlivě. — "')
se od nich.

t. pevně se drtí oest jejích. neodohyllu'e

25) t. k vystavení stanu. — “) t. jí po boku. vedlé m; smysl: kdo se pevně přidrtí pravé mou
drostí. t. bázně Boli, štusten bude.
27)
1)
7)
9)

t. zlých židostí. ——") t. konečně účasten bude slávy jeji věčné . blaženosti.
t. moudrosti. o které! posud sv. mudrc mluvil: souvisí totiž slovu. tato 8 kap. 14. 27.
t. hezbolní, nešlechetní ani nepoznají. ani nepoulijí blaha moudrosti.
L Bolí. nebo moudrosti. ") doloz z řeckého: „poněvadž není od Boha poslán," nebo „poslán-;"
od Boha nepochází, na. Féin se nezakládá. nýbrž na soběckém nějakém úmyslu.
10) Smysl: Bobehojnost co pravá. moudrost od Boba pochází . eo takovi jest sune o sobě chva
litebná: Bůh pak v ústech člověka věrného jemu oddaného chvilu takovou vzbudí e. rozmnoii.
ll) t. moudrost; Bůh mi nedání. milosti dobře činiti. — ") t. ty sám. maje vůlí svobodnou.
bedlivě se ve.ruj, aby nečinil hříchu jeji On nenávidí: k tomu On kudému dostatečné m1.
losti dává. Rouhlwy' namysl byl by. myslitř, ie Bůh působí to. čeho sám nenávidí. Řecký
text: „Nei-ikea: Pen jest příčinou odstoupení (přentupku) mého; nebo ty nemáš činiti toho,
čeho! On nenávidí."

H
Bil-ach.

15. 14.— 16.15.

4. A lépe jest bez synů umí-ití. nežli
zůstaviti syny bezbožné.
5. Od jednoho rozumného olidnéna
(mu) poručení &.přikázaní bude vlast, pokolení (pak) bezbožných
sv&16.Přidal
.“
16. Budeš—li chtíti přikázaní zacho zpustne.
6. Mnohot takových věcí vidělo oko
vévati. & na věky věrně vůli jeho činiti,
_ mě. a. větší nad ně slyšela nebo má?
zachovajít tebe.
7.
V shromáždění hříšných zapálí se
17. Předložil tobě vodu i oheň: k čemu
oheň.“ a v národu nevěřicím rozpálí se
chceš. vztáhni ruku svou.
hněv.
18. Před člověkem jest život i smrt,
8. Nemodlili se za hříchy své pravěcí
dobré i zlé; co si kdo oblíbí. dáno bude obnově, a. pohubeni jsou doufsjice v sílu
14. Bůh na počátku učinil člověka..a
ponechal ho vedení rozmyslu jeho.

jemu:

vlastní.'

19. nebo veliká jest moudrost Boží,
9. A neodpustil těm, u nichž Lot byl
a silná v moci, hledíc všech bez přestání. pohostinu.' s v ohavnosti je měl pro
20. Oči Páně hledí k těm, kteříž se slova jejich.
10. Nesmiloval se nad oněmi. zkaziv
ho bojí, i znát on všeliký skutek člověka.
21. Nižádnému ne řilu'ual bezbožně
okoleni veškeré mužů vynášející se v
činiti, &nikomu n
povolení hřešiti; hřištíchsvých!
11. A jakož těch šestkrát sto tisíců
22. nebo nežádá. množství synů ne
mužů , kteříž se shromáždili v tvrdosti
věrných a. neužitečných.
srdce svého :“ tak divné byloby. kdyby
jediný tvrdošíjný zůstal bez pomsty.
Kapitola 16.
12. Nebo milosrdenství ihněv u něho
Hope-nimi rodičů k open-ností; 6. velebí skutky Boží.
jest; lze jej uprositi. vylévá pak i hněv.
]. Netěš se vsynech bezbožných, byt
13. Jak jest hojné milosrdenství jeho,
jich sebe více měl. aniž se kochej v nich. (taki) trestání jeho; každého podlé sku—
není—libázně Boží při nich.
tků jeho soudí.
2. Nesvěřuj sebe životu jejich ,' s ne
14. Nenteče s loupeží hříšník. & ne
spolehej na. práce jejich.
mine dlouho odplata toho, kterýž milo—
3. Nebolepší jest jeden bojícíse Boha, srdenství činí.
15. Všeliké milosrdenství učiní místo
nežli tisíc synů bezbožných.
15) t. zanechal ho
cbovůval.

při rozumu a svobodné vůli jeho, aby.

cbtěl-liby jen. příkňmní iebo zs

2) t. doufnje. že v stáří tě chov-ti budou; anebo: to dobrá jmeno ti nebovnii.
(» t. vidél jam na své očí. jak jednim bezbotny'm synem mnohá rodina vyhynulo; slyšel pak
jsem i příklndů, jak bezbožnosti nejen celé obce. nýbrž i nůrodovč Vúplnou zkázu upadli. Toho
pak i hned příklady dotvrzuje.
(5. Moji. 32, 21)
7) t. oheň Božího hněvu s. mm.
8) Viz ]. Moji. 6, 4. 7. a 'I. 21.
9) t- tomu místu. kde Lot putovní. & pohostinu byl. (1. Moji. 19. 24.) — ") t. pro bezboíné
ohavné mravy jejich. že nižidnou bázeň před Bohem neměli. Jeko všude, byla i tam pýcho
základ s kořen zapomenutí na Bobl.. : čehož pak uhlíků obsvnost pošle.
10) t. lidé ze času Noemova. který: smojedinj a rodinou Movin
byv. veškerou potom umi
mlídnil. Viz 5.

11) Doloi: uhnul (si na dva: Jonne : Chslebo), no poušti v čtyřiceti letech. neolitovsv se nad
nimi. (4. Moji. 14. 29. a ze. si.)

16,m. _ 17.s.“

Strach.
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jednomu každému odlézeslouženlskut dově povim. jaké vlastnosti vložil Bůh
kův jeho ,' a po é rozumnosti života v skutky své od ěátku. &v pravdě vy
jeho."
pravím umění jehz.
26. V moudrosti Boží skutkové jeho
16. Neříkej: „Skryjí se před Bohem.
od počátku! a od stvořenijich rozdělil
a z Výsosti kdo na mne vz mene?
17. V lidu mnohém ne udu poznán: částky.jejich, a.počátky jejich dle rodů
nebo což jest duše má v tak nesmírném jejich.
tvorstvu?"
27. Ozdobil na věky dila jejich. ani
18. Hle nebe , i nebesa nebes. pro lsěněji, ani zemdlivaji, aniž přestavaji
past.“ i země všecka., i to. což v nich v působeni svém.
28. Jedno druhému, bud' si sebe bliž
jest, pohne se k pohledu jeho."
19. Spolu hory i palubkové, &zákla ělmu, překážeti nebude na věky.'
dové země, když pohledl na ně Bůh,
29. Nebuď nevěřiclslovu jeho!
hrůzou se třesou.
30. A potom Bůh na zemi vzezřel. &
20. A všech těchto věci nepochopujo naplnil 'i dobrými věcmi svými.
31. šeliká duše živá,objevuje se na
srdce.
ačkoliv
on všeliké
srdce
prohledá..
21. A
kdož rozumi
cestám
jeho
&bouři, povrchu jejim, a do ni opět navracuje se.
kteréž ani oko člověka neuzři?'

|
.
\

22. NebosEřemnoziskutkové
jeho jsou
.' v tajnosti;
utky ale spravedlnosti
'eho
] kdož vypraví : anebo kdož snese je ? Šebo
L daleko jest umluva. (jeho) od mnohých.'

.

23. Kdo
málo mánarozumu.
mysli da.
a. všeliké
zpytováni
konci jest."
remné věci: a muž nemoudrý a.hloudlcl.
mysli věci nemoudré.
24. Slyš mne. synu. & uč se umění

|

*'

opatrností. a slov mých pozoruj srdcem

[ svym.

!

l

i

I

25. i ovlmt pravé naučení, &hleděti
budu. ahych vyjevil moudrost: i pozo
ruj slov mých srdcem svým. a oprav

Kapitola 11.
Rozjími o stvořeníčlověka n důstojnosti jeho. "

psk 20. ku pani

vzbuzuje.

toho

]. Bůh stvořil člověka ze země. a dle
obrazu svého učinil ho;
2. a.opět jej obrátil v ni.' a podle sebe

samého jej oblekl moci."
3. Počet dnů a času určil mu ,' a dal
mu moc nade všemi věcmi, kteréž jsou

na zemi.
.
4. Blazen před nim vložil u veškeré
tělo,“ aby panoval nad zvěři. innd ptac
tvem.
5. Stvořil z něho pomocnicí podob

i

!

| I
'

i

15) t. dle zásluhy skutků svých jeden každý svého blaženosti stupně dosáhne. — ") t. jak ctnostné
& zbožně živ byl.

18) t. moře. ——“) t. Boha.: jako na pokynutí okn jeho všecko povstalo. tak i opět, až k soudu
přijde. všecko zahyne.
21 ) t. hrůzám trestu jeho, jež žádné oko nepronikne, tim méně v nich kdo obstojí.

22) t. nezachovůveji přikůmni jeho. jak slíbili . povinijsou. — “) t. ale na konci timto jejích.
po smrti přísně souzeni budou.
26) t. maji počátek sviti. ——“) t. dle rodů a vlastností rozdělil všecky, a každému zvlášť své
místo i působení vykázal. je! věrně vykonávají dle svaté vůle jeho.
28) t. tělesa nebeská jako! posud tak i dále nezsmdí v běhu o sebe nikdy.
29) Dla řeck.: „& až na věky nebudou neposlušna rozkazu jeho.“
2) t. Bůh stvořil člověka původně nesmrtelna i dle těla; to ale břichem sám se obrátil od
Boha.. doda přednost věcem podzemským. ural Bůh. aby opět v zemi se obrátil. : níž vzat
jest, aby byl smrtelným. — ") t. dle obrnu svého dal jemu přiměl-enýchpovaze jeho i
duševních i tělesných sil.
3) t. jistou dobu života. tomu delši. r.omu kratší ustanovil: v ruce jeho dnové unii.
4) t. způsobil. aby se všichni živočichové člověka báli. jej tak sa pána svého mávnilee.

“

B.:—Jiřinka.
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Bil-sob.

nou jemu. Rozum' o jazyk, i oči. i uší.
i srdce dal jim k myšlení; i uměním ro—
zumným obdařilje.
6. Stvořil jim umění ducha.' citem
naplnil srdce jejich: & dobré i zle věci

! 7. 0—26.

očí 'eho bez přestání patří na. cesty
jejic :
17. nejsou zrušeny umluvy pro ne—
pravost jejich.“ ačkoliv všecky nepravo
sti jejich jsou před obličejem Božím.
18. Almužna muže jest jako pečetní
prsten u něho; & milostí člověka' jako
zřítedlnice est!-lhář“

7. Osvítil okem svým srdce jejich.'
aby jim ukázal velikost skutků svých;
8. aby svaté jmeno jeho chválili, a.
19. však i konečně povstane, &od—
velebili divy jeho &vypravovali velikost
pllztíjim
odplatou.
jednomu
každému
na
skutků jeho.
vu jejich..
a. pohříži
je do
propasti
9. K tomu del jim i umění. a. zákon země."
20. Ale kajícím dá cestu spravedlno
života v dědictví udělil jím.
10. Smlouvu věčnou učinil snimi. &. nosti.' & utvrdí slabých. aby vytrvali
spravedlnost i soudy své ukázal jím.
v dobrém. a. uděluje jím odplatu pm
11. A velebnou slávu jeho vidělo oko vom"
21. Obrat se ku Pánu. a mechej
jejich. a. slavný jeho hlas slyšely uší je
jich; i řekljim: Vsrujte se všeliké ne hříchů svých:
pravosti!
' 22. modlí se před obličejem Páně.
12. A poručil jím jednomu každému &umenši pohoršení.'
o bližním svém.'
23. Navmt se ku Pánu. a. odvrat se
13. Cesty jejich' před ním jsou vždy od nespravedlnosti své. a velice měj
v
nenávisti
ohavnost:
cky; ne'sou skryté před očimujeho.
24. & poznej spravedlnosti i soudy
14. ednomu každému národu před—
stavil správce:
Boží, &.stůj v losu uloženém. iv mo
15. ale podílem Božím Israel“ učiněn dlitbě ne'vyššího Boha! _
25. N leduj stranu pokolení svatého
jest zřejm m.
16. A vsickni skutkové jejich co slunce s živými &vzdávajícimi chválu Bohu.“
26. Nezůstávej v bludu bezbožných;
zjevné jsou před obličejem Božím: s
5) t. co hlavní moe duievní jak k pojímíní. tak i rouuzovíní vecí pojmutých. Ostatní tuto
zmysly tělesně klsde, co nástroje rozumu, zvlášť slo jazyk. conústroj řeči.jím£ hlavně pojmy
rozumu jiným projevujeme s. sdělujeme.
6) t. obdařil je mocností. povznesti se k věcem nsdplirozeným, duchovním.
7) t milostí svou působil v nich. oby i věřili v něho s jeho svrchovanou prozřetelnost u všech
věcech spetřovsli. i důvčřilí se v jeho pomoc, i vroucí lůskou k němu nplznulí.
11) L někteří učitelove' rozumějí o Adamovi u Evě v ráji; jiní ale o národu židovském. když
jim Bůh dal svá pí'íkůzuní na hoře Sínni;
12) t. přikázal milovoti bližního svého. péči míti o nej. neubližovati jemu.
13) t. život o jednání jejich. nejen zevrubně zná. nýbrž i k blahu jejich řídí.
15) Řec.: Alo lsroele vzal sobč zs podíl; t. národ lsrnelshý. kteréhol'. oo prvorozence choval.
17) Řee.: Nq'sout ukryty nepravosti jejich před ním.
18) t. člověku milostivého. spravedlivého. — “) t. co nejbedlívějí každý dobrý skutek pmstujo
k odměněni. — Početní prsten zs. stsmdůvns nosívali ve zvláštním váčku ns stužce okolo krku.
19) t.„ podlé zásluhy dobrým blsalenoatí1zlým psh uvržením. — ") t. do akcí.
20) t. osprsvedlní. odpustí jim a. uvede na. cestu spravedlností. — ") t. pravou hlszemst ne—
bankou.
22) t. ustsll urč.!eti Bohs. s. divotí pohoršení bližnímu hříchy svými.
24) t. v tom povolání, v které! tě Bůh postavil. vzývqje snniuě pomoci jeho.
25) t. odluč se od lidí život hříšný vedoucích, s buď liv dlo příkladu svatých s. spravedlivých &
zbotuých lidi.

17. 27. —- 18, 17.

před smrtí chválu vzdávo' (Bohu): mrt
vému. "akoby neb ], chvala nemožná..
27. hvůlu vzd vej živ jsa, živ &zdrhv

jsa oslavuj. a chval Boha. a velebiti bu
deš slitování jeho.
28. Jak velikéjest milosrdenství Páně,
&slitování jeho nad těmi. kteříž se obra.
ceji k němu!
29. I nelze zajisté. aby ve všech vě
cech lidó byli (dokonali), poněvadž není

nesmrtedlný syn člověka. a v marnosti
&zlosti si libují.'
30. Co jest jamějšího nad slumce? a

ito zatmí se: anebo co jest nešlechet
nějšiho nad to. co vymyslilo tělo a krev!"

Však i to trestáno bude."
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31. Moc výsosti nebeské on spatřuje :
ale lidé všickni jsou země a popel.

Kapitola 18.
0 vslikostl Božské. 7. o mdlohě . smrtsdlnosti lidské.
! milování Božím nad nimi: M. k piívětivůmn dobře
činění. 20. opatrnoati. 33 i nepostnpoviní po ildo
stech n.pominn'.

5. Nelze ani ubrati. ani řidati, ani
vystihnouti velikých skutků
žích.'
6. Když dokoná. člověk, tehdy počne:
a když přestane. v poch hování bude?
7. Co jest člověk, a '
jest dokona
lost jeho? a co jest dobrého, anebo co
nepravého v něm?
8. Počet dnů lidských nejvíce jest
sto let: jako krůpěje vody mořské po
čtení jsou: a jako zrno písku. tak skro
vná jsou léta ke dni věčnosti.
9. Pročež shovívá Bůh jim, a vylévá
milosrdenství své na ně.
_
10. Vidí opovižlivost srdce jejich. že
zlá jest. a poznává převrácenostjejich.
že nepravň jest.
ll. Protož uděluje jim hojného smi
lovůní svého, a ukazuje jim cestu pra
vosti.
12. Milosrdenství člověka vztahuje se
k bližnímu jeho; všelikému tělu ale mi—
losrdenství Božího dostává. se.

stádo své. učí a vede
(| idi)
13. 'ako
An má milosrdenství.
14.JSmůg:z?ůřse nad tím. kterýž při—
]. Ten. kterýž jest živ na věky, stvo
řil všecky věci na ořňd: Bůh sám jest jímá naučení smilování. a kterýž pospí—

spravedliv, ».zůs vů. králem nepřemo chá. k soudům jeho.“
15. Synu. při dobrých skutcích ne
ženým na věky.
2. Kdo stačí vypravovati skutky jeho? stýskej si, a.při žádném daru nevypouš
3. nebo kdo vystihne veliké divyjeho? těj zármucujícího slova zlého.'
16. Zdaliž rosa neochlazuje horka?
4. Moc
k velikosti jeho kdo vy
sloví? Aneb: kdož se odváží vypraviti Tak i slovo (dobré) lepši jest nežli dar.
milosrdenstvíjeho ?'
17. Zdaliž, ble! není slovo (dobré)
29) t. porušitelné & smrtelné telo maje a rozličným kiehkostem poddůn jsa. nakloněn jest k ne
pravosti . hříchu.
30) t. což skrovnějšiho. což lehčího nad myšlénku člověka? — ") t. člověk sice dle své křeh
kosti nakloněn jest k hříchu; má však pamatovati, že i za každou zlou myšlenku trestán
bude. &ohrátiti se záhy. nežby upadl v nejhorší ohavnosti, jichž dle žádostivosti své schopen“jest,
a z nichž těžko vyváznouti lze.
31) t. jen Bůh jest dokonalý. vševčdoucí. nižádné změně. tim méně chybě podroben.
4) t. byť by kdos i s to byl, vznešenost skutků Božích vypraviti. divy milosti jeho předu všecky
převyšují.

5) t. nejdokonalejší. nepostihlí jsou: jako kruhu dokonalému ani puntíček pi'idnti uni uhrati nelze,
tak dokonalý jest i Bůh; protož se i kruhem dokonalost n. věčnost Boží vyobrazovůvnla..
6) t. domníváš-li se, ze jsi nos dokonalého o Bohu vyskournal. tak že odpočinutí & přeatati
mínii. tut teprv na nesnáze a pochybnosti přijdeš a pozn'aš teprv. ze ničeho! nevedl vždy
: nov. s : nova. počiti musíš.
14) t. ochotně a bedlivě se přiáni zachovůvnti přikáznní jeho.
15) t. nestýskej si, že chudí té obtěžují. a nezarmucqj je slon domluvou.

183.
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28. Každý opatrný uznavá'moudroat.
nad dar dobrý? Ale obé jest u člověka
a tomu. kdož ji nalezá, chválu dáva.
spravedlivého.
.
18. Blázen ostře domlouvá.. a dar ne
29. Kdo dobře smýšlejí. ti též ve slo
zvedeněho' (slzami) zalévá oči."
vích moudrost projevují :| rozumějí prav—
19. Před soudem' připrav si sprave dě a spravedlnosti. a vydávají přívalem
dlnost; & rve nežliby mluvil, nauč ae. průpovědi a naučení.
30. Po žádostech svých nechoď, a od
20. Pře neduhem přijímej lékařství:
a před soudem taž se sám sebe. a ' d vůle své odvracuj se;
31. vyplnlš—liduši své žádosti její,
obličejem Božím nalezneš smilováaťfe
21. Před neduhem poniž se. a v čas učiní tě v radost nepřátelům tvým.
nemoci ukaž obracení své.'
32. Neoblibuj si v zástupíchf ani sobe
22. Nedej si překážeti. aby se modlil menších . nebot ustavičnějest provinění
jejich;"
vždycky. a neostýchej se ospravedlňovati
33. at neschudneš dlužením se na ou—
se až do smrti: nebo odměna Boží zů
stává. na věky.'
roky, nic ve váčku nemaje ;' sic budeš
23. Před modlitbou připravduši svou: nepřítelem života svého.
a nebuď jako člověk. kterýž pokouší
Boha.“
Kapitola II).
24. Pamatuj na hněv v den skonaní, Okuuje jako zle činí víno . inny; 5. jak máme jazyk
krotiti; 13. jak bližního bntnky trest-nh 22. jak jen
a na čas odplaty v obracení tváři."
ošemetná lest . onlinnosL ,
25. Pamatuj na chudobu včas hoj—
nosti. a na potřebnosti chudoby v den
l. Dělník opilec nezbohatne. a kdo
bohatství.
pohrdá malými věcmi, pomalu zhyne.
26. Od jitra. až do večera mění se čas.
2. Víno a ženy činí odpadleemi (muže)
a všecky ty věci jsou rychlé před očima moudré. &uvádějí trest na rozumné.“
Božímu..

3. a kdož se řidrží nevěstek . nešle—
is &červi zdědí jej. a
27. Člověk moudrý při všem se obá— chetny'm bude:
vati bude.“ a' ve dnech hříchů" pilně se vyhlazen bude pro výstrahu velikou, aod—

bude varovatilenosti."'

ňata. bude z počtu (živých) duše jeho.'

18) Řec.: dar uiviativého. — ") tt buď zavistive'ho. že mu lm líto; a nebo unznčho pro nelaskavá
slova. jež mu onen !: d'u za přídavek dává.
19) t. než k loudu Božímu se dostavíš. bud' pečliv spravedlnosti.
20) &.jako opatrne jedná, kdo užíváním léků nemoc předejde, tak proskoumej život svůj & smiř
se s Bohem. než te !: sobě povolá.
2I) t. ttřídmě buď iiv. abys se nemztonal; kdyby ale přede v nemoc upadl. číň pokání.
22) buďsi blaženost. bud'ai trest. věčně trvá.
23) I'.. který. jakkoliv u modlí dobře, zlé činí. :. když rozmlouvů | Bohem. jinam mysli.
24) t. nl. přísný soud Bolí jak na konci tvého životu.. tak při skonůní světa. a jaká bude od
plata tvá. když všecko zahyne.
27) Z řeckého dolni.: hříchu. “) t. v životě tomto. — '“) t. nebude se marně důvěřovati ve
svou spravedlnost. nýbrž pilen bude. aby co den dokonalejším byl.
32) t. společnoetech & bodavůní. je! i jiné prostopášnosti obyčejně provázely. — ") t. untevičnň
jest v nich příležitost k hříchu.
33) t. o lived marie druhy své. přede jen proathdnim mezi nimi býti le okueš, &! pak ná.

llodkem dluhů nie míti nebudeš a tak se únii.

2) t. i nebo moudřejší a rozumnější muž jimi nevěrou se stává Bohu. víře. ctností. a tak trestu

propadá; příklademjsou Samu.

Šalomoun . j. v.

3) t. hřích jeho uúnledovnti budou treaty vezdejší na těle i na duši. (hnusně nemoce. k. p. An
tiochus král &.Heroda. a tupost myli) i věčné: vyloučení od nebeské blaženosti. uvrženi
v oheň pekelný.

4. Kdo rychle věři,lehkého jest srdce. ' 8.dl: Neučinil jsem toho ,' pakli učinil.
a ujmu utrplf &kdož hřešl proti sobě se aby vice nečinil;
14. Pokůrej bližního. snad ničeho ne—
mému." za nic jmin bude.
5. Kdo se raduje z nepravosti.' hanby řekl: &řekl-li. aby snad toho neopěto
dojde: a. kdo nenávidl kázně. ukráti se vel.
mu života:" a kdo nenávidí žvavosti.
15. Pokárej přítele: nebo častokráte
uhašu'e zlost.
to bývá pomluva..
_
16. A ne každému slovu věř; někdo
6. do hřeši proti duši své. želeti bu—
de: & kdož se raduje v zlosti. hanby klesá jazykem. ale ne z úmyslu.

dojde.'

17. Nebo
kdo jest.
ježtobí
se byl
ne
7. Neopětuj slova zlého a tvrdého . a. prohřešil
jazykem
svým?
Po árej
bližní—
ho prvé. nežli mu pohmzlš;
18. a dej misto bázni Nejvyššího :nebo
8. Ani příteli ani nepříteli nev pravuj
úmyslu 'svého:' a. jest—litobě řich." všeliká moudrost jest bázeň Božlf &v
té
jest
báti se Boha. a. ve všeliké mou
nezjevuj ho.
9. Nebo uslyší. tě“ a bude se tebe drosti jest plnění zákona."
19. A uměni nepmvosti' neni mou
střici, &jako zastávaje hříchu." nená—
vidéti bude tebe. a tak přítomen bude drosti: anižjest zámysl hřišnikův Opatr
nebudeš si škoditi.'

nosti.
20. Jest nešlechetnostf ale jest ohav
10. Slyšel -li jsi něco proti bližnimu
a jest mnohý nesmyslný. jemuž se
svému. necht to s tebou umře: &věř. že ná:
nedostává moudrosti."
tim nepukneš.
21. Lepší jest člověk.jemuž se nedo
11. Se slovem pracuje ku porodu stává moudrosti, & slabého rozumu v
blázen. jako (bývaji) bolesti při porodu bázni (Boži), nežli kdo má hojnost roz
dítěte..
umu. a. přestupuje zákon Nejvyššího.
12. Jako šlp střeleuý do masa stehna.
22. Jest důmyslnost jistotná, &však '
ohevnů.
tak jest slovo v srdci blátn.“
13. Pokárej přítele. snad ničeho nevi,
'23. [ jest mnohý, jenž vypouští slovo

tobě vždycky."

4) t. jak v moudrosti n na oti. tak inu statku; ") t. proti sobě samému. proti životu Svému jak
tělo-sněmu,tak duševnímu: hřích ' zůhubu uvrhuje i tělo i duši.
'
5) t. kdo sám se chvastá hsuebnými činy svými. — ") t. nepopřeje se mu dosu k polepšení.
poněvadž si ho vážiti neumi & nechce.
6) Spoj !: ver. 5. & znameoqj tuto trqji následek — ovooe hříchu: žel, hanbu. odsouzeni; plk
rozdíl mezi hříchem ze slabosti : ze zatvrzelosti; onoho uni uojspravedlivějši neni prost. ale
hned že" a se kaje; zatvrzelec ale : ohavnosti své raduje se s _ji le chlubí. Sud' : toho
ku kterému druhu sám náležitě.
7) Řeo.: Nikdy ueopětuj řeči, t. slyšenó, kteršlby byla na škodu bližnímu; anebo: nestůj tvrdo
šíjně na svém.
8) Roo.: nevypmvuj život jiných. aby je pohouil. — ") t. znám nějaký hřích bližního.
9) t. dozví. že _jsito ty projevil. -—") t. mstě se za to. — “') t. bude hledoti. jak by ti stej
ným odplatu.
11) &. nestrpi aui slova.. kterého! byl slyšel, aby je dále nepovědčl.
12) t. nemů pokoje. dokovšde se ho nesprostl. jako člověk střelený šípu vězioiho mu v maso.
13) Řee.: Pokňrej přítele; snad toho. což se o něm pravi. ani neučinil.
18) t. dokonalá moudrost zakládá se na . . . -— ") t. pravá moudrost učl bšti se Boha . plniti
přikázal-n'jeho u všelikém jednáni. jinak jest Iiehů, marná. neužitečuk.
19) t. uměle prováděti nepnvost . . .
20) Dolní: moudra—“ti.
nebo: moudrá; nebo: i u lidí jinak moudrých. —- “) t. toliko přirozeným
nedůstutkem vtipu.

19. 24. — 20. 18.
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jistotně.' mluvě pravdu; i mnohý, jenž moudrým; ale nenáviděn jest člověk
kvapný k mluvení.
6. Mnohý mlčeliv jest. že nemá roz
24. i mnohý se příliš poddává. u ve— umu kmluvení; i (jest) mlčelivý. jenž
liké pokoře: i mnohý, jenž schyluje tvář zná. příhodný čas.
7. Člověk moudrý pomlčí do času:
svou. a.činí se nevěda toho, co tsjnéjest.
ale s. neopatrný neznchovají
25. i mnohý. jemuž z nedostatku síly doskočný
času.
nelze hřešiti. kterýž ale, jak nalezne času
8. Kdož mnoho řečí dělá., urazí duši
zlé činiti. učiní.
svou: a kdož si osobuje moc neprávě,
26. Po vzezření poznává, se muž, a z nenáviděn bude.
pohledění na tvář rozumný poznán bývá.
9. Muž bez kázně prospívá. ve zlém!
27. Oděv na těle. & smích okazující a co vynalezla.jest ke škodě"
zuby. & chůze člověka prozrazují jej.
10. Jest dar. kterýž není užitečný: &
28. Jestit trestání lživé“ v hněvu han
za. nějž odplata. dvojnásobná
Y'
livém: &jest soud. kterýž nebývá uznán jestadu.
za dobrýz" i jest mlčelivý. &tent jest
11. Mnohěmu dostává se pro slávu

se šibslsky koří, ale vnitřnosti jeho jsou
plně leti:

opatrný.“

v.

ppanižení? někdo z ponížení pozdvihne

Kapitola zo.
Ukazuje radil na. o dobré mlčelivostí; 10. rodičem
dnů; 20. škodlivostnepatrného . lilvěho jazyk:. 24.
o přiliheho studu; 2.9. prospěšnost moudrého jednání.

12. Někdo kupuje mnohé věci za me
lou cenu, a zaplatí je pak sedmero
násobně.
13. Moudrý v řeči sebe samého mi—

činí: milosti pak bláznů vylity bu—
1. Jak mnohém lépe jest kánti a vy lým
dou.'

znávajícímu se v prosbě nezbrsňovatif
14. Dar nemoudrého nebude užitečný :
nežli se hněvatí.
2. Zádostivost kleštencova zbavuje nebo očijeho sedmemůsobně jsou..
15. Malo dá, a mnoho vytýkati bude:
mladici' pannenství:
_
3. tnkovýt jest ten. kdož s násilím činí a otevření úst jeho jest rozníeení!
soud nepravý..
16. Dnes půjčí někdo. : zejtra upo—
4. Jak dobrá 'est. kdyžkám jsa uká míná: k nenávidění jest člověk takový.
17. Bláznu nebude přítele. a nebudou
žeš pokání; nego tak utečeš dobrovol
nému hříchu..
vděk dobrodiní jeho.
6. Mnohý mlčeliv jsa . uznán bývá
18. Nebo kteří jedí chléb jeho , oše
23) t. upřímné, . mužnou neohrožeností.
28) marně. nie nezpomúhqjící. kdy! se v hněvu děje s. s hnuou spojeno jest. —- ") t. nepruvým.
křivým se ukáže. — “') t. a tak mnohdy ten opatrným jest, kdo mlčí.
]) t. kdo : chyby své se vyznává. & odpuštění žádá.
2) t.. stráži jeho svěřenou porušiti hledí projeveníru nařízené své žádosti.
3) t. také porušuje svěřenou jemu k ostreženi spravedlnost. která! se za sturodíwns co panna

vyobmovnla.
4) t. polepčiv se, budeš se pak bedlivějl vsrovnti hříchu.
9) t. jako dobrý pokračuje v ctnosti, tak slý v nepravosti. —--") t. úmysly a jedoůní jeho
hývů i jemu i k zkaze.
11) t.. pro slávu, po které! hui. tím více snížen bývá; nebo: ponižením oe podrobuje.
13) t. kdo v nemoudrých řečíeb si libuje. opovržen bude. jako se nečisté vodn vylévá..
14) t. on žádá. abys aedmeronísobnč mu jej odplatu.
15) t. hněvívé vyčítšní.
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matného jsou jazyka! Kolikrát, a.jak
mnozí posmějí se jemu?
19. Nebo i to, což měl zachovati. ne
povážlivě rozdal: i to. což neměl . zacho

vati:'

20. Pád lživéhojez ka jest jako toho.
kterýž na podlaze pa :' tak náhle pád
zlých přijde.
21. Člověk nepříhodný jest jako roz
prhvka nechutná.. kteráž se v ústech po
šetilců přetře vit.“
22. Příslov z úst blázna pocházející
zavrženo bude. nebot nemluvi je časem
svým.
23. Někomu nedopouští hřešiti nouze,
a na. odpočinutí svém boden bývá.!
24. Někdo ztratí duši svou pro hanbu.
a pro neopatrnon osobu ztratí jí: přijí
maním totiž osoby zkazí sebe.“
25. Někdo pro hanbu připovídá, pří
teli,' &.učiní 81jej nepřítelem darmo"
26. Ohyzda zla na člověkujest lež , a
v ústech nezvedených ustavičně. bývá.
27. Lepší jest zloděj' nežli nstavičný
lhář: oběma však zahynuti za podil se
dostane.

sebe,' a člověk opatrný velikomocaým
líbiti se bude.
30. Kdo zdělavů zemi svou.
výší
stoh obilný: a kdož činí spravedlhost.
povýšen bude: kdož pak se líbí veliko
mocným, ujde nepravostí.“
31. Pocty a datové oslepují očisoudců.
a jako němý v ústech odvracejí trestání

'e'ich.'

32. Moudrost skrytí. a poklad zako
paný. jaký jest užitek z obého?
33. Lepší jest ten. který skrývá. ne
moudrost svou. nežli člověk.který skrý
vá. moudrost svou.

Kapitola 21.
Varuje hříchu; 14. líčí povahy moudrých i nemoudry'eh.

]. Synu. zhřešiljsi? nehřeš více; ný
brži za předešlé pros. aby byly odpu
štěny tobě.
2. Jako před hadem utíkej před hří
chy.: nebo jak mile přistoupíš. uchopí
tě
3. Zubové lvovi jsou zubové jeho. za
bíjející duše lidské.“
4. Jako meč na obě straně ostrý' jest
všeliků nepravost, a rána její jest ne—

28. Mrsvové lidí lživých jsou beze
cti: a hanba jejich provází je bez pře
stání.
zhojitelná."
5. Různice a křivdy v nivec obrátí sta—
29. Moudrý v slovích pronese sám
18)
19)
20)
21)
23)
24)

25)
27)
29)
30)
81)

t. oklamou jej lichocením svým; misto vděku výměšků a potupy si atrií.
t. beze všeho ohledu na budoucnost rozdal. čeho mu potřebí bylo i nebylo.
t. nenadálý a těžký. poněvadž ve východních zemích podlaha kamena jest.
t. tak jest moudrým protivný a odporný.
t. svědomím; ustoupí nejen z nouze, ale i svědomím napomenut od zlého. Jinak: i na odpo
činutí svém lelivů toho. že nemohl vykonati; jinak: dav se na odpočinutí. soukromému totiž
životu, k ctností puzen bývá ostnem svědomí;jinak: na odpočinutí, t. v bohatství ponoulu'mbývá.
t. když z nepravého studu. aby něčí přízeň neztratil, povolí k hříchu a nebo sám se ho
dopouští. s tak duši svou v zkázu uvádí.
t. co nelze dáti anebo vykonatí. — ") t. bez příčiny. moho toho opatrností zbýti.
t. snesitelnější: často méně škodlivý; před zíodějem uzavřítí lze, ústa lhář-i nikoliv.
t. sám se okáže. jinak: sám se přizná a tak se představeným zalíbí, důvěry si u nich zíshv.
t. byt i v něčem poklesl, odpustí se mu přísného potrestání : laskavé naklonnosti.
t. jako skřipee nebo náhubek. (tak v řeckém) drzi datové jazyk jejich. že se netrvají v.
řknoutí trest, jak dle zákona uznávají.
t. uštknou tě (tak v řeckém) i hřích i had; znamenej. žehad byl prvním svůdcem k hříchu.
t. jako zubové dravého lva raní a rozsšpou tělo. tak raní & zhubí hřích duši na věky.

2)
3)
4) t. unie a usmrcujíc tělo i duši. ——") Dolož: leč milosrdenstvim Božím. ba i tím nelzalo

jinak jej zhojiti „led krví a smrtí lékaře samého.“
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tek: a dům, kterýž jest příliš bohatý,
v nic uveden bývá pro ýchu: tak statek
pyšného do kořen vyp eněn bude.
6. Prosba z úst chudého až k uším
Hospodinovýmpronikne a spravedlnosti
rychle se mu dostane.
7. Kdož nenávidí trestání. jest na
cestě hříšníka: ale kdož se bojí Boha.
jde do sebe.
8. Poznán (bývá.) z daleka mocný
z jazyka smělěho: & rozumný zná varo
vati se ho.
9. Kdo staví dům svůj náklady ci
zími,'
jako kdo
v zimě.jest
'
 sbira kamení své

').l. 6—28.

roztažené.. a žádné moudrosti nedrží
v sobě.
18. Slovo moudré. kterěžkoli uslyší

umělý. chváliti je bude. a přijme je:
uslyší—lije rozmařilec. nebude se mu
líhiti, a zavrže je za hřbet svůj.
l 9. Rozprávka blázna (jest) jako břímě
na cestě: ve rtech pak rozumného na—
lezne se milost.

20. Usta opatrného hledána bývají ve
shromáždění, a slova jeho (poslucha
čovó)rozvažovati budou v srdcích svých.
21. Jako dům zbořený, taková. jest
moudrost blázna: a umění nesmyslného

10. Hromada koudele jest shromáž jsou nevypravitelná slova.'
22. Pouta na nohou jest bláznu učení,
dění bezbožných. a plamen ohně jest
konecjejich.'
a jako okovy ruční na pravici.“
23. Blázen vsmíchu povyšuje hlasu
] 1. Cesta hříšníkův vydláženů jest ka—
mením.' a na konci její peklo, a temno svého: muž pak moudrý sotva se zticha
sti, a muky."
zasměje.
12. Kdož ostříhá.spravedlnosti, po
24. Ozdoba zlatá.jest epatmému cvi—
chopí smysl její.
čení, a jako náramek na pravici.
13. Dokonalost bázně Boží (jest)
25. Noha blázna kvapí do domu bliž—
moudrost a rozumnostf
ního :' a člověk zkušený ostýcha se
14. Nedá. se vyučiti. kdo není mou osoby mocného.
drý v dobrém.'
26. Blázen oknem nahlédá. do domu:
15. Jest pak moudrost. která jest muž pak vycvičený vně postoji.
hojná ve zlém :“ ačkoli není rozumu. kde
27. Bláznovství člověka (dokazuje)
jest hořkost"
poslouchali za dveřma: moudrý páčí si
to
za hanbu.
16. Umění moudrého jako povodeň
28. Rtové neopatmých bláznivě věci
rozlije se. a rada jeho trvá jako pramen
rozpravě-jí: slova pak opatrných na.váze
živý.
17. Srdce pošetilého jest jako nádoba se váží.'
9) t. penězi nespravedlivé nabytými. ") Řecky též.: „jako kde sbírá kamení k náhrobku
svému;“ týi.smysl jako Přísl. 13. II. nebo na takovém statku obyčejně lpí všelilu'v.křivda n
s ní přímá kletba Boží.
10) t. lir—zbožnízde tak brzo za své vezmou, jako hromada koudele uplne; na věčnosti dostane
se _jím ohně pekelného.

ll) t. jest pohodlná široká. (Mat. 7. 13. Přísl. 14. l2.) — ") Rock.: propast pekelná.
18) t. dokonalé bázně Boží ovoce jest . . . .
14) t. ochoten k dobrému; horlivou snnžnoetí .. pilným přičiněním dosáhne-š umění.
15) t. jsou mnozi jinak moudří, ale neilechetnl; však ti pravou moudrost nemají. -- ") t. zlost.
nešlcchetnost hříchu. (Viz Žid. 12, IS.)
21) t. pošetileovi myšlení i slova jsou nepořádnů & ucladnš jako hromada rumu a zřícenin.
22) t. probili mu jíti po zlých Mostech svých & konati. co se mu líbi. (Zalm. 3. 3.)
25) t. všude se vtín's.
28) t. než se promluví.

21. 29. — 22. 21.
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29. V ústech bláznů jest srdce jejich:
a.v srdci moudrýchjsou ústa jejich.'

8. Kdo vypravuje slovo tomu, kt
neposlouchá..jest jako. kdo budí spícíh'é
z
těžkého
sua-'
30. Kd ž bezbožný zlořečíďáblu, zlo
řečí sám uší své!
9. Se spícím mluví. kdo vypravuje
31. Nadymač' zprzňu'e duší svou, a blázna moudrost a na konci rozprávky
mezi všemi bude v nenávisti: i kdo s ním dí: Kdo jest to?
10. Nad mrtvým plač. nebo zhaslo
přebývá, nenávděu bude: mlčelivý a.ro
zumný bude ctěn.
světlo jeho: a nad bláznem plač. nebo
pozbyl rozumu.
ll. Maličko plně nad mrtvým, nebot

Kapitola 82.

Liči hanebnolt lenochů. 3. o pošetile mh

děti o 6.

bláznů; 19. pevnou myslmoutlrýclu it;—Lněkteré věci.
kteréž přátelství ruší.

1. Kamenem &blátem poházen jest
lenochf &všiclmi mluviti budou s opo
vržeností o něm.

. odpočívá;
12. život ale pošetílce bezbožného

est, (horší) nad smrt.“
nejlhorší
utek nad mrtvým trvá. po
sedm dní; nad bláznem pak &.bezbož

ným po všecky dny života.jee'ich.
14. S bláznem nemnoho

uv, &s ne—

2. Lejnem volským uházen jest le smyslným nezacházej.
15. Vystřihej se ho. aby neměl těž
noch: a každý, kdo se ho dotkne, otřese
kosti, &nezprznil se hříchem jeho.
si ruce.
16. Uchy l se od něho, a nalezneš od
3. Hanba otcovajest syn nezvedený: počinutí. a. nebudeš se mrzeti nad blá
dcera. pak ke škodě mu bude.' _
jeho.
4. Dcera opatrná jest dědictví muži znovstvím
17. Nad olovo což těžšíhol“: jaké jiné

svému:' ale kteráž (jej) zahanbujef'

k pohanéní bývá otci.
5. Otce i muže zahánbuje smělé: a
bezbožných nic není lepší;" od obou
pak bude opovržena.
6. Hudbou v zármutku jest mluvení
nevhodné: trestání a.učení v každý čas
jest moudrostí.
7. Kdo učí blázna. jako kdo slepuje
střep.

jmeno mu (náleží) než blázen?
18. Písek, a.sůl. &hrudu železa leh
čejnjest nésti. nežli člověkaneopatrněho.
pošetilého, &bezbožného.
19. Podval dřevěný, spojen vzákladu

stavení, nerozstoupí se: takisrdce utvr
zené radou rozumnou.
20. Úmysl rozumného žádného čau
bázní porušen nebude.
21. Jako kůly na výšině. a.kamení do

29) t. moudří napřed v srdci rozvažují, co a jak 0. kdy promluviti mají; blázni ale nerezu-mii.

co mluviti budou. nýbržco mluvili.

30) Kdo vínu přečinění svého ďáblu přičítá. sám na sebe žaluje, nebt se k tomu zná. že mu
kauí jeho posloucha.
31) t. pomlouvač, klevetník, který sváry tajně rozsívá. a pověsti od jednoho !: druhému donaší;
ten kun př'ude i s tím. kdo se ho přídí-Li.zaslouženého opovržení dojde.
]) t. zkálen. ztupen bývá: opovržen ode všech. a. jako věc znečistěná pohozen.
3) t. neuvedená: zvláš! přílišným vydáním na šperk & šatstva jmění jeho zteučí.
4) Z řeckého též: „dědictvím obdrží muže; t. vládnouti jim bude moudrým chováním svým. —
") t. neopatrností. lehkomyelností. nemoudrostí svou působí, že se za. ni styděti musí.
5) t.. žene nestydnta, prostopášná. —- ") t. jest jim rovna i chováním, i vinou, i trestem.
8) t. marně se amébě.. nebo tento opět vždy usne.
12) t. tmchlivéjší jest. než tělesná smrt člověka. zvlášť pomníš-Ii, co jej na věčnosti očekává.
17) t. blázen jen tak obtížný jako olovo, i jmeno olova zasluhuje: v některých hčíehle t. toho
slova užívá. k naznačení tupostí. jako u nás slovu: „dnb“ & j.

mě.“

134
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zdi bez malty položené. proti větru ne—

estojí:
22. tak i srdce bázlivě v mysli blázna
neostoji proti útoku bázně.
23. Jako srdce lekavé v mysli blázna
po všecken čas se nebojí.“ tak i kdo
v přikázaních Božích trvá. vždycky."
24. Kdo bode oko, vyvádí slzy, a.kdo
bode srdce. vádí mysl.“
25. Kdo
í kamenem na ptáky.
rozžene je: tak i kdo pomlouvá.přítele.
ruší přátelství.
26. Na řítele. kdyžby jsi i meč vyta
sil. nezo ej: jest zajisté (možno) na
prsvení.
27. Na. přítele byt bys otevřel ústa.

22. 22. -— 23. 9.

33. Kdož dá“ ústům mým stráž. a na
rty mé pečet jistou. abych neklesl jima
a jazyk můj nezkazí! mne?

Kapitola 23.
Modlitba za zdrženlivost; 9. vystříbá křivé přísahy;
21. udává s liči trojí druh smilstvs.

1. Pane. Otče a. panovníče života
mého! neopouštějž mne v radě jejich:
aniž mi dopouštěj padnouti skne ně.'
2. Kdož vloží na myšlení mé kázeň.
& v srdce mé umění moudrostí.' aby
vnevědomostechjejich neodpustilamě."
a nezjevila se provinění 'ejích,'"
3. a. aby se nerozmňíinly nevědomo
smutná: neboj se: jest zajisté (možno) sti mě, a.nerozmnožila se provinění má,
a hříchové moji se nerozhojnílí, a.ab ch
smíření, kromě pohaněni. &vytýkání,"
a pýchy, a. proneseni tajnosti, & rány nepagldpřed obličejem protivníků mych.
lstivéf" pro všecky tyto věci uprchne s ne oval se ze mne nepřítel můj?
4. Pane. Otče & Bože života. mého!
přltel.1'
neopouštěj mne v myšlení jejich.'
28. Zachovej víru příteli v chudobě
5. Nedejž, aby vysoko hleděly oči
jeho, _ab se i v štěstí jeho veselil.
mě; & všelikou žádostivost odvrnt ode
29. čas souženi jeho zůstaň mu vě mne.
ren. aby i v dědictví jeho spolu dědi
6. Odejmi ode mne žádostivost ob
cem byl.
žerstvl. a.žádostivosti smilstva neujímej
30. Před ohněm z komína pára ndým tež se mne. &smyslnosti nestydaté &ne
ohně vzhůru se vznáši: tak i před krve zdrženlivé nevydávejž mne!
prolítim zlořečení a hanění a hrození.
7. Naučení (k ostříhání) úst slyštež,
31. Přítele' posdravovnti nebudu se synové! i kdo zachová je. nezshyne rty
stydětí. a. před obličejem jeho neskryji (svými), aniž upadne v skutky nejhorší;
se; a.přihodí-lí se mi co zlého skrze něho,
8. v marnosti své bývá jimi jatý hřiš
snesuto."
ník, i chycen pyšný &zlolajcef
32. Každý. kdo to uslyší,' stříci se
9. Přisahatí nepřívykejtež ústa tvá,
bude před ním.
nebo mnozi pádové jsou v tom.
23) Dolní: Boha;

") dolol: po víiqekenčns nebojí se lidí.

24) t. přivádí na jevu smýšlení nraleného. donucuje ho. že vyzná. čímž se urnženn cítí.
27) t. byt bys jej i zarmoutil. — ") t. udělených dobrodiní. ——
“') t. ůkladů lstivých. — 1) t.
ruší se přátelství spíše s. více než přenáhlenou. sebe těžší urážkou. (viz 26.)
31) Dolož: byť i chudý a. sprostý byl. — ") však se mu za to dostane trestu od jiných; nebo:
32) t. že mi nějak ublilil. se výstrahu si vezme škodu mou.
33) jest vlastně počátek modlitby. která. v kapitole 23. následuje.
)) t. buď nem0udrých, bezbolnýeh; & nebo potažmo k 33. v předešlé kapitole: „rtů mých" jako
by řekl: Pane, jen! vládne! světem. vládní ústy mými; jen! řidíš livot můj. řid' í rty moje.
2) t. ký! někdo tresoe & řídí myšlenky mé! — ") t. niládné poblouzeni jejich neprominouc.
'") t. aby se neprojevila hříšnost mysli sní slovem sui skutkem.
4) t. úst a. rtů mých nebo: hříšných. bezboinýeh protivníků mých.
8) t. rty. — slovy marnýmí se projeví všeliká mysl hříšně.

23, lO—ŽB.
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10. Jmenování pak Boha nebývej narodil. a žeby zlořečil dni narození
ustavičně v ústech tvých. a k jmenům svého.
svatých nepřiměšuj se.' nebo nebudeš
20. Člověk navyklý řečem hánlivým.
po všecky dny sve nebude vycvičen.
(v tom) bez viny.
21. Dvoje pokolení (lidí) páže hřích
ll. Nebojako služebníka. který usta
vičně bývá tázánf modř—in
neubývá: tak na hřích. a třetí přivodí (na se) hnev
každý . kdož
&jmenuje (Boha), (Boží) a zahynutí.
nebude
zcela přísahá
číst hříchu.“
22. Duše horka, jako oheň roznícený.
12. Člověk, kterýž mnoho přísahá, kterýž neuhasne. až něco pohltí:'
23. a člověk nešlechetný dle žádostí
plný bude nepravostí. a neodejde od
domu jeho tam.“
těla svého;' neustane. dokudž nerozpálí
13. A oklame—li.' hřích jeho na. něm
bude: &nevšimne-li si ho." hřeší dvoj—

ohně."

24. Člověku smilnému každý chléb
sladký :' neustane přestupovati až do
' 14. a přísahá-li marně. nebude ospra konce.
25. Každý člověk, kterýž přestoupil
vedlněn:' nebo naplněn bude odplatou
dům jeho.
lože své! pohrdaje duší svou &.řka: Kdo
15. Jest i jiná. řeč vedoucí přímo mne vidí?
k smrti:“ ta nenalezcjž se v dědictví Ja
26. Tma obkličuje mne. a stěny za
kobnu.
krývají mne, a žádn mne nevidí: kohož
16. Od pobožných zajisté to všecko bych se ostýchal? &hříchy mé nevzpo
vzdáleno bude, a v hříších nebudou se mene Nejvyšší.
váleti.
27.1 nerozumí, že všecko vidí oko
17. Nekáznému mluvení nezvykejtež "eho, 1 vyhání od sebe bazeň Boží ta
ková.
bázeň člověka..ano toliko oči lidské
ústa tva: jest zajisté vněm slovo hříšné.'
18. Pamatuj na. otce i matku svou. strašího;'
když u prostřed velikomocných stojíš:
28. i nepoznává. že oči Páně mno
19. aby se snad nezapomenul nad te— hem více jasnější jsou nežli slunce. a že
bou Bůh před obličejem jejich ,' a aby apatřujívšecky cesty lidské. 1hlubokost
navyklosti svou" zmámen jsa, netrpěl propasti i srdce lidská. prohledajíce
pohanění,“' že by si přál, by se byl ne v skryté strany;

násobněz'"

10) t. slovy svými; nebo: nemiohej vřeči své jmena svatá. Varuje zvlůt marného zapřisahání se.
11) t. bitím k vyznání doháněn. — ") L jako člověk. často tělesně trestán jsa. se cti i citu tělesného
pozbývá; tak ten. kdo úcty nemá k Bohu & svatým. snadno i na křivou přísahu se odváží.
12) t. trest Boží jej stíhati bude; nebot nenechává Bůh zlehcení jmena svého bez pomsty.
13) t. nevyplně, co přísahal. — ") t. nepolepší-Ií se. — "') t. i křivou přísahou i nekajícností.
1-1) t. k malichernó věci. nebude mu to výmluvou k ospravedlnění u Boha.
15) t. rouhání. a řeči svůdné od pravé víry odvracující. (3. Moji. 24. 16. s. 5. Moji. 13. S.)
17) t. marné, neopatrné mluvení obyčejné s břichem se děje. (Viz Přísl. 10. 19.)
19) t. bledě na to. jak rodičů svých zanedbáváš. za ně se stydíš. — ") t. pohrdati rodiči. —
“') t. z dopuštění Božího na pokutu, že jsi rodičů nootil. tak . . .
22) t. udává tuto první druh lidí chlípných t. kteří rozníceni hříšnou svou bujností zlé žádostí
v srdci chovají. aniž ustávají, dokud je v skutek neuvedou. a v nich se kochají. až sobe so
mých jako požár stráví & zhubi na tělo i na duši.
23) t.. druhý druh milníkův, s tělem svým totiž nečistotu páchajícidi. — ") t. dokavado zdraví
své a život nezhubí zde, tamto pak neupadne v oheň věčný. (Viz strašný příklad Sodomských.)
24) t. všelikým způsobem ohavnost páchat: bude zde. o! — (viz předešlé poznamenán“
25) t. cizoložnik; třetí to druh smilníků, je: napoveda veršem 21.
27) t. který! se toliko bojí. aby jej lidé neviděli.

l3t'
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Birach.

23. 29. — 24. 11.

29. nebo Pánu Bohu všecky věci,
Kapitola 24.
prvé nežli stvořeny byly, známé jsou;
„Chvála moudrosti.“ 1—4. Působí nápis kapitali této;
tak i dokonané spatřuje všecky:
uvádělo. ie moudrost sebe uma chvmti bude, di: že
-, 30. ten' na ulicich města trestán toto jeji slin u zakládá v Bohu. : známojest všem
sborům neboihnů, ondolů . svo—
bude," a jako hřibě koňské bude ho milovníkům jejim., ii vyvolencůmna
mi.
něn. až postižen bude. kdež se nenaděje;
1.
Moudrost'
sama.sebe chváliti bude:
31. i bude v hanbu všem, proto že
nesrozuměl bázni Páně.
i bude uctěna v Bohu, a u prostřed lidu
'
32. Tak i každá. žena, kterňžby opu— svého honositi se bude:
Stilo. muže svého. & zůstavila dědice
2. a v shromážděnich Nejvyššího ote
z cizího manželství :“
vře ústa. svá. &před obličejem moci jeho
33. nebo nejprv zákonu Nejvyššího chlubiti se bude:
nebyla. věrnn: &druhé proti muži svému
provinile: třetí v cizoložstvu smilnila., až
jiného muže syny si ziskala;
34. to do shromáždění přivedenabude,
a na. syny její bude dotazováno :'
35. nepusti synové její kořene, &ra.
tolesti jeji neponesou ovoce;'
36. ozůstavi ]: proklínůní památku
svou. a. anba. její nebude shlazena.
37. I poznaji, kteříž zůstaveni budou,
že nic není lepšího nad bázeň Boží; a.
nic sladšiho nad bedlivě zachování při
kázaní Páně:
38. velikát jest sláva následovali
Pána; dlouhost zajisté dnů přijata bude
od něho.“

3. a. u prostřed lidu svého povýšena.
bude, a.v shromážděni svatém bude ob
divovz'mn:

4. a v množství vyvolených bude míti
chválu. & mezi požehnanými bude po—
žehnána., řkouc:

5. „Já :; úst Nejvyššího pošle jsem,
prvorozena. před všelikým stvořeni-1:
6. Já jsem učinila na nebesích . že
vzešlo světlo neskonale ,' a jako mlha.

přikrylajsem všecku zemi:"
7. Já na výsostech přebývám, a trůn
můj jest na sloupě oblakovém.
8. Okres nebeský sama jsem obešla:
&hlubokost pro asti jsem pronikla" po
vlnách mořskýci jsem chodila,
9. a na. vši zemi stála jsem: a ve vše
likém lidu,
10. a ve všelikém národu přednost

jsem měla:'
11. a všech vyvýšených i ponížených
30) t. takový oizoložný člověk. jenž se domníval skrytým býti, konečně a. náhle postižen a. . .
") t. veřejné a na. světle, se byl skryte & ve tmě hřešil; tak to řídí Bůh. že skryté hříchy
na jevo přijdou. aby úplného trestu docílily.
32) t. : oin'ho muže počovši &.tak mezi dítky svého manžela nepatřičně dědice postavivši. to
se i proti statku jeho a. pravých jeho dítek provinile..

34) t. i ona bude nejen uma veřejně trestáno (3. Moji. 20. 10. _ Jan 8. 5). nýbrž i o dit'
kách jejich právně vyietřovůno. jsouli. jnk ona. udivš, pravého manžele.. či podviženci.
35) t. rod jeji nebude míti zdaru. (Moudr. 4, B.)
38 t. datum se tomu. kdo jej následuje. zákony jeho plné.
IŠ Rozuměj tuto i moudrost věčnou. nestvořenou. v Bohu přítomné jako v zřídle se naloijíá.
a. vycházející od nebo jako po prvne-nech: i udělenou tvorům buď způsobem přirozeným. roz

umnou totiž jejich povahou. nebo nadpřirozeným. [.le

milonů. jako se toho bylo k. p.

doltnlo veškerému lidu ryvoleněmu qievenim úkonu. Hoepodinova.
6) t. llunoo. -— ") t. rozpmtqujíc, rouTi-qjíc co po veškeré zemi.

8) t. určilo, opsal.. jsem. -— ") t. uložila jsem.
10) t. vil zemi. . všemi lidmi : nůrody jsem vlidh: nebo vielikš mac od Boha!

24. 12— 89.

Sirach.

srdce mocíjsem šlapala :' a ve všem tom
hledala 'scm odpočinutí; i budu v dě
dictví P ně přebývatif'
12. Tehdy řikázal, a řekl mi Stvoři
tel všech věci: a kterýž stvořil mne.'
odpočinul v stánku mám."
13. A řekl mi: VJakobu přebývej, a
v Israeli měj dědictví. a ve vyvolených
mých pust kořeny.'
14. Od počátku a před věky stvo
řenajsem.“ a až do budoucího věku býti
nepřestanu. a v příbytku svatém před
ním posluhovalajsem."
15. A tak na. Sionu utvrzena jsem,
a v městě posvěceném též odpočinula
jsem. a v Jerusalémě jest moc má.
16. A v lidu uctěném vkořenila jsem
se. a v částce dědictví Boha mého, &.
v shromáždění svatých zdržování mé.
17. Jako cedr na Libanu.' vyvýšena
jsem a jako cypřiš na. hoře Sionu;
18. jako palma v Kádes jsem vyvý
šena. a jako štěp růžový v Jerichu:
19. jako oliva zpanilá na polích. a jako
javor vyvýšena jsem u vody na ulicích;
20. jako skořice a balsam vonný vůni
jsem vydala: jako myrrha výborná. vy
dala jsem vůni líbeznou;
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21. a jako storaxa galban a onyx a
gutta,' a jako liban nenatatý nakouřila
jsem příbytek svůj. a jako balsam nemí—
šený vůně má..
22. Já 'ako terebint rozložila jsem ra.—

tolesti sve. a ratolesti mé (jsou ratolesti)
slavné a milostné.
23. Já. jako vinný kmen vypučilajsem
libou vůni. a květ můj přináší ovoce:
čest a poctivost.'
24. J 5.jsem matka krásného milování.
&bázně. a poznání, a svaté naděje!
25. Ve mně jest všeliká milost (k do
sažení blaženosti & pravdy; ve mně
všelika naděje životní ctnosti.
26. Přistuptež ke mně všickni, kteříž
mne žádostivi jste. s ovocem mým na

sytte se:
27. nebo duch můj jest nad med sladší.
a dědictví mé nad med a plást strdí:
28. památka má na věky věkův.
29. Kdož mne jedl . ještě lačněti bn
dou : a kdož mne pijí. ještě žíznitibudou..
30. Kdo poslouchá mne . nebude za—
hanben : a kteříž pracují se mnou.“ ne
budou hřešiti:

11) t. mocně jsem si podmanila srdce všech. — "') t. v lidu Israelském. jej! si Bůh zvlášť vyvolíl.
12) tak o věčné moudrosti nevlastně řečenomísto „zplodíL“ — “) t. nalezl odpočinutí. přebývá věčně.
13) t. v lidu vyvoleném, pravověme'm.

14) t. bud „pi-odučena“
co do nejsvótejiiho člověčenství druhé Bol-ké osoby; s nebo jako
12. nevlastněmísto „zplozenaf' —- “) t. r stánku svatém skne osoby kněží: řád toho po
sluhování byl t. věčnou moudrostí zřízen.
17—19) t. líčí se vznešenost. krása . líbeznost moudrosti. ans se plípodobňuje vmeimému node
vše stromoví cedru n. cypřiši. štíhlé libezného ovoce palmě, libovonému růžovému štěpu, plodné
olivě a stinněmu javoru. jej! : huste na východě v městech po ulicích sfuívojí.
20—23) t. značí utěšené ctností moudrost povázející podobenstvím nejprvé vodných plodin : krajin
východních, jimiž se pro zdraví a líbeznost přibytkově vyhni-uji: voňnvů pryskyřice zlibanotu
— kadidlového stromu“— bez natnuti se prýšticí jest nojskvostnějěí; pak rozložitáho telobintu
& ůrodného vinného kmene.

23) t. není planý. nýbrž ještě dospěje n dozraje na ovoce. které! jest čest před lidmi. poctivost,
čistota srdce a mravů, všelíkó poklndy převyšující.
24) t. já plodin: ' srdcích lidských čistou lásku kBohu s líheň Boží. potnini spalitelné pravdy,
& svatou a pevnou důvěrnost v Boha.
29) t. jakož nepohrdsjí moudrostí, leč kdo jí neznají; tak kde! jí jednou okusili. nuytiti & no—
bnliti se jí nemohou. vždy více sladkosti & prospěšnosti v ní nnlezajíee. (Tsjemným smyslem
tak dí sv. církev o nejsvětější svatosti oltářní; dle Jan 4. IS.)
'
30) t. kdo své skutky konají dle mne. s mou pomocí.
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Sírach.

31. Kteříž vysvětlují mne.' život věč
ný míti budou.
Mat. 5, 19.)
32. Toto všecko jest kniha života.' a.
smlouva. Nejvyššího a poznání ravdy.
33. Zákon vydal Mojžíš řik
ími
spravedlivými. v dědictví omu Jako
bovu, &zaslíbení lsrselovi ;“
34. určil vzbuditi Davidovi. služeb
níku svemu, krále z něho nejmocnějšího.
&.sedícího na. trůnu slavném na. věky;

35. kterýž“ naplňuje moudrostí jako
Físon &jako Tigris v čas nových úrod,"
36. kterýž na lňuje rozumnosti 'ako
Eufrat; kterýž ji rozmnožuje jako or
dán v čas žní;
37. kterýž vysýlá, umění jako světlo, a
vystupuje jako Gehon v čas vinobrání;
38. kte 'ž ji (moudrost) dokonale po
znal, a md ejší nevystihne jí.'
39. Nebo nad moře rozhojnilo se my
šlení je'í. a rada její nad propasti veliké.
40. á moudrost vylila.jsem řeky ;'
41. já.jsem jako stníha vody nesmírně
z řeky; já. jako tok řeky a jako vedení
vody vyšla jsem z ráje.“
42. Řekla jsem: Svlažím zahradu svou
vysázenou. a napojím ovoce louky své.“

24.$).—25, 4.

43. A hlel strúhs má stala se mi ře
kou bo'nou, řeka má vyrovná se moři.
44. ebo učení jako svítání rozsvěcuji

všem.' a.vy rsvím je do daleka,"
45. Pronilťnuvšecky nižší strany země,
a. shlédnu všecky, kteříž spí, a. osvítím

všecky doufající v Půna.")
46. K tomu učení jako proroctví vy
leji. a. pozůstavím je těm , kteříž hledají
moudrosti. a zůstanu v pokoleních jejich
až do věku svatého.
47. Vizte, že! jsem ne sama sobě pra
covala. ale všechněm . kteříž hledají
pravdy.

Kapitola 26.
Vyčitl. některé i příjemně l nepříjemné vecl; 9. co

človeh bloii; . 17. liči zlost ženskou.

1. Ve třech věcech má zalíbení duch
můj. kteréžto schválenyjsou předBohem
i před lidmi:
2. Svornost bratří. s milování bližních.
a muž a žena dobře se snášející.
3. Trojích lidí nenávidí duše má, a.
velmi těžce nesu život' jejich:
4. Chudého pyšného . bohatého lži
vého, starce pošetilého &nerozumného.'

81) t. jiných pravé moudrosti učíee í slovem i skutkem. (00 od 5—81. obsaženo. sv. církev : části
. smyslem velmi vhodným ulívů & velebeni blahollsveně rodičky Boží. Panny Marie. jakozto
vyvolené s předurčené s přede všemi tvory v mysli Nejvyššího přichystené schránce vtělené
moudrosti věčné.)
32) t. všecko. co posud řečeno, obsahuje zákon Boll.
33) t. zákon qužišův náledí v přikázam'ch. vedoucích k spravedlnosti. s dán jest za. dědictví
Israelovi. serii-sýc i mnohá. zastíbeni, zvlášt ale o Messiáčovi.
(v. 34.)
35) t. přímo k ver. 32. .Bůhť' puk Messiái od něho poslaný. — ") Řeky tuto a.! — 37. jme
nované zůrodňují rozvodněním svým. každá. v svém čase. krajiny. jimi:! takou. Físon (Fasis)
v krajině Kolchidské: Tigris s Eufrat v Mesopotemii; Jordan v Palestině; Geben (Nil) v Egyptě.
38) Anebo dle tech. nni první. ani posleduí. niiňdný človek ji úplne nepozná.
40) &. všelikého umění hojnost vydala jsem. jako rozvodněna. řeka. zůrodňuje role.
41) t. oplývám spasitelnými neučenimi. jako řeky & půVod můj v ráji nebeském. u Bohs samého.
Znunenej. že mezi svrchu řečenými řekami čtyry jsou: Filon. Tigris. Eufrat & Gillou. které!
dle sv. písmu ovlaiovnly ráj.
42) t. lid můj vyvolený; jiné čtení: „napojila ovoce zrození (rodu) svého.“
44) t. poznenáhls jako světlo přichází moudrost. — ") t. krajin i věků, netoliko předně lidu
isnelskému. ale i všem národům plynoutí má učení má.
45) t. i k nejsprostqjším vniknu. zbudim hříšníky ze spánku smrti duchovní. osvítím zbožné ke
všelikému skutku spuitelnému.
3) t. život a. způsob jednání jejich velmi se mi příčí, jest mi protivný.
.
4) Řeok.: ..smilného." Obsvností mezi lidem stereo pošetilý s. nezdrženlivý; vyjmi. u kterehoby
slabost & sešlost tělesná. byla. též příčinou ochabnutí duševního: ton útrpnosti hoden.

Sirach.
5. Čehož jsi v mladosti své neshro
máždil, kterak na'deš v starosti své?
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nehodu (působenou) od svých nenávist—

níků;
21. a všelikou pomstu raději, než po
6.
Jak
ušlechtilý
jest
šedinám
soud,
&starším znáti radu.
mstu nepřátel.
22. Není horší hlavy nad hlavu hada:
7. Jak ušlechtilá jest starcům mou—
23. a není hněvu nad hněv ženy. Lépe
drost, &slavným rozum a rada!
8. Koruna starců jest mnohá zkuše bude bydleti se lvem a s drakem. nežli
bydleti se ženou zlou.
nost. &sláva jejich bázeň Boží.
24. Zlost ženy proměňuje obličej její;
9. Devatero beze vší pochyby blaže
ných věcí veleblm. a desátou vypovím zasmušilou tváří hledi jako medvěd, a
vyhlíží (šeredná) jako pytel.“
(jak mohu) jazykem lidem:
10. člověk, kterýž z ditek potěšení
25. U prostřed sousedů svých vzůpi
má: a (který) za živa. vidí poražení ne muž její, a poslouchaje povzdychne si
tiše.
přátel svých:
26. Malát jest všeliká zlost proti zlosti
11. blahoslavený. kdož bydli se ženou
rezumnou; a kdož jazykem svým nepo ženské; los hříšníků připadniž na ni.
klesl; a kdož nesloužil nehodným sebe;
27. Jako písčitá do vrchu cesta no—
12. blahoslavený. kdož nalezl přítele houm starce, tak jest žena štěbetná muži
pravého; a kdo vypravuje spravedlnost tichému.
28. Neohlédej se na krásu ženskou, a
uchu poslouchajícímu;
13. jak veliký jesti. kdož nabyl mou nepožádej ženy pro slíčnost.
drosti a kdo nabyl umění; ale není nad
29. Zlost a nestydatost ženyi veli
kou hanebností (jest.)l
toho. kdo se bojí Pána;
14. bázeň Boží předčí všecky věci:
30. Ze na, má-li přednost,protiví se
muz: svemu.
15. blahoslavený člověk. kterémuž
31. Srdce ponížené, &tvář smutná, a
dáno jest míti bázeň Boží; kdo ji má,
komuž jej připodobniti?
_ rána srdce, jest zlá žena.“
32. Ruce mdlé, a kolena skleslá. jest
16. Bázeň Boží jest počátek milování
žena, kteráž neblahoslavl muže svého.“
33. Zenou stal se počátek hříchu. a
ni? viry pak počátek připojen býti má
_jfho;
skrze nl umíráme všickni.
17. Nad všelikou ránu jestit zármutek
34. Nedávej vodě své ani sebe men
srdce, a nad všelikou zlost zloba ženy;
šího průchodu, ani zlé ženě svobody vy
18. a všelikou ránu (raději uvidi člo cházetif'
věk), než zármutek srdce:
35. Nebude—lit choditi po ruce tvé:
19. i všelikou nešlechetnost raději, zahanbi tě před obličejem nepřátel; "
než nešlechetnost ženy:
36. odetni ji od těla svého,“ aby vždy
20. i všelikou zlou nehodu raději. nežli

16)
24)
81)
32)

tebe zle neužívala"

t. pravá viru. jest počátek spojení (úplného sjednocení se) s Bohem, jest základ všeho blaha.
t. jako smuteční. černý oděv. Jsout. kteří nárnmným hněvem až i zčernsji.
t. to má svému muži působí.
t. nepmcovitá s. nepřičinlivá. to jest ta. která svého muže v nehodách . nemázloh nepod
poruje. neušetří; a. to mu není ani k uteče doma. ani ke cti vně.
34) t. jako voda i sebe menším otvorem vyteče. tak i ženu. jinak mrnvuá, svobody své k nešlechetno
stem zneužije. V krajinách východních ženy přísně u zvláštních komunitách uzavírány bývaly.
35) t. nedáš-li bedlivý pozor na ni. veda jipřímo rukou svou. -—") t. neposlechne-li ale, pak. .
36) t. propust ji. Naráží na 1. Moji. 2, 24. A však v novém zákoně propuštění ženy nikterak
se neschvaluje. (Sint. 5, Sl.)
-- ") t—trpělivosti & lásky tvé.
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Kapitola ze.
0 dobrých i zlých ženich & 26. o věcech. kteréž si

mntek přinuoji.

1. Ženy
blahoslavený
jestbude
muž:
nebo
početdobré
let jeho
dvojném ný
;'
2. žena stateční? obveseluje muže
svého, a léta životajeho naplní pokojem.
(Přísl. 31.- 10.)

3. Díl dobrý jest žena dobrá.. za podíl
bojícím se Boha dána bude muži pro

skutk dobré;'
4. ohatýi chudý dobré mysli (tím

nebude): po všecken čas jsou u nich
veselé tváře.“
5. Tří věcí bojí se srdce mě. a čtvrtá
tvář má. strachuje se:
6. Zrády města, &srocení se lidu.
7. žaloby lživé: všecko to nad smrt

26. 1—24.

13. Nad dcerou. kteráž se neodvra
cuje,' upevní stráž: aby nsleznouc pří
ležitost, nepoužilají."
14. Ode vší nestydatosti očíjejích šetř
ji ,' &nedivse. nebude-lina tebe dbátif'
15. jako žíznivý pocestný u studnice
ústa otevře, & z všeliké vody nejbližší

píti bude; u všelikého kolu (stanu) po
sadí se, a.proti všeliké střele otevře toul.
dokovadž nezemdlí.'

16. Milost ženy pilně obveselí muže
Svého. &roztnční kosti jeho.

17. Mravopočestnost její dar Božíjest.
18. Zena rozumná. & mlčelian duše
dobře zvedenů.,jest nade všeckof'
19. Milost nad milost jest žena svatá.
&stydlivá;

20. a všeliká vážnost' není dostojna
zdrželivé duše.
21. Jako slunce, kteréž vychází světu
8. bolest srdce &truchlení jest žena.
na. Božském nebi, tak jest krása ženy
žárlivůf
9. u žen žárlivé jest bič jazyka, se dobrou ozdobou domu jejího;
22. svící. kteráž svítí na svícně sva
všemi se s ělující.'
10. Jako jho volů splašených, taki tém. jest krása tváři její u věku do
žena zlá :* a kdo ji má, jest jakoby ucho— spělém;
. štíra."
23. sloupovím zlatým na podstavcích
11. Zena o ilá. — zlost veliká.: hanba stříbrných . tak jsou nohy pevné na pa
tách ženy statečné?
a mrzkost jej neukryje se.
12. Smilství žen po nestydatých očích
24. základy věčnými na skále pevné
&po vičkách její pozná se.
jsou přikázaní Boží v srdci ženy svaté.

jest těžší: (ale)

!) t. spokojenosti života. dlouhého věku dosáhne.
2) t. pilná. Dvěhlavních ctností tuto udává, jimiž se žena.stkvíti má; dobrotu.
obsahující vsobč
mravnost. skromnost. tichost. počestnost, zbožnost; s statečnost
s pracovitosti s. všelíkou
přičinlivostí v hospodářství domácím. Znamenej. že svatý mudrc nemíní haněti nn prosto
ženské pohlavi; nýbrž že udává co dle zkušeností se ns něm i dobrého i zlého nula-zi.
]; výstraze i mužům i ženám.

3) t. dle zásluhy jeho; proto se i praví. že žena dobrú jest darem
4)
8)
9)
10)
13)
14)
15)

Božím.

t. nejen u muže. nýbrž i u ženy; jeden druhého tččl & blaží láskou svou.
t. řec.: lena. závidicí ženě; jest čtvrté. jehož se co hroziti.
t. klevetí. žaluje . stěžuje ei snůmým i neznámým.
t. pokut všecko. — ") & ono otráví všeliké blaho clonící s! ne smrt.
t, od pohleděni na muže. vietecně se po nich ohledajic. -— ") t. k hříchu a. zkáze své.
t. vami. zdržuj ji. nt ničehož neslušného nevidí. —- ") t. budeli neposlušno. "domu; sic . .
t. od všetečoosti očí počnouo. konečně obecnou stane se milnicí, (l. Moji. 38, 14. Přísl.
30. 16.) a! v úplnou skálu těla. i dale upadne.
18) t. není žádné věci na. světě. které, by bylo nad ženu ctnostnou.
20) t. vieeko zlato a stříbro není nad duši (jeji — ženy) zdrželivou (dle lock.)
23) t. pevná. stateční jest povahou svou i jednáním. sokládqjic . Hdío se zákonem Božím.

26. 25- — 27' 22.
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25. Pro dvě věci rmoutí se srdce mě.
s pro třetí hněv mi přichází:
2G. muž bojovný hynoucí chudobOu.
&muž moudrý jsa opovržeu;
27. a který odchýlí se od spravedl
nosti k hříchu: takOVého Bůh k meči
(trestu) odsoudil.
28. Dvě věci zdály se mi nesnadné
a nebez ečné: Nesnadně se zbavuje ku—
pec nedbanlivostiť nebude čist krčmář

9. Budeš—linásledovsti spravedlnosti.
dosáhneš. jí; &oblečeě se v nijako v řízu
čestnou. a. přebývati budeš s ní. a chrá
niti tě bude na. věky. &v den soudu ns
lezneš ochrany.

10. Ptactvo k sobě rovn'm se slétá:

Kapitola 31.

i pravda. k těm se přidruží, teříž ji činí.
11. Lev vždycky číhá na lov: tak hří
chové na ty, kteříž páchali nepravosti.
12. Clovek svat ' v mou osti zůstává.
jako slunce: s.le lázen jako měsíc se
mění.
13. U prostřed nesmyslných chovej
slovo (do) času:' ale u prostřed přemy

Učí, jek mnozi v obchodu hřetivuji; 5. že člověk :
řeči bývá poznán; 9. že sprsvedluonti hledětí. 13. zlých

šlujících ustavičný hud."
14. Rozprávka hřešícíchjest protivná.

od hříchůrtů."

se vsi-ovatí třeba.

1. Pro chudobu' mnozí zhřešili: &
kdož hledí bohat býti, odvrací oko své.“
2. Jakož mezi spojení kamenů' vrs
žen bývá kůl ;" tak i mezi prodávání a
kupování vtírá. se hřích; (ale)
3. setřín bude s hříšníkem hřích.'
4. Nebudeš-li se pilně držeti bázně
Páně, brzo padne dům tvůj'
5. Jako když se řičicí třese. propadá
prach, tak (všeliký) nedůstatek člověka
(se okáže) u (vytříbení) mysli.'
6. Nádobí hmčíí-ské zkušuje oheň. a
lidi spravedlivé pokušení zármutku.
7. Jako na hlezení stromu pouka
zuje ovoce jeho, tak i řeč na myšlení
srdce člověka.
8. Před řečí nechvsl muže. nebot to
jest zkouškou lidí.

& smíchvsvůj (mají) z rozkoší hříchu.
15. Reč mnoho přisahající působí
(hrůzu), až vlasy nshlsvě vstávají ;a.(řeč)

nestydstá (donucuje) zacpsti uši.
16. Prolitijejich
krve bývá
vrůznici
:
&zlořečení
ani šlyšeti
nepyšných
ze.
17. Kdo pronáší tajné véči přítele.
ztracuje víru. & nenalezne přítele podlé

vůle své ;' (ty však)
18. miluj bližního & spoj se s ním
věrou:
19. proneseš-li skryté věci jeho. ne—
dohoníš ho (nezískáš více).
20. Nebo jako člověk. kterýž tratí
přítele svého. tak jest i ten. kterýž tratí
přízeň bližního svého :.
21. a. jako kdo pouští ptáka z ruky
své. tak jsi pustil bližního svého. a ne
lupíš ho.
22. Nechoď za ním, nebo jest daleko:

28) &. prohřešeni všelikého proti spravedlností. ss maličkost považuje klsmsti ve zboží. ceně. mii-e.
váze. — ") t vůbec: kdo prodává. ničehož si nepáčí všelijak hhiiti ústy & lží, uepmvdivým
přeceňováním a vychvalovúoím a. rspřísshsním se s t. p.
1) t. Íteo.: pro věc nepatrnou, pro malý zisk. — ") t. mytí. srdce od Boha, nebo vůbec od
dobrého. Souvisí s 26. 28.

2) t. ve zdi. — ") t. trám spojující, kleště.
3) t. neujde trestu. a. byt i bylo až na onom nótě. (Viz 26, 28. poz.)
4) &. zvlášť kupcům. obchodníkům & všelikým tržebnikům řečeno.
5) t. bud': „vážným rozmyslem všelikou pochybnost odstraň, než iedusti počnešť' nebo: ..spnv'e
dlivým sebe zpytovdním hled se pomezí."
13) I'.. až mu porozumí. už budou připraveni naň. Ř. „mezi blůzu, jdi jen v příhodný du.“ ——.

") t. stále trvej.
17) t. ale tukového. který! mu stejným odplutí tak nečetl-ud. jako on byl. se prokáže.
20) t. kdo zruší vůl-nout přátelství. ten i přítele pozbyl. jako by mu byl umřel.
_Bibli emi.—
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Kapitola 28.

utekl totiž jako sme z leči, nebo raněna

jest duše jeho;

27. 23. — 28. 40

Varuje pomsty; 10. nám; 15.utrhůní s zlého]uyh.

23. již ho více nebudeš moci svázat?
]. Kdo se chce mstíti, od Pána na—
[ po zlořečeníjest smíření (možno):
24. ale pronesti tajné věci přítele. tot lezne pomstu ;“ a hříchy jeho jistotně
zachová."
duši (jeho) nešťastně k zoufání' jest.
2. Odpust bližnímu svému. kterýž
25. Kdo pokynuje okem .“ kuje zlé
tobě uškodil: a pak i tobě. až rositi
věci, a,žádný ho nemu-že."
26. Před obličejem očí tvých osladí budeš hříchově tvoji odpuštění udou.
3. Člověk proti člověku chová. hněv.
ústa svá. & řečem tvým diviti se bude:
&od Boha. žádá uzdravení?
ale naposledy převrátí ústa svá.: a.v slo
4.
Nad člověkem sobě podobným
va tvá vložípohoršení"
27. Mnohých věcí nenávidím. ale to nemá. lítosti. &za hříchy své prosí?
5. Sám tělo jsa. chová hněv. &smilo
mu' podobného neznám ničehož; i Ho
vání žádá od Boha? Kdož bude prositi
spodin nenáviděti jej bude.
28. Kdo kamenem vzhůru hází. tomu za hříchy jeho?
6. Pomni na poslední věci. a. přestaň
na hlavu spadne: a rána lstivá. lstivého
nepřátelství provozovatí;
rozevřerány?
7. nebo hnis a.smrt nastávají dle při
29. a.kdo jámu kopů (jinému) upadne
'
do ní: a. kdo postavuje kámen bližnímu kázaní jeho.“
8. Pomni na bázeň Boží. a.nehněvej
(k utažení). urazí se o něj: a.kdo jinému
se
na
bližního.
osidlo klade. zahyne v něm;
9. Pomni na. smlouvu Nejvyššího, &
30. nejhorší úklad. který kdo učiní,
na něho (samého) se svalí. nepozná, od nedbej nevědomosti bližníhof
10. Zdá se od sváru, a. umenšlš
kud to řichází.
31. osměch a pohanění pyšní (tro hříchů.
ll. Nebo člověk hněvivý podněcuje
pívajl): ale pomsta. číhati bude na ně
svár. a. muž hříšný pobouří přátely. a.
jako lev;
32. osidlem zah ou ti, jenž se ra mezi pokojně žijícími způsobí nepřátel—
tví
dují zpádu spraved ivých; abolest straví
1.2. Nebo dle dříví vlese, tak oheň
je prvé než zemrou.
33. Hněv i prchlivost. obé jest oha hoří: a dle moci člověka. tak hněv jeho
bude, a. podlé jmění vzmůže se hněv
vné: a muž hříšný jest jim podroben.
. o,
lá.
28) t. nelze ti více, spojiti se s
24) Řee.: „Ráno se dá. obviznti,
25) t.. potahu. ke všemu říknje
nebezpečny.
26) t. jinak mluviti bude. — ")

Svěda rychlá zančcuje oheň: &.

ním opět.
urážka smířiti. kde ale tajemství (přítele) pronesl, zoufá“
„Ano;“ pochlebuik; — ") každý ho před:: trpí. ač jest člověk

t. převrátí. překroutí slova.tvá., ]: tvé škodě je vyklidaie. (Luk.
20, go.)
27) t. který pronáší tajnosti přítele.
28) :. jej ssmého raní; pronevčm nevěmiku samému nejvíce škodívá.
]) t. pomstě Páně propadne. ——") &. neodpustí je.. aby je. byt i pozdě. nepotrestnl.
4)
7)
9)
12)

t.
t.
t..
t..

smílou'mí s odpuštění. ano sám se nesmiluje a. neodpouští.
těm, kteří nechtějí odpouitóti; smrtí předčasnou treatává Bůh zatvrzelce.
neva.! těžce ublížení : nevědomosti anebo nerozumnosti tobe učiněného.
čím mocnější s. znamenitéjší jest. člověk. tím větší & nebezpečnější i hněv jeho;
12.) jako bývá. tím větší oheň, čím větší jest les. který se najme.

(Přísl. 19,

28, u. _ 29, 7.
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27. Kdož o ouštějí Boba. upadnou
svár kvapný vylévá krev: a jazyk. kte
v něj. a rozp
se v nich. & nezhasne.
rýž svědčíf přivádí smrt.
14. Dmýcháš-li na jiskru. v oheň roz— a puštěn bude na ně jako lev, a jako
nítí se: pliješ-li na ní. uhasne: a obě levhart poraní 'e.
28. Oplet usi své trním. neslyš ja
z úst pochází.'
15. Nadymač a dvoujazyčník jest zlo zyka zlého, a ústům svým udělej dveře
a
zámky.'
'
řečený: nebo mnohých. kteřížpokoj mají.
29. Zlato své a stříbro své slej. aslo
pobouří.
16. Třetí jazyk' mnohé v neštěstí vům svým učiň váhu. a ústům svým
uvrhl, a rozptýlil je z národu do národu: udělej uzdu pravou:
30. a pozoruj. aby snad nepoklesl ja
17. města pevná bohatých zbořil. a
zykem. a nepadl p_ředobličejem nepřá
domy velikomoených podkopal:
18. vojska národů porazil, & národy tel. kteříž ukládají o tobě, a nebyl pád
tvůj nezhojitelný až k smrti.
silné rozptýlil.
19. Jazyk třetí vyhnal ženy zmužilé,
&zbavil je (ovoce) prací jejich?
Kapitola 29.
20. kdo se umí ohlédá, nebude míti Poučuje o pújčkáeb, 19. o rukujmutvíeb. 28. o nálo
ňtem uzivani bohatství, 80. o nssnázoch bubydli.
odpočinutí, aniž bude míti přítele. v
němžby odpočinul.'
1. Kdo činí milosrdenství , půjčuje
21. Rána bičem ůsobí modřínu: bližnímu svému :' a kdo možnější jest
rána pak jazykem zdrogí kosti.“
rukou," přikázaní zachovává.
22. Mnoho lidí padlo ostřím meče; ale
2. Půjč bližnímu svému v čas potřeby
ne tolik, jako jich zahynulojazykem svým jeho; i navrat zase bližnímu časem svým.
23. Blahoslavený, kdo jest skryt před
3. Drž slovo. a věrně jednej s ním :*
jazykem zlým. kdo v lměvivost jeho ne a každého času nalezneš, což tobě po—
třebí jest.
upladl.
a kdo
nepodlehl jhu jeho, a okovy
4. Mnozí za věc nalezenou si poklá
je
0 není
spoután:
24. nebo jho jeho jest jho železné: .a dají půjčku. a nesnáz působí těm, kteříž
jim
pomohli.
'
vazba jeho vazba měděná jest.
25. Smrt jeho jest smrt nejborší.' &
5. Dokudz' neobdrží. líbají ruce dáva
jíeího, a poniženou řečí slibují:
mnohem lepší jest peklo" nežli on.
26. Trvaní (však) jeho neostane;'
6. a v čas oplacení žádají prodlení a
nýbrž potrvá na cestách nespravedli mluví slova tesklivá &reptavá, &stýskají
vých: a plamenem Svým nespálí spra si na časy:'
vedlivýchf'
7. a byt i oplatiti mohl, zapře; půj
13) &. dosvědčuje nějaký zločin. pepuije k pomstě & tím . . .
14) '. tvých; smysl: tými! ústy můžeš hněv i roznítití. i udusiti.
16) t. toho, kterýž meu' dn přátele se mísí. a od jednoho kdruhérnu donáši křivé. překrouceně
zprávy. tak je proti sobě popouzeje.
19) t. ústy klevetnými svorni manlelé se rozlučují a tak celé rodiny na zmar přicházejí.
20) t. jemu! by důvěřil. na něj! by se spolebl. Kdo velí donášeči, sám si pokoj ruší.
21) t. míti-nosti proniká. (Přísl. 26, 22.) Jazyk bolestněJí rsnívá než střela.
25) t. jazyk zlý činí zivot tění nad smrt. — “') t. hrob; často se tak slovem pekla rozumí
26) t. nebude dlouho bez trestu. — ") t. nedopustí Bůh. aby spravedliví jím zahynuli.
28) t. abys nijak nepoklesl jazykem; trnírn rozuměj bázeň Boží . přikázání jeho.
1) t. kdo půjčuje blilnímu v čas potřeby. milosrdný skutek činí. — ") t. kdo nejen půjčtúe.
nýbrž i dává, kde štědrý jest. jedná dle příkáuní Páně.
3) t. na hodinu oplat, jak jsi slíbil. : tak získáš víry. do te ti opět., a! budeš potřebonti, pomůže.
6) t. že jsou časy zlé, ie nehodu utrpěli : p.

A
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čeného sotva. polovici oplatí. &.myslí.

jako by to byla. věc nalezená:
8. nemůže—lipak. oklame jej o peníze

29. 8—35.

23. Mnohý slibuje za bližního svého:
a. když tento pozbude studu. opuštěn
bude od něho.

24. Rukojemství přeneštastné mno
jiho.
a považovati jej bude za nepřítele bých
z příčiny;
štastných' v zkazu uvrhlo. &roz
9. i utrháním & zlořečením odplutí ptýlilo je jako vlnobití mořské;"
jemu. a za čest &dobrodiní, (jež od něho
25. muži mocnými zmítalo a. vyho
obdržel , odmění se mu hauěním.
stilo je; i toulali se mezi národy cizími.
10.
ozí ne za říčinou zatvrzelosti
26. Hříšník, kterýž přestupuje přiká
nepůjčují, nýbrž obavají se, aby nebyli zaní Páně. upadne _v rukojemství ne
darmo zklamáni.
šťastné: u kdož se snaží mnohé věci či
ll. Proto však kuď k potřebnému niti. upadne v sctid.
shovívavým. a s almužnou mu neotálej.
27. Pomoz bližnímu svému podlé
12. Pro přikázaní (Boží) přijmi chu možnosti své. &hled, abys „sám nepadl.
28. První potřeba života lidského jest
dého: & pro nouzi jeho neopouštěj ho
s prázdnem. '
voda &chléb, a. oděv. a. dům. kterýž při
13. Ztrat peníze pro bratra &přítele krývá. hanbu.
29. Lepší jest strava chudého pod
svého :' & neschovávej jich pod kámen
k zmaření.
střechou prkennou. nežli krmě stkvost
14. Skládej poklad svůj dle přikázaní ně v cizině bez příbytku.
30. Nejmenší za velké vděk bud' tobě.
Nejvyššího, & prosPěje tobě více nežli
zlato.
&pohanění ciziny neuslyšíš“
15. Zavři almužnu v srdci chudého.'
31. Zlý život ob dům pohostinu býti;
kdekoliv kdo pohostinu bude. nebude
&oust vyprosí tebe ze všeho zlého.
16. 17. 18.' Nad štít mocného &nad důvěrně 'ednati. aniž úst otevře.
32. (Ičdo) pohostinu bude, bude i kr—
kopí bojovati bude (za. tebe) proti ne
míti &napájeti nevděčné.' a.k tomu hořké
příteli tvému.
19. Muž dobrý zaručí za bližního věci usl ší:
33. „ ojď. hosti! &stroj stůl : a,co v ruce
svého: ale kdož ztratil stud. ostaví jej.
20. Na milost rukojmě nezapomínej: máš. (tím) častuj jiné)"
nebo dal duši svou za tebe.
34. „Ústup důstojným přátelům mým;
21. Před rukojmím utíká. hříšník s potřeba (to káže) domu mého: hostem
nečistýf
mým jest (dnes) můj bratr.“
35. Těžkét jsou tyto věci člověku cit
22. Jmění rukojmě řipisuje si hříš
ník: & člověk nevděčne o srdce Opustí mnjícímu: výpověď domu. a, výčitka vě
řitele půjčujícího.
toho, kterýž ho vysvobodil.
13) G. byt i plišel o půjčené peníze. lépe když jimi bratru — t. bližnímu — nebo příteli spo—

ruoleno jest. než aby je marné . mrtvé, jako „kop-ne' ležetí nechával.
15) t. jslro v skříň; tak jej potéšii, sobě nskloniš; ou prositi bude se tebe. & kjeho prosbě
Buh ti dů'svou ochranu a. své požehnání.
16). 17, 18) Stará vydání mívnls tuto : kup, I?. opakované ver. 18. s. IQ.; ale ty se v opru
'
veuém vydání římském. eo řečená již jednou. vypustily; aby se však počet veršů nerušil.
čísel ponecháno.

21)
24
30
32)
83)

o.
t.
t.
t.
t.

ohavný hříšník jest.. kdo rukojmí svého utek. .. sebe jej platiti nechává.
bohičů. — ") t. že pozbyvie statků svých. po světě se chudí potulovsli. (Viz ZS.)
s málem buď spokojen s. udrzíň se na svém s nebudeš míti potřebí pohostinu býti.
ns. nájem pousti musí ty. kdo! jej prvé posvuli. ole neutrzi si leč nevděku sa to. (83. &Blu)
dej, oo dům má, na vyčutovímí mne a druhů mých, je! přivedu; jindy pak se řekne: (il-t.)

Bil-noh.
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zatvrdil. &nedůvěřil tobě. &ty měl bo—

lest duše.
13. U:! syna svého. a dej si s nim
práci. aby mrzkostí jeho uražen nebyl.
14. Lepší jest chudý zdráv a silen,
]. Kdo miluje syna svého. často jej
mrskáf aby se radoval v poslední svůj nežli bohatý slab a trápen neduhem.
Učí. jak se dítky trestní meli; 14 ie odletí jest node
všecko. . 22. že se veseloumyslis střidmosti nehod.

čas (života.). &nemakal dveří bližních."
2. Kdo cvičí syna svého, bude chvá
len z něho, a mezi domácími chlubiti se

16. Zdraví duše v svaté spravedlno—

sti lepší jest než všeliké zlato a stříbro;
a. tělo silné než bohatství nesmírné.
16. Není bohatství nad bohatství zdra
bude jím.
3. Kdo učí syna svého. k závisti po— vého těla; a není potěšení nad radost
pudi nepřítele. a mezi přáteli chlubit: se srdce.
17. Lepší jest smrt nežli život trpký:
bude jím.
4. Umřel otec jeho. a jakoby neumřel: &odpočinutí věčné nežli nemoc trvající.
nebo podobného sobě pozůstavil po sobě.
18. Dobré věci skryté“ před ústy za—
5. Za života sveho viděl jej . s. veselil

se z něho: při smrti své není zarmoucen,
aniž zahanben před nepřátely;'
6. nebot pozůstavil obrance domu
proti nepřátelům. i přátelům, kdoby se
(jim) dobrým odměnil.
7. Za. duše synů uvíže rány své.“ &

ku každému hlasu zkourmoutí se útroby

vřenýmijsou
krmě přistrojené apo
stavené
vůkoijako
hrobu."

19. Co prospívá obět modle? nebot
ani nepojí, ani nepocítí jich;
20. tak, kterýž stíhán bývá ode Pána.
nesa odplatu nepravosti:
21. vidí očima., (své bohatství) &vzdy—

cha. jako kleštěnec vzdychá. objímaje
8. Kůň neokrocený bude tvrdoústý, pannu.
22. Zármutku nepoddávej duše své.
&syn rozpustilý bude opovážlivý.
9. Lahoď synovi. a nažene ti strachu: &netrap sám sebe radou svou.“
pohrávej s nim. &zarmoutí tebe.
23. Veselost srdce jest život člověka.
10. Nesměj se s ním. abys neželel, a &poklad svatý bez nedostatku :" a ple
naposledy neztupěli zubové tvoji.'
sáni muže jest dlouhověký život.
24. Smiluj se nad duši svou . llbě se
ll. Nedávej mu moci v mládí. a ne—
Bohu. a zdržuj se :“ shromažď srdce své
přehlídej obmyslu jeho.“
12. Shýbej šijí jeho z mládí. &bí boky v svatosti jeho. a zármutek zapuď daleko
jeho. dokudž jest malý. aby se snad ne od sebe.

jeho."

]) &. hárá. trestá ho. kdykoli treba.. _- *) t. oby někdy ' stáři svém nebyl od nezdňrne'ho i
z domu vyhnán. & nemusel co slabý a snad i slepý sturec hledsti dveří sousedů v lebře.
5) t. nepotřebuje se obávati, te nepřátelé po jeho smrti na zbolí nebo na cti mu ublíží.
7) t. aby je zachoval bez úhony na. duši i na těle. i rány utrpí, i tivot nasadí. ") t. obávati
se bude aby k úrazu nepřišli. Řecky: Kdo Iichotí synu svému (mazli se s nim), uvoijo
všecky rány jeho a . . .
10) t. abys za ty jemu prokázané sladkosti naposledy nezkusil protivnýdi právě následků. jako
když po kyselou: ovoci zuby ztupěji.
11) t. i na myšlení jeho buď bedliv. aby jej, bloudil-liby, napravil.
18) j. 6. podané ústům zavřeným. -— ") Smysl: Lskomci bohatství neprospůinó jest jako nemoc
nému nebo mrtvému; ani ten. ani ten nemalo ho poutiti.
22) t. zbytečným přemýšlováním s. pečováním o věcech zbytečných. anebo ueprospůšnýoh.
23) t. jest ds.: Bolí. buď stálý & trvanlivý. anebo: kdy! jest beze hříchu. rušícího pokoj srdce.
24) t. od zármutku & zvlášt hříchu; nebo! ten hlavně ruší všeliký vnitřní pokoj srdce.
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25. Nebo zármutek mnohé zahubil,
8. Blahoslavený bohat , kterýž nale
a není užitku v něm.
'
zen jest bez poškvmy: a terýž po zlatu
26. Závist a hněv ujímá dnů, a pe se nehnul. aniž doufal vpenězích a vpo—
kladech.
čování přivádí před časem stáří.
9. Kdo jest ten. a budeme jej chvá
27. Jasné srdce i dobrotivé jest při
liti?
Nebo učinil divné věci v životě
jídle :“ nebot jídlo jeho pilně se děje.“
svém.
10. Kdo zkušen jest v tom, s. doko—
Kapitola 81.
nalým uznán. tomu bude sláva věčná:
Učí lboží mírně i.idotl . spalitsloo ho užívati; 12. na ant mohl přestoupiti. a nepřestoupil: zle
hodech os střídmě : skromně chov-ati. 30. zvlášť vina činiti. :. neučinil.
opatrne užívati.
11. Protož utvrzeno jest zboží jeho
l. Snaha po bohatství vysuší tělo, & v Penn,“ a almužny jeho velebiti bude
pečování odjímít sen:
všeliké shromáždění svatých.
2. přemýšlení k předzvědění (budou—
12. Za stůl veliký posadil jsi se? Ne
cích věcí) odvracuje mysl ,' a nemoc otvírej na něj hrdla svého první.
těžká střízlivou činí duši.
13. Neříkej takto: Mnoho jest toho,
3. Pracuje bohatý k rozmnožení své co jest na něm !“
14. pamatuj . že zlé, věc jest oko ne
ho zboží, a v odpočinutí svém naplněn
šlechetné.'
bývá. dobrými věcmi svými:
15. Což nad oko (takové) nešlechet
4. pracuje chudý při zmenšení živno
sti & na konci nuzen bývá? (však ale) ně'šího stvořeno jest? Protož po vší své
5. kdo miluje zlato, nebude sprave tv ři slzeti bude. když uzří.'
16. Nevztahuj ruky své první (po
dliv: a kdo stíhá marnosti. naplněn jí
bude;
jídle); i závistí zpmněnjsa. zardělbys se..
6. mnozí přišli ku půdu ro zlato. a
17. Nepřeplňuj se na hodech ;'
krása jeho stala se jím zůhu on.
18. vyrozuměj věcem bližního svého
7. Dřevo úrazu “est zlato obětu'ícím sám po sobě.“
jemu.“ běda těm. teříž po něm aží !
19. požívej jako člověk střídmý těch
věcí . kteréž se ti předkládají: aby
a každý neopatrný zahyne jím.
27) t. srdce osvícené zbožnosti. dobrotívě t. i štědře i mírně jídel požívá. — “) t. pilně pečuje
o výživu i sebe i svých příslušníkům (Viz Koloss. 2. 23.)
2) t. přílišné pečování o budoucnost. anebo všetečné skoumr'mí toho. co Bůh před očima našima
laskavě a moudře ukrývá. odvracuje mnohdy mysl od pravé povinnosti. od Boha.. mnohdy i
docela rozum pomate. (Příklad Saulův; — sr. Mat. 6. 34)
3 a 4) t. každý se snaží zbohatnouti; boháči sa to ale při všem obychu podaří jako ve smích.
eo chudý při všem namáhání a nedostatku v tím větší bídu upadá. (Snáze bude z jednoho
krejcaru jich deset. ne! : trojníku krejcar; římské přísloví)
7) t. dřevem úrazu sluly madly: zlato tedy k úrazu těm, kteříž obětují jemu. jako nějaké
modle. a naději svou v něm pokládají; jest lakomství zlatou modlosluzbou. (Efez. 5, S.)
11) t. poněvadž nespolehal na bohatství , nýbrž uiíval ho k skutkům milosrdným; shromáždil si
jistý. věčný poklad u Boha a hojnou odplatu v nebesích.
13) t. Dolet: & mohu dle chuti se nasytiu'; nýbrž . . .
14) &. zůvistivé &.íakotně. toho t. který tě pozval.
16) &. cůvistivému hostiteli až k pláči bude. kdy! uzřl, jak jiní darů jeho požívají; nebo: čím
veselejší budou hosté jeho, tím jistěji a více bude co želeti darů svých.
16) t.. abys nemusel se styděti. v lakomství jn. postižen. a k slušné mírností napomenut.
17) Řec.: Nepotkůvej se v míse : jiným.
18) t. jak by sam žádal. aby jiní se chovali u tebe, tak se i ty chovej \: jiných.

81.20. — 32, 3.
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mnoho jeda nebyl v nenavisti; (nýbrž)
20. přestaň první pro kázeň? &nebuď
nesyty'," aby snad neni-azil.
21. A mezi mnohými sedl-li jsi, ne
vztahuj prvé nežli oni ruky své, aniž
první žádej píti.
22. Jak dosti má člověk ořádný na

33. Jaký jest život toho. kterýž jsi

škodí vínem?

'

34. Co oklamává o život? Smrt'
35. Víno od počátku k obveselení
stvořeno jest, a ne k opilství.
36. Radost duši a srdci víno mírně
pitě.
málo vína. ano ve spaní neo tíži tebe. &.
37. Zdraví duši i tělu střídmý nápoj.
nepocítíš bolesti.
23. Bděm'. průjem' &hryzení má člo
věk nestřidmý; (ale)
24. spaní zdravě má. člověk střídmý;
spává do rána a myslí utěšenou.
25. Bylliby ale přinucen mnoho jisti,
vstaň. odejdi. vyvratz' a. polehčíš si. &
neuvedeš na tělo své nemoci.

38. Víno přílišné pito. činí pobouření
(mysli), i hněv. i zkázy mnohé;
39. hořkosti duši jest víno přílišné
pito.

40. Smělost z opilství (povstali) ne
moudrého k urážení (popuzuje), ujíma
jíc mu síly a zasazujíc mu rány.
41. Při kvasu na vlně nekárej bli
26. Slyš mne. synu, & nepohrdej
mnou: a naposledy shledáš slova.má.
žního. aniž polu-dej jím pro veselost
27. Ve všech pracech svých bud' ry jeho :
chlým,“ &nemoc žádná nepotká tě."
42. slov himlivých neříkej mu: a ne
28. Stkvostného hostimila velebiti bu dotírej naň upomínaním.
dou rtové mnohých. a toto svědectví
pravdy“ jeho bude stálé;
29. na toho ale. kdo skrblý jest s ho
Kapitola 88.
stinami. reptati bude město, i toto svě Poučujo zpávu hodů i bodovniky. stu-ší — mladší:
8. ve všem k úkonu Pine hledět-i. . 24. všecko dle
dectví nešlecbetnosti jeho pravé jest.
tedy kona“ voli.
30. Milovníky vína neroď pobízeti:
nebo mnohé zahubilo víno.
l. Zprávcem (hodů) ustanovili tě?“
31. Oheň zkušuje železa tvrdého: nevynášej se: buď mezi nimi jako jeden
tak vino do opojení pito odhalí srdce z nich.
pyšných.
2. Měj péči o ně (nejprve), &potom
32. Životu se rovná. lidem víno vstřid— se posaď, a všelikou péči svou dokonav.'
mosti (pito), piješ—lije mírněa zůstaneš sedni:
li střizliv.
3. abys se radoval : nich a v ozdobu
20) t. : slušnosti, zdvořilé skromnosti. -——
") t. nepřejea, neprepi ne
23) Řecky i lat.: choleru.
25) t. vydnv se. Nosohvnluje tím nesth'dmoati: ale kdyby se nahodile, co! se i těm nejmírnějším
lidem někdy státi může, žeby !níudek přeplníli, ukazuje, ie lépe jest pomocí léku krmě vy
vrátiti, nežli je v sobě | ujmou dobrého zdravi zadržeti.
26) t. pravdivými býti, vlastní svou zkušeností u věku pozdnějším.
27) t. ochotným. nebuď lenívým. — “) nebot práce nejlepším kořením ku stravě.
28) t. šlechetné štědrosti jeho potrvá. (Viz 29.)
.. . . r
34) t.. co z toho pojde, když se vino (rozuměj | vat-lnkynápoj opojný !) nomírně pije. nežlijistč smrt?
l) t. při hodech přátelských, jet staří zhusta nvolminlavně konávali. volivnli si některého nie
nčjšiho : hostů na. zpráv-ee, jemuž přináležela vše. co k bodům slušelo, náležitě riditi. NI
znameni svo' důstojnosti míval na. hlavě korunu či věnec : kvíti. jak je počasí dávalo. Jak
llužebnictvo. tak i hosté povinni byli ho poslouchati. Jmenovali jej těž králem a zvláštní
křeslo měl, z něhož služebnictvu rozkatoval.
2) t. obetamv to. co se týče hostí. nei-id vše ostatní, co k tobě sluší.

1080

Sli-noh.

32,4—26.

milosti řijnl korunu. a došel cti ze nnj: ale běž napřed do domu svého, atu
společné o nanešení.
vyrůžej se. &tu hrejf
'
d:. Mluv , starsi věkem! nebot tobě
16. a. vykonávej úmygly své, ale ne
slusi
.
_.
_ v bříších a. slovu pyšném.
přeóliágergudllgšoďdné, umělé ' ale ne
s. Kdvž nikdo neposlouchá. nevylévej řeči. a. nevynášej se nevhodně moudrostí svou.

17. A z toho ze všeho dobrořeč Pánu,
we'll? tě "činů =,0P01u1etě všem: do
rým: Vám“ svymi:

18. Kdož se bají Pána„ obdrží na.—

7_ Co kamlnek karbunkulový na ozdo- .učeníjebo: &kteříž budou bdíti k němu,'
bě zlaté. jest souzvučná hudba. při kvasu naleznou pozehnání.
a. víně.
. 19. Kdo hledá, zákon?., naplněn bude

8. Jako jest pečet smaragdová v díle
zlatém. tak jest sbor pěvců při víně vecelém a, mjrnéuh
9_ Poslouchej mlče,' a. za. uctivost
svou získáš si přízeň krásnou.
10. Mládenče! mluv sotva v své přičíně!

Jim: „* lg“
na nem.

uldsdně' Jedná- “Nili 80

11. odpověď
Až dvakráte
hlavu
tvá.' tázsn budeš. měj
12. Ve mnohých věcech buď jako
nevěda. & poslouchej i mlče i otazuje se.
13. Mezi velikomocnými nebuď o
vážlivým: a.mezi starci nemnoho m uv.
14. Před krupobitím předchází blýskaní: & stydlivost předchází milost; a
za.uctivost dostane se ti dobré milosti.'
15. A když jest hodina vstůti, nele-

22. nerozumný
Muž soudný
nepovrbne
nim:
& pyšný
nebn [pouče—
e míti
nižádného strachu?

20. Kbeřlž se bOjl Pána. naleznou
spravedlivý soudf &spravedlnost! jako
světlo rozsvítí.
.
.
21. Clovek hřísný vyhýbá se kázni.
a po vůli své nalezne přirovnání.“

23. &kd ž učiní něco sám o sobě bez

rady. též n ledky toho potrestán bude.“
24. Synu. bez rady nic nečiň, a po
účinku nebudeš želeti.
25. Po cestě rozervané nechoď, &.ne
uraziš se o kamení: aniž se svěřuj cestě
nesnadné, aby nevydal duši své v úraz.
l 26. A před syny svými šetř se, a
|

5) j. &.,.pílne'mu (borlivémn) v umění.“ t. který se rád pončiti dů. —- “) t. opatrně mluv &v das,
noi! překříkuj zpěvu a hudby. která! le tu pro obveselení mysli provozuje; u Itarýcb skoro
každý vzdělanec v zpěvu a hudbě se znal; mimo to i zvláštní pěvci & hudebníci k bodům

man bývalí.
9) t. uctivě. neslu'úgj do řeči ty. jen! mled jsi.

10) t. jen kdy toho potřebí. jsa thin

& p.

11) t. odpověz krátce a moudře; j. počni odpovídali. (Sv. Řehoř.)
14) t. jako blesk | bromobitím (řecky místo krupobitím) spojen jest. tak i letovou stydlivost
předchází milost jemného do daovůní. & ji následuje pak milost a láska u jiných.
15) t. mladým se to naučení dává, a. povoluje se jím, počestnou & nevinnou hrou. zvlůt po jídle.
mysl obvoseliti: duchovně se ele míní, aby po bodech odebral se do domu uvědomí svého .
zpytovavěe le, vytáhli se dále zboiným ronjimáním.
18) t. kteří pečlivě od prvního úsvitu jej budou vyhledúvnti.
19) t. lstně pokryta-ky. — ") t. bude mu příčinou potrestání. nebo: dle něho bude souzen.
20) &. budou uměti spravedlivě soudit-i. i spmvedlívými skutky jiným za vzor budou.
21) t. výmlnvu. vykládeje si zákon dle smyslu svého; nebo: příklad. arovnávqje činy tvé : diny
jin 'cb.
22) t. Jnie nebude dbítí no to. co : pošetilébo jeho jednání následovati bude.
23) t. u nepmřetelnost svou odm vlastní škodou zaplatí; prošel tady:
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vač:

před
mm.“domácími svými měj se na po řehce. pod každým. kdo na něm sedí.
7. Proč jest den nad den a světlo
27. Pri každém skutku svém dověřuj
se věrně duši své :' nebo to jest zacho nad světlo a rok nad rok. (ano vše to
působeno) sluncem.'"
váv23ti
rikázaní.
8 Moudrosti Páně rozdělení
B.?(dož
věříBohu.(Řím.
pilen14,
jest23.)při
knížní: &kdož zpoléhá na něj, nebude když slunce učiněno jest. & příkgnní
ostříha.
nuzen.
9. I rozlíčil časy'1dny svateční jejich.

Kapitola 88.

Okunje. jek proqětns jest bázeň Boží; 7. řízeniBoží
ve všech vecech liči; 2. učí. jsk se k dětem i k če

ledi chovní mii.

1. Toho, kdo se bojí Pána, nepotká

&v nich dny slavně světili na hodinu:
10. a z těch některé povýšil &zvelebil
Bůh. a z těch položil (některé) v počet
dnů (všedních) 1 lidi všecky (stvořil)
ze země a z prsti, odkudz' stvořen jest

nic zlého, &v pokušení zachová ho Bůh. Adam:
11. u vznešené moudrosti své rozlíčil
&vysvobodíjej od zlého.“
2.Moudrý nemá v nenávisti přiká je Pán &proměnil cesty jejich.'
12. Z nich některým požehnal. aje po—
zaní v&spravedlnosti.'
a neumí se jako
lodí
bouři.“
výšil: & (jiné) znich posvětil, & k sobě
3. Člověk rozumný věří zákonu Bo přivinul:' a z nich některým zlořečil &
žímu. a zakon jest mu věrný.“
je ponížil. a zavrhl je pro odloučení
4. Kdo otázku vysvětluje. připrav si _ejich.'
13. Jako jest hlína vrukou hrnčíře.
slovo. a tak byv prošen, dej se slyšeti.a
drž se (pravého) učení a potom odpo k tvoření a působení (co chce).
videl“
14. a všecky cesty její jsou podlé lí
5. Srdce blázna. jest jako vozní kolo, bosti jehoz" tak jest člověkvrukou toho,
ajako točícíse loukot jest myšleníjeho.' kterýž učinil ho, 1odplutí jemu dle sou—
6. Bujný kůň, (tak jest) přítel posmě du“ sveho.

26) t. eby tě nepodvedli. s. nebo mimo vědomi tvé zlého nepáahnli: Bohu odpovíč z nich.
27) t. drz se svého svědomí. pravou vírou sklizni Boli osvíceného. (Sr. 24) ..Neenesitelnou pýchou
jest domuívnti se. že nepotřebuješ rady s. to sim nejlépe víš, co ti prospěino & spasitelnoJ'

(Sv. Bud.)
1) t. nesnáze jsou spnvedlivému zkouškou od Boha, v které s pomocí jeho štastná obstojí.
2) t. Spravedlivě, dobré skutky. Řec.: ale kdo! se pokryté mi. k zákonu. mít-in bývó, jako
lodí bouří velikou. — ") t. neutrpí škody niládné.
3) t. Bůh věrně na. něm splní sliby své v témž zákoně slíbené.
4) Řeu: příprav umění. (prvé se nauč) & teprv odpovídej.
5) t. neetáb', vrtkavé. sem & tam se potácí neszenými úmysly s. žndostmi svými.
6) t. jako bujný hřebec neřehce jezdci k vůli, tak se falešný přítel lichotí'jen ohledem svého zisku.
?) t. jeden den delší než. druhý. — svetlo někdy jasnější než jindy. — rok slunečný delií
ne! měděný?
11) t. dsv jim rozličné pevnhy. povolání. stavy. důstojenství; jinak sv. Augustin: „učinil je smrtel—
nými, kdy-l původně i tělem nesmrtelní byli.“
12) Požehnsl Abmhunu & plemeni jeho, povýšil Davids :. domu jeho, posvětil k službě své
Árons. s. pokolení Levi. _- “) t. vyloučil je z počtu vyvolenců, zavrhl je zcela. jako u p.
nuody chnmnqjské. & puk hh'sníky vůbec. když nedbajíce uni zákonů. sni pohrůiek. sní
trestů jeho, nelepií se. nýhrl zatvrzele v zloeti své trvsji.
14) t. všecky tvary a. podoby, které se z ní státi mqjí, závisí od vůle jeho. - '") t. dle sprnvedlnosti své. jak si toho byl tívotem svým zasloužil. „Bůh nechce utraceni nikoho. eo tn-

kové euno o tobě, nýbrž ten lid spravedlnosti. aby, kdo v hříchu umre. zetmen

snu suit.
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33. 15. — 34. l.

16. Proti zlému jestit dobré . a proti
27. Jho a otěž shýbají šíji tvrdou; i
smrti život: tak i proti muži spravedli služebníka skloňují díla ustavičně.
věmu hříšník; & tak ohled na všecka.
28. Služebníku zlovolnému' mučení
díla Nejvyššího: po diem jest vše na a pouta: pošli ho na dílo, at nezaháli:
světě.“ 'edno proti druhému.
29. nebo mnohému zlému učízahálka.
16. já nejposledně'ší procítl jsem.
30. V práci jej postav :“ nebo tak
a jako kterýž sbírá pa, ěrky po sbírání sluší na. něho:" nebude-li poslouchali,
vína.:.
shýbej
ho pouty. ale nebuď příliš tvrdý
17. v požehnání Božím i já jsem dou na žádného
&bez soudu nečiň nic důle—
fal:
: jako kdo sbírá víno, naplnil jsem žitého.
čel-en:
31. Máš-li čeledína věrného, važ si
18. Povnž. že ne sám sobě pracoval
jsem. ale všechněm hledajícím umění. ho jako duše své. a jako s bratrem s ním
19. Slyšte mne velikomocní. i všickni nakládej; nebo jsi ho krvavě dobyl :'
32. umíš-li ho nespravedlivě. v utí
lidé. a zprávcové obce ušima pozorujte.
20. Synu &ženě. bratru a. příteli ne— kání se díl.
dávej moci nad sebou za živa.svého: &
33. a zdvihne-li se a odejde, koho se
neodevzdávej jinému jmění svého: aby naň dotázati. a. na které cestě ho hle
snad neželel, &neprosil o ně;
dsti nevíš.
21. dokudž jsi živ, a dýcháš, at tě
stoho nesvede nižůdný člověk.
Kapitola 84.
22. Nebo lépe jest. aby synové tvoji
prosili tebe. nežli aby ty hleděl v ruce
synům svým.
23. Ve všelikých pracech svých můj

Učí. že početnost jen, důvóiouá snům; 8. že lépe
držeti se zákon. Božího; 12. 1.1 Bůh chrání bojici

přednost..

l. Marná naděje a lež líbí se muži
nesmyslnému: & snové pozdvihují ne

.

...“

24. Nedáve' poškvrniti slávy své;'
v den dokonán dnů života svého, a v čas
vykročení svého rozděl dědictví své.
26. Píce s hůl a břímě (náleží) oslu:
chléb a kázeň a práce služebníku.
26. Pracuje i pod lázní hledá. odpo—
činutíz' popust rukou jemu , a hledá,
svobody.

se ho; 21. jak na“

oběti.

moud 'ch.'

2. ako kdo lapá stín, & honí vítr:
taki ten. kterýž dbá. na vidění lživéz'
3. Obraz obrazu jest vidění snů: jako
tvář člověka ukazující se v zrcadle.
4. Nečistý což očistí? a. lhář což poví
pravdivého?
.

15) &. každá věc na světě má jinou sobě odpornou; ale Bůh vše řídí. že jedno druhé nepohubí.
16) Skromné se sv. mudřec nazývá. pnběrkái'om po ženách (dle řec.). anebo sbirqjícich víno; neboť

jeho kniha švem nejposlednější jest ! písem sv. (vyjma Mnknbejskéh ale . . ,'
17) t. s pemocí Boží jsem ale na.-ebrsl tolik moudrých průpovčdí. že naplnily knihu jako čeřenhrozny.
23—24) t.. buď půnem ve svém statku do smrti. až . . .
26) t. i když přísně drtič jej. pohodlí svého hleděli a loniti bude.
28) t. a tudíž zlopáiněmu. Za sterodávna mívali páni nad svými služebníky (otroky) úplného práva
hrdelního. Co ale v novém zákoně o služebnicích platí. viz. Elen. 6. 9.
30) t. údej od něho práci. na něho pHsluiicí a možnou. v ničem! mu nepřituiuje. -- ") t. i
když jej tmtúš. chovej se lidsky a spravedlivě k němu.
31) Míní zde čeledína v bqji. anebo jinak na vojně najatého. a tehdejším právem vilčeným v službu

podrobného.
]) t. nemoudl'i jim věří; j. č. „snové k létání pozdvihují nemoudrých," t.. zdají se jim věci ne

lmyllné. jako ku p. le lítají v povětří a p.
2) & klamné. domnívaje tím zvěděti budoucí veci. čísle a t. p.

,

!

í 34.5—31.

Sii-ach.

6. Hádaní bludnó.' &.lživé předpoví
dání z ptačího letu ," a snové zle činí
cích (to vše) marnosti jest.
6. A jako (žena) ku porodu pracu
jící. (tak) srdce tvé přeludytrpí.' Lečby
od Nejvyššího vysláno bylo navštívení,
nepříkládej k nim mysli smí:"
7. nebo snové uvedli mnohé vblud,
a ti, kteříž doufali v ně, zklamani byli.
8. Bez klamu dá se naplniti slovo
zákona, i moudrost (jeho) ústy věrného
(učitele) vyložiti.'
9. Kdo není zkušen. co ví? Muž
v mnohých věcech zkušený o mnohých

18. Ku komu má. hleděti? a kdo jest
sila jeho?
19. Oči Páně hledí na ty. kteříž se
ho bojí; obránce mocný, podpora silně,
štít (proti) vedru. a zastin polední;
20. ochránce před úrazem. a spo—
mocník v pádu; povyšující duši. & osvě—
ze
u oči, dávající zdraví a život a po—
cujlící

21. óbět toho. kdo obětuje z nespra—\

vedlivě nabytého. jest poškvměna. a
úsměšky neopravedlivých nejsou libě.'
22. Pán jenom jest při těch, kteříž
ho očekávají na cestě pravdy a sprave
věcech přemýšleti bude: &kdož se mno— dlnosti.
hému naučil. vypravovati bude věci ro—
23.DarůL ) ' "-'-v
L ' _; Nej—

zumné.

vyšší. aniž vzhlědů.na. oběti nespravedli

10. Kdo není zkušený. málo zná: kdo
ale v mnohých věcech byl. bude míti
mnoho zlé chytrosti.
11. Kdo zkušen není, co ví? kdo jest
zklamán, pln bude šibdstvíf'
12. Mnohé věci spatřil jsem bloudě,'
a. velmi mnohé mluvení" z ůsoby.
13. Několikrát až k smrti v nebez e
čenství jsem byl ro ty věci, a vysvo
zen jsem milostí
ží.
14. Duch bojících se Boha ochráněn.
a jeho vzezřením požehnan byvá.
15. Nebo naděje jejich jest v spasi—

ch: aniž
se pro
slituje
nad hříc
ly. množství obětí jejich
24. Kdo obětuje obět : statku člo—
věks chudého. jest jako kdo zabíjí syna
před obličejem otce jeho.
25. Chleb nuzný jest život chudých:
kdo jej odjímá. vražedník jest.
6. Kdo odjíma chléb a v potu (doby
o). jest 'ako. kdo zabíjí bližního svého.
27. K 0 vylévá krev. a kdo činí
křivdu nájemníku. bratří jsou.
28. Když jeden staví. a druhý boří.
co jim : toho pojde. leč práce?
29. Kd ž se jeden modlí, a druhý
teli svém, a. oči Boží hledí na milu—
zlořečí: či se vyslyší Bůh?
jící jej.
30. Kdo se umývó.. dotkne se mrt
16. Kdo se bojí Pána. ničeho se ne
bude strachovatí, ani děsíti: nebo on jest vého. a opět se ho dotýká.. co prospívá
umytí
jeho?
naděje jeho.
31. Tak i člověk. kterýž se postí za
17. Toho, kdo se bojí Pána, blaho—
hříchy své. a opět se jich d0pouští. co
slavená jest duše.
5) :t. vnitřnosti
: všelijakých
na nebížlemi,
z potkání
& p.věčtivtlí.
— ") předpovídali.
t. ; viděnía.létu ptactva,
zvířatznameni
obětovaných.
:
mění listí
a p. staří
6) t. kdo na soy dbá.. tomu úzkost & bolesti působí. jako ženě těhotné ku porodu se blížící. —
“) t. nevěf snům. lečby od Boha pocházely. jako u př. Mat. |. 20. 2. 12 o j.
8) t. k do se slova zákona. Páně ddí, nemá.zapotřebí oněch hle-mů: bez nich datací jej pozusti
i plniti. Pravda sama sobě nejsilnější podporou.
ll) t. vyzná se v ošemetnosti lidské. aby nebyl opět oklamňn. Smysl.9—11. Pravá 1110th ne
záleží v nahromadění mnohých & všelikých vědomostí. nýbrž více v zkušenosti života, kte
rou! nabytí nelze leč časem.
12) t. cestuje i po vlasti i v krujiněeh jiných. — ") t. rozmanitost i věci i v nářečí.
21) t. oběti těch. kteří míní. jimi za uoopnvedlivooti své dosti ěluiti. nic nenahradí“ uikozeným.
ůsněiky jsou proti Bohu.
30) 0. kde se dotkuul mrtvého. byl -eáltěn : měl dle zákona oňltšní potřebí.
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Biraoh.

mute prospěje. že se ponižuje? modlitbu
jeho kdo vyslyší?

11. Při všelikém daru ukaž veselou
tvář svou, a s radostí obětuj desátků

Kapitola 85.

12. Dávej Nejvyššímu dle udělení
'eho: a dobrým okem podlé nalezení ru
ou svých učíň;'
13. nebo Pán jest odplatitel, a sed
meronásobně odplatí tobě.
14. Neobětuj darů špatnýchf nebot
nepřijme jich.

Učí, colon nad choti; 6. že i tyto povinné . spravo
dllvým proupěinójsou; 16. že Bůh "lišt pomůže ohn
dým. vdovúm,cytothin . všelijak utilkovným.

svých!

]. Kdo zachovávázakon. množí obětf
2. Obět spasitelna jest pilným bytí
přikázaní a odstoupiti od všeliké ne
pravosti.
15. A nezpoléhej
se na obět
vedlivou,
ne o Pán soudce
jest, nespra—
a není
3. A obětování oběti očistující' za u něho sláva osoby.
nespravedlnosti a modlitba za hříchjest
16. Nepřijme Pán osoby proti chu
odstou ití od neapravedlnosti.
dému. a prosbu uraženého vyslyší.
4 lťdo vzdává. díky za milost, obě
17. Nepohrdne prosbou syrotka: ani
tuje běl :* a kdo činí milosrdenství. obě

vdovou, když bude vylévati prosbu svou
(Zalm 49, 14.)
3 lkaním.
5. Dobrolíbeznějest Panu odstoupiti
18. Zdalíž slzy vdovy nespadají na
od nešlechetnosti: a prosba za hříchy
lice. &.křik její na toho, kterýž je vy
jest odstoupití od nespravedlnosti.
vadit"
6. Neukazuj se před obličejem Páně
19. S lice zajisté Vstupují až do nebe.
prázdenf
aPím. jenž slyší. nebude se v nich těšiti.'
7. Nebo to všecko z přikázaní Božího
20. Kdo se klaní Bohu v utěšení. pří
děje se.
8. Obět spravedlivého tukem na lňuje jat bude. a modlitba jeho až k oblakům
se
přiblíží.
oltář. a jest vůni libeznou před 0 líče
21. Modlitba kořícího se oblaky pro
jem
'9. Ngvyššíhof
bět spravedlivého při'emnň jest.. nikne: &dokudž se nepřiblíží (až k Bo—
hu). nepotěší se: aniž odstoupí, dokudž
&pama'tk 'e'í neza omene in.
10. S yddblrou níJyslí vzdávej slávu nepopatří Nejvyšší.
22. A Pán neprodlí, a bude soudíti
Bohu :' a neumenšuj prvotin rukou
spravedlivé, a konati soud. A Nejmoc
svých."

tuje oba."

1) t. vzdává svědomitě všecky oběti v zákoně přikázané. a tím naplňuje zakon, co! opět za
obět platí; j. &. „množí modlítbu“. t. často se modlí; modlitba jest obětí ducha.
3) Viz 3. Moji. ], 3. Smysl: Kdo přísně se varuje hříchu. ustavičnou tím Bohu obět vzděvů a
neustale se modlí: potlačování hříšné náklonností jest stálou oběti zápalnou.
4) t. obět suchou v bílé pšeničné mouce zileieiicí. _ ") t. obet krvavou a zápalnou. Smysl:
Mílosrdenství prokázané předčí u Boha zásluhou nad díkůčinění, jako krvavá občt chvály nad
obětí suchou. Že ale tím obětí se nevylučqji. učí ver. 6. a d. (5. Moji. 16. IS.)
6) t. při vií své spravedlnosti vzdůvej oběti přikizmé ochotným s. čistým srdcem.
8) t. spruedlnoet a svatost života činí obět Bohu příjemnou: nice nespravedlivé ji znečistuji.
10) t. radostně oslavui ho obětmi. — ") t. prvotin praci ntitků svých neopomiň vzdávatí; na
urncmiqjjich: co : prvotin se děti mělo. zevrubně zákonem nebylo určeno; jinak ale u desátku.
ll) t. odděluj je ku potřebě posvátné. důvej je kněžím. (2. Kor. 9. 7.) Desátek tedy jest pravem
avatýrn.
12) t. štědře dávej. jak ruka tvá toho možnost uzná.
14) t. vadu majících; anebo nepravé nabytých (3. Moji. 22. ŽL); anebo umenšených, (výš ver. 10.
12.) „Rei—„:ncrjímej darů.“ t. toho. co dáti maš.
18) t. kde působí. že se vylévají. toho dostihne za to přísný trest od Boha
19) t. nebudou mu milé; akrovně řečeno místo: „velmi jej zumueují a ]: hněvu [zapnut-jí.“

35. 23. — 35.19.
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nější nebude míti strpení s nimi. dokudž
nezdrtí hřbetu jejich:
23. a. neodplatí pomstou národům;
dokudž neodstraní všeliké množství py5137be &ber-ly nepravych nepotře i.
. II

..

O

irgléjliiigglebiéjžhůo“ vedlé “má“
--;
„

6. Obnov znamení, &.opětuj divy své;
7. oslav ruku a pravici (svou);
8. vzbuď prchlivost. &.vylí hněv;
9. shlad' odpůrce. &.potři nepřítele!
10. Přispěj v čas. a pomni na.konec:

&

l_l.Horoucímplamenem' buďtež shl

25. dokudž nerozsoudí
soud
lidu. své— peru.
se chrám
' a., kterí trápí hd
,
.
vuj, 1:30eznetez
zahynutl.
ho, & neobveseli spravedlivých milosr—
_
denstvím svým.
l_2. Potři hlavu_knížat nepřátelských,

26. Ušlechtilé 'est milosrdenství Boží ř'kalíClei Nenít jineho kromě nás.“

v čas soužení, jako oblak deštový v čas
sucha.

_
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“run—:

_
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_

32:22:
mi:?-

13. Shromaždi všecka. pokolení Jn
kobova..at poznají, že nem Boha mimo
tebe. a. at vyprevují _veliké div-ytvé: a.

dědičněvládu:j|m1.jako od počátku.
14. Smiluj se nad lidem

svým.

nad

?smžgo,'?ÝÉ'KO
jestjtĚm ms;.,na
e z

]. Smiluj se nad námi, Bože všech „Žmfm " ] mu vyvo zaprvorozence
VĚCÍ,a POPatřna nás, &ukaž nám "čt-10

“"Mám

“150111

2. &pust strach svůj na národy. kteřiž nehledaji tebe. aby poznali , žet není
Boha kromě tebe, a aby vypravovali ve-

15. Smiluj se nad posvátným městem

Je.

"

**

"'"—činkusvéhof

16 N Iti—'Sion
n
rvit ]
. l _
'. op 81á
evyprřld e nám s o
vy svymi,-a. _ vou svou
"5"

like divy „&
, 17. Dej svedectví těm. ktořiz od po
3_ Pozdvihni ruku „ou nad národy čatku tvorové tvoji jsou ,' a.vzbuď pro
“ vidí moc tvou.
roctví,_ kteráž mluvili ve jmenu tvém
4. Nebo jako před obličejem jejich promI prvněiši
posvěcen jsi v nás.“ tak před obličejem
18. Dej odplatu očekávajíclm tebe ."
naším zveleben budiž v nich.
aby proroci tvoji shledání byli věrní : a

5. aby
poznali
tebe.
jakotebe.
i mysomali
jsme,
že není
Boha
mimo
ano.

vyslyš
modlitby
služebníků
svých
19. dle
požehnání
Áronova.
nad lidem

23) t. naráží na Egypťany & Syry. tehdáž ned Jůdskěm krutě panující; dá se ale i k jiným
věkům & místům obrátítí. Všeliké mítinky proti opuštěným vyvolávají trest Boží.
24) t—všelikému člověku přísnou odplatu nejen ze skutky nýbrž i myšlení jeho.
4) t. spravedlnost svou ukázal jsi na. nás. před očima jejich nás trestnje: tuk učiíi i jim.
10) t. uůín konec ukrutností nepřátelské, nz užitnou nad velemocnou pomoci tvou.
11) t. bud' bleskem ; nebe, a nebo jínekým zapálením pevných hradů. v nich! se nepřátelé mii
chrání. tak aby všíckni n. d.
12) t. kteři tak ukrutně ucházejí s lidem, jakoby nebylo Pána. nad nimi. (Viz 35. 28. pozn.)
15) t. kdež svatými tebou uutenovenýmí obětmi čest se ti vzdává. a kde! "lišt přebývů.
16) t. kýl prorokové tvoji opět slovu tvá jako druhdy na Sionu hlásají. tak aby lid se k tobě
obrátil. slávy došel : chvála odtud na vše strany se rozldhnle. — Du proroctví s Znobnri
ášem : Malachíáiem v Israeli zanikl; prosba. sv. mudrce vyplnila. se na den letniční seslímím
Ducha svatého.
17) t. osvédč znova dávnou svou k vyvolenému národu svému (ver. M.) szeň & milost a. . .
18) t. vyplněním zaslíbení svých odměň trpělivost naši, jí!.to doufáme spasení naše (vysvobození
od nepřátel a, příští Meuíáše), & doku. že dávní proroci skutečně od tebe posláni byli.

__
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Bir-noh.

tvým! : uveď nás na cestu spravedl
nosti. nt poznají všiclmi, kteříž přebý—
“Ji

na tem! . že 18! ty Bůh . Split-Nel

věků."

36. 20. — 37. u.

Knpllola

81.

Ovbrnýehifnleinýchpřltehcb."I.ludeůjlkýehsimime
hledal. 25. O moudrost-l. sli-idmémle chovini.

20-jídle
VšelihýiPo“m
požívá život a jest
jídlo
lepš
. .
.
.

!. Každý přítel .dí: [ já:
se epo
„ jsem
)'il pr'á te letvlm., s jest
pritel
pouze dle

uší-3235113313333mnm—=

jména._Zdaližnenív tom zármutekaž

22. Srdce zlé působí zármutek; &člo— k 83113; ž oto

věk zkušený odolá jemu.

obrátí .,y s

.

řltel

varys a P

ř' l

' nep nte e

'esřžlclrseelcltgo [É'ŠŽ beře u zena; ::
_3. Č přeneštastná nepravosti! kdes
Y P '
jsi se vzala, přikrýti zemi zlosti & lsti—
24. Krása ženy obveseluje tvář muže vostí -eho !.

]

33:35:31;
%Ž'Ld'

v člověku žadost nade
25.
ajemná.
. Jest-li
, . řečjeji ..ukojitelná
. .,

4; 'ovnryš'veselj se spřltelem vštěstí.
avšaasouzenlproti,:nlíkemjejm
se stává.;
. ovarys : pr: e em ou rpnost
m

gtgllošllťdofzeť šuÉd-LĚŽT: roven (v
26 Kdo má genu dobnlíu. má základ
.
'_ .
.
jmění. jest mu po boku co pomocmce

pro břicho, i proti. nepříteli vezme štít.“
6..Nez'apomlnej na. přítele svého v
mysh sve, &.bud' ho pnměthv v zboži
svám.“

i podpore i útěcha.

27. Kde neni hradby. rozebránobude

_

__

,

„ 7-Nmď se wm; letem tobě “metly

jmění: &kde není ženy. vzdychá nutný.“ čml ' a před zůvndlclml Wbě skrývej “'
28. Kdož důvěří tomu, kterýž nemá mysl
hnlzdaf auchyluje se. kdežkoliomrkne?
8. Každý rádce ti poví nějakou radu:
takový jest jako podkasnlý lo'tr. prcha— ale jest rádcem sobě samému.'
jící z města do města."
9. Před rádcem (takovým) ostřihej
duše své; prvé viz.jaká jest jeho potře
bn: nebot on i na sebe m sliti bude :
—'—'
10. ab snad new-azil olu do země.
a řekl to č:
11. „Dobrá jest cesta tvál" a nepo—

19) :. podlé toho. jak požehnal Áron lidu tvého. (4. Moji. s. 23.) __ u) :. Bůh věčný. jemu!
všichni věkové námi a. podrobeni jsou.
20—23) Smysl: Jest rozdíl. znamená. a. činí se ve všem; ele níkdež není tak vážný & důležitý
jako u vyvolení manželky. Hens spíše Heston býti může s ledukterým mužem, než mut : lednp
kterou ženou.
27) t. mul. jen! zehudne. ponevndi vie cizím ovčí-ití musí; nebot kde! n t. d. (verš 28.)
28) t.. sveho místa. stálého bytu; ale toulqje se po světě. nocuje. kdekoli ho soumrak přepadne. —
") Smysl: Kdo nemů manželky. přinucen jest drteti služebnictvo. jemuž mnohdy méně smí
důvéřiti nel pobehlým loupežníhům.
3) t.. takového oiemetníkg který co hod le leskne a. plazí. & jedovatě nn. smrt uithne.
5) t. i také | ním bojovati bude proti nepříteli jeho; však ale jen pro břicho. pro podlý svůj zisk.
6) t. buď: „kdyl budeš bohatým,“ & nebo: „hled mu se zbožím svým pomáhali“
8) &. rodí & nému ulítku. aby : tebe něčeho ziskal: rozumí růdce takového. jako řekl v. 7.
9—11) &. měj se na pozoru před vůdci ošemetnými; vůbec nenď ne | lidmi nejisté htobě upřím—
nosti. nic jel v nebezpečenství. že ti euni přehání: nejakou v cestu tobě položí. aby: nudil
. škodu utrpěl; pak neber rodu slidmi o tom, čemu nerozumqjí. s nebo v čem ze ale vune

průvč nditi nechteji
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stavil se naproti. aby viděl co se při
hodí tobě'.
12. Jednej jen' s mužemnenábožným
o svatosti. & s nespravedlivým o spra—
vedlnosti. a s ženou o jiné. která. s ni
horlí: s bázlivým o válce. s prodavačem
o koupi. s ku em o prodaji. s mužem
závistivým o ěkováni.
13. s bezbožným o pobožnosti , s ne
poctivým o počestnosti. : rolníkem o
všeliké práci,
14. s dělníkem ročním o dokonání
roku.“ sslužebníkem lenivým o mnohém

díle:“ těch nedbej v žádné radě.“

15. Ale muže svatého ustavičně se
drž, kteréhožkoli seznáš, že zachovává
bázně Boží.
16. jehožto duše 'est podlé duše tvé.

'azykf'" Mnohý jest chytrý učiti mno—
ých &duši své 'est neužitečným.
22. Muž umě ý mnohých vyučuje &
při tom i duši prospívá..
23. Kdo chytí-hekymluvi ,' nenáviděn

jest; ten všeho rospěchu zbaven bude;
24. není mu dano od Pěna požehnání:
vší zajisté moudrosti prost jest.
25. Mnoh mudrc moudrým jest duši
své.' rozum jeho jest chvalitebný.
26. Muž moudrý cvičí lid svůj. &uži

tek rozumujeho jest stálý."
27. Muž moudr naplněn bude po
žehm'mím, a chv 'ti ho budou. kteříž
jej vidí.
28. Život člověka jest (obmezeu) na

počet dnů: dnové pak Israelovi' jsou
nesčíslní.

29. Moudrý v lidu děditi bude čest,
a kterýž polituje te e. kdybys poklesl
ve tmě.
a
jméno
na věk
30. S jeho
u, živo
cepude
život
svů .zkouše'
17. Srdce dobré rad zjednej sobě:"
nemáš zajisté jineho řepšího (rádce) duše uši: apbude—ýlinešlechgtnž., nell
nad ně.
dávej 'í moci.“
18. Duše muže svatého vypravuje ně—

31.í*1ebone všechněm všecko užitečno

kdy pravdu (lépe), než sedmero stráž jest. aniž všechněm všecko se líbí.
32. Nebuď při žádném hodování la
ných. kteří sedí vysoko na. stráži.'
19. A ve všech těch věcech pros Nej— kotný. a nepouštěj se do každé krmě:
33. nebo z mnohých pokrmů bude
vyššího,
v pravdě
tvou.
nemoc, a lakotnost dojde až k pohnutí
20. Přachyřídil
e všemi
skutkycestu
předcházej
tě slovo pravé.' a před všelikým činem žaludku.
rada stálá.
34. Pro obžerství mnozí zemřeli: a
21. Slovozlé převrátí srdce.' z něhožto kdo střídmý jest. přidá si života.
čtyry věci pocházejí: dobré i zlé. život
__..—
ismrt:" & panuje nad nimi ustavičně
12—14) tu některé toho druhu lidi k výstrnze uvádí, jako by řekl: Tuk nelze tijednati ' mužem . . .
14) t. o tom. co by. mu už ku konci roku vykonati uložil; a nebo: kdy se mu rok dokonš. —
") dolet: u těch všech špatnou ee potisků, těch tedy —- “') t. o těchto věcech.
17) t. utvrd' erdce své pravidlem dobrého svědomí a pak na tom. jsi—Ii sám s věc dosti moudrý,
přestaň: & nebo: hled' si přidružiti muže moudrého.
18) t. než sedmero ——i více učených; příklady jsou toho hojné v životech svatých.
20) t. věrná. přísná rozmluvu a porada ! rozumným & důvěrným přítelem. a té ae pak pevně drž.

21) t. 1 dobrého ve zlé. od ctnosti k hříchu. — “) život jest odměnou ctnosti, treetem hříchu
smrt. — “') t. ten jest toho deren obyčejným původcem.
.
28).t. kdo chloubnou toliko marnomluvnosti jiných klame. a tim zisku nějakého. nebo aspoň po—
chvaly dosíci hledí.
25) t. když dle moudrého umění tvého i žije. byt i jiných nevyučoval.
26) Dolet: kdo. co umí. sděluje 'íným. jen. mnohém ehvalitebnější než ten. kdo edmsobě moudrým jest..
28) t. pravého. moudrého isrse ty. žijícího ve všem dle zákona Božího.
30) t. sám sebe. své povahy, vůle, — “) t. nad sebou pře-mo! ee. byc tě sebe více etě-lo.

38, 1—22.

Kapitola 88.

na upsmatovéní (obětuj) běli. a učiň
tučnou obět, a (pak) de' místo lékaři;
(3. o'ž. 2. l. 2.)
povoleni . povinností lnnli řemulníoi.
12. neb i jej Pán stvořil: a.necht ne
odchézí od tebe, protože díla jeho jsou
1. Cti lékaře pro potřebu? nebo i jej potřebné.
stvořil Ne“ šši.
13. Nebo jest čas. kdyžto vruce je—
2. Od
za'isté jest všeliké lékař
jich upadneš.
ství;iodkré.leo
ídary.
14. Oni pak Péna prositi budou. aby
3. Umění
lékaře
hlavy chvá
jeho. odlehčení udělil jim,' a zdraví na přiči—
a před
obličejem
velpovýší
ikomocných
nění je'ích.
len bude.
15. do hřeší před obličejem toho.
4. Nejvyšší stvořil ze země léky. a
kterýž jej stvořil. upadne v ruce lékařL'
muž opatrný nezošklivíjich sobě.'
5. Zdalíž neosladla dřevem voda
16. Synu, nad mrtvým v lévej slz ,
a jakoby jsi něco těžkého byl utrpě .
hořká,?
_
(3. Mojž. 15, 25.)
zační
kviliti: a jak náleží naň, přikrej tělo
6. K poznání lidskému jest moc je—
jich.“ i dal umění to lidem Nejvyšší. aby jeho. a nezanedbej pohřbu jeho.'
čten b 1 v divných skutcích svých.
17. Pro pomluvu' pak ho plac hořce
7. ěmi věcmi uleví hojič' bolestí. a zajeden den. a potěš se pro zarmutekf'
18. a čiň kvílení podlé zasloužení jeho
lékárník učiní lékařství lahodné.. a sklá
dá masti zdravé; a nebudou míti konce za jeden den . nebo za dva pro utrhéní.
19. Nebo zármutkem příspíšísi smrt:
dila jeho :“
i_mořít sílu zármutek srdce, i skloňuje
8.
pokoj
zajisté
Boží
jest
nad
tváří
uji.
země.

933
mazu-ms; „...mamma;

20. Straněním se trvá. zármutek;' a.
9. S u. vnemoci své nepohrdej sám
sebou; ale modlí se Pánu, a on uzdraví život chudého jest dle srdce jeho."
tě."
21. Nedávej v zármutek srdce své;
10. Odvrat se od hříchu. a zprav ruce,“ nýbrž zapuď jej od sebe: a pomni na
a od všelikého hříchu očist srdce své. poslední věci.
11. Vzdej líbeznost (zápalné oběti). a
22. Nezapomínej:' nebot není navrá
1) t. vzdej lnu nejen čest. nýbrž i odměnu slušnou za jeho umění a péči.
4) Umění lékařskému tehdáž pravé důstojnosti se dostane. když na původci svůn, Bohu. co vše
mohoueímu stvořiteli všech léčivých sil spočívnti bude.
6) t. Bůh sám udělil lidem schopnosti k vyskoulnéní léků, aby pak moudrým jich užívnním zku
sivše dobročinných účinků jejich. velebili jej z toho.
7) t. nebudou však míti účinku žádoucího, leč Bůh požehnáním svým pomůže; nebot . . .
8) t. On řídí vše. co na světě jest.
9) t. hiešil by jsi. kdy by jsi medhal pečovali o uzdravení své. — ") L 0 uzdravení pros &.oče—
kivej je důvěrně od Boha pomoci lékaře. co jeho přímého prostředníka: bez lékaře, mohl jej
míti, uzdravení na Bohu žádná. bylo by Boha pokoušeti.
_.
10) t. spořádá práce své, dila svi..
14) t. aby nemocným dal odpočinutí od bolesti a nemoci.

15) „Kde není nepravosti. nepanují nemine.“ (Jan. 5, IL)
16) 't. nezanedbůvej ho pochovati; slušně a zbožně poslední službu mu praksi.
17) t. aby nikdo neřekl. že jsi nc.—citelný.
že jsi zemřelého nemiloval. :. j. (Jak. 36.) — ") t. drť
v zérmutku svém slušnou míru, ohledem sebe. abys si přílišným žalem neuškodil. (Viz. IQ.)
20) t. vzdalovim'm se lidské společnosti a slušného vyražení srdce se moří. — ") t.. bídný jest
život. kdy! srdce zármutkem sklíčeno jest. jako člověka chudého. an se nouzi trépí.
22) t. že i ty umi-ití musíš. abys skin si života neukraeoval.

L se. 23—39.
;

'Birsoh.

cení (s onoho světa): & onomu níčehož
neprospě'ei, &sám sebe umoříš.
23. ( omni. jakoby každý zemřelý
k tobě děl :) ..Pamětliv buď osudu mého;
nebo takový bude i tvůj: mně včera. o
tobě dnes.“
24. V odpočinutí zemřelého nechat
odpočinei tvé na něho pamatování. a
potěš ho tak pro odloučení ducha jeho.'
25. Moudrosti učeného (lze nabytí)
v čas prázdné :* ikdo si umenšuje práce.

31. mysl svou obrací k vyvedení díla
s péčí svou ozdobí je k dokonalosti.
32. Tak i hrnčíř sedě při díle svém
s toče nohama svýma kruhem: vždy be
dlivě se zaměstnává dílem svým a. roz—

počtem jest všelíkú.práce jeho.'

33. Rsmenem svým tvoří hlínu. na.
před nohama do umdlení uhněta.ji:'
34. mysl svou přičiní. aby dokonalé
bylo polévaní s bedlivě vyčistí pec.
35. Všickni tito rukám svým dově
postihne
ude ten,moudrosti. Jaké moudrosti ns— řují, s jedenkaždý ve svém řemeslemou
26. který drží pluh & honosí se ra— drý jest:
tištěm. ostnem voly pobízí &v dílech je
36. bez těchto všech nelze vystavěti
jich se obirá, s jehož řeč (jest toliko) o město;
volčatech?
37. a nelze bydliti v něm. ani se pm
27. Myslí svou dbá o vyhánění brázd,
cházeti: ale do shromážděnínepřeskočí.'
&péčí svou 0 krmení krav.
38.
Na stolici soudnou nesednou, a
28. Tak i všeliký řemeslník &mistr.
který pracuje noc jako den. kterýž vy zákonu spravedlnosti neporozumějí, aniž
rývá pečeti ryté a jehož pilnost rozma prohlásí umění a soud, s v průpovědích
nité dělá. podoby: mysl svou pohrouží se nevyznají:"
v podobnost obrazu & bedlivostí svou
39. ale stvoření(tohoto) věku udržují'
dokoná dílo.
a prosba jejich k Bohu buď o provádění
29. Tak i kovář sedě při nákovedlí & řemesle; (jemu) věnujtež mpsl svou, hle
hledě si díla z železs:' pára ohně pálí díce k zákonu Nejvyššího.'
tělo jeho. a s horkem výhně zápasí:
30. zvuk kladiva zní vuchu jeho. a
]: podobě nádoby. (kterouž dělá., patří)
oko jeho:
24) t. pomněním. že zemřelý po bídném tomto životě odpočinku došel, pot“

se a 'pokoj svůj zir

mutek; tak i jeho potéiíi.
25) t. k dosažení moudrosti potřebí prázdné. času svobodného od prací hmotných. Tyto uhmoi—
ďujíee tělo. nesrovnávqií se s učsnností, jak se dále 26—85 dotmuje.
29) Ve východních quiinách podnes kováři provozují řemeslo své sedíce na nízké třinoloe (jako
\: nis ševci). oheň mqjíce před sebou v jámě v zemi učiněné. anebo v pánvi. ku pnvioi ui
kovedlo. h levici měch.
32) t. všeliká dílo jeho dějí se dle jistě určené miry, souměrné.
33) nebo: změkčiv napřed nohama tvrdost její.
87) t. nebudou v rodě; tut učených, . ve vislikčm umění zběhlých potřebí jest.
38) t. nebudou počtení mezi soudce, učené v zákoně & mudrce.
37—88) t. jakkoliv lze býti mnohému velemoudrěmu řemeslníku : umělci, byl! by to předu veliký
skok , aby v rudu učenců nebo úkouodůrců zemských vstoupiti chtěl . souditi o věcech,
jimž nerozumí.
89) t. ti všichni náleží k udržení společnosti lidské. ——") t. tím trojí kůže. aby řemeslníci svě—
domitě zachovůvuli. chtí—li uměním svým i sobě i člověčeustvu prospčti: I) zbožnost, nebo
bez pomoci Boží ničeho! nedokiže člověk; 2) prsouvitost. aby v svém řemesle byli dokonal;
jen tehdáž se s prospěchem nemiuou; 3) opnvedluost; neboť i oni úcet vydají ohledem
k tvému povolání.
Bibli česká.
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Kapitola 89.

89. l— 30.

__.

15. Jestliže zůstane (živ), jmena slav

pozůstaví nežli tisíc (jiných): a
Ohm''“ "lťgbhjgiďrguťúm mmm nějšího
odpočine-li. (i tak) užitečno bude jemu.

]. Moudrosti všech starých vyhleda
vati bude mudřec. a v prorocích obírati
se bude.
2. Vypravování mužů slovůtných za
chová, a spolu v smysl podobenství
vnikne.
3. Tajnosti příslovívyhledávati bude. a
s skrytostmi podobenství bude se obírati.
4. U prostřed velikomocných sloužiti
bude, a před obličejem vladaře ukáže se.
5. Země cizích národů projde: dobré
zajisté i zlé mezi lidmi zkoušeti bude.
6. Srdce své vzdávati bude bděnim
jitřním Pánu, kterýž stvořiljej. a před
obličejem Nejvyššího modliti se bude.
7. Otevře ústa svá na. modlitbě. a za
hřích své modliti se bude.

16. Ještě myslim vypravovati: nebo
takměř nadšení pln 'sem.
17. Hlasem dí :' lyšte mne. synové
Boží: a pučte se jako růže vsazená u po—
toků vod.
18. Jako liban' vůni líbeznosti mějte.
19. Kvette kvitim jako Iilium. a vy—

10. a ten říditi bude radu jeho . i
umění, a (on) v skrytých věcech svých
rsditi se bude ;"
ll. on zjevné učiní umění naučení
svého, a zákonem smlouvy Páně hono
siti se bude.
12. Schvalovati budou mnozí mou

přšd
e 0. ním. a nic není skrytého před očima.
25. Od věku až do věku hledí. a nic
není divného před obličejem jeho.
26. Nemá řečeno b ': Co jest toto?
anebo co jest ono?“ ebo všecky věci

dejte vůni, & vydavejte ratolesti mi—
lostné. a.píseň chvály zpívejte, a dobro
řečte Pánu v skutcích jeho.
20. Vzdávejte jmenu jeho chválu ve—
lebnou, oslavujte jej hlasem rtů. a pí
sněmi rtů svých a citerami a rcete chva
lozpěvem:
21. Skutkově Páně všickni jsou velmi
dobří.
22. Na slovojeho stála voda jako hro
8 ŠŠude—lizajisté Pán veliký chtíti. mada; a na promluvení úst 'eho jako ná.—
držky vod;
(1. Llojž. 1. G.)
duchem rozumnosti naplní jej;
23. Nebo napříkázaní jeho děje se. co
9. a on jako přívaly vyda řeči mou—
drosti své, a na modhtbě chváliti bude rači; &neni nedůstatku v Spaseni jeho.
24. Skutkové všelikého člověka jsou
Pána:

časem svým zpytovány budou."
27. Požehnání jeho jako řekase rozlilo;
28. ajako povodeň zemi epojila.. tak
drost jeho. a. až na. věky nebude vy—
hlazena.
hněv jeho národové, kteříž ho nehledali.
děditi budou z'
13. Nezah e památka jeho. a jmeno
29. 'akož obrátil vody v půdu suchou.
jeho vyhled váno bude od národu do
národu.
a vysc a země. a cesty jeho ]: průchodu
14. O moudrosti jeho vypravovati bu— jich se rovnaly :' tak hříšníkům v hněvu
dou národově. a chvalu jeho zvěstovati jeho budou ku pádu.
bude shromáždění.
30. Dobré věci dobrým stvořeny jsou
10) |:.. v tajných. obtížných věcech povolini svého s'Bohem se poradi mudrc &tak jistě nabloudí.
17) t. „moudrosh“ nebo: „nadpřirozený hlas ve mně."
18) &. kndidlový strom; vůni touto ctnost oe znameni.

26) t. k čemu jest toto neb ono? — ") t. k čemu jsou. Ř. všecky k užitku stvořeny jsou.
28) h ti národové hněv jeho dědičně. na vždy suůieti budou.
29) t. cesta mořem rudým u vyjití hmlitů : Egypta.

Strach.
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od počátku; taktéž nešlechctným dobré

i zle.'

31. Hlavní potřeby k životu lidskému
jsou: voda.. oheň. a železo. sůl. mléko. »,
chléb bělný . a. med, a vinný hrozen. &

Kapitola 40.
Okuuje str-sti . pomijiteloose všech lidských veci;
12. zvlášť neprovosti; 17. bázeň Plno mdo všecko;
29. ohnvnost lenivě iehroty.

l. Trmácení veliké uloženojest všem
lidem, a.jbo těžké na syny Adamovy ode
dne. v němž vycházejí z života matky
své, až ke dni pohřbeni jejich do matky
všech:
2. myšlénky jejich &lekánl srdce . dů
mněnky budoucích věci a den skonůní:
dili" trápení své.:
34. v čas dokonání' vylijí moc svou.
3. od toho. kterýž sedí na. stolici sla.
a takto hněv toho. kterýž je učinil, ukojí. vné. až do sníženého na. zemi a.v prachu:
35. Oheň. krupobití. hlad. i smrt, vše
4. od toho, kterýž nosí hyacintový oděv
cky tyto věci ku pomstě _stvořenyjsou. a korunu. až do toho, kterýž se odívá.
(Zalm 10. 7.)
plátnem režným: vztek, závist. bouře.
36. zubové lité zvěři . & štírové, & ha vrtkost & strach smrti.)hněvivost neu
dové. i meč mstící, (to vše určeno) k stálá. a. svár,
zahubeni bezbožných.
5. i v čas odpočinutí na. ložci sen
37. Krozkázaní jeho plesají.' &.ne.ze noční znepokojuje mysl jeho.“
mi ku potřebě hotovi jsou: a časy svými
6. Maličko. jako nic. otrvá v odpo
nepřestoupíslova."
činku; í od toho ve smích), jako ve dne
38. Protož od počátku utvrzen jsem.' přeludy (vytrhují jej.)
a. povážil a. rozjímal jsem to a. napsal a
7. Vyděšen bývá viděním srdce svého.
zanechal.
'ako, kdo ušel v den boje; a když se vidí
39. Všickni skutkové Páně jsou do
ezpečna, povstává a.diví se svému ni
bří, a všeho. čehož potřebí, v hodinu čemnému stmchu.
svou poskytuje.
8. A tak jest se všelikým tělem. od
40. Nemá. se říkati: Toto jest horší člověka až k hovada: ale u hříšníků sed—
memůsob.
nežli ono: nebo všecky věci časem svým
9. A k tomu smrt. krve prolití. svár.
schváleny budou.
41. A nyní vším srdcem i ústy chválu a meč. utiskovůní. hlad. a pohubenl,
&.biče :.
vzdůvejte. &dobrořečte jmenu Páně.
olej. a' oděv.

32. Všecky tyto věci svatým k do—
brémn , bezbožným pak a. hříšníkům
obrátí se ke zlému.
33. Jsou duchové, kteříž ku pomstě
stvořeni jsou ,' a.vzteklostí svou potvr

30) Řec.: „nešlechetným zlé.“ — Dle pouhého rozumu má tak býti. aby se dobrým dobře. zlým
pak zle dělo; nezpytetelná moudrost Nejvyššího dopouští ale tomu, aby někdy i některým
zlým dobře se vedlo. ponechajíc si úplné vyrovnání pro onen věk. (Viz příklad bohatne a. Luu-a..)
33) Rozuměj: nikoliv původně, nýbrž když byli odpadli. Bůh dle svrchované moudrosti své jich
používá k zkoušení dobrých (Job), k potrestání zlých. — ") t. zmnožili zije. ti zlí duchové.
34) t. ' uložený čes pomsty: j. na konci světa tohoto.
37) Řec.: radují se a ochotně rozkazy jeho plní. — ") t. rozkazu Božího. když totiž do: přijde,
aby konali pomstu nad hezbožnými.
38) t. ' tom přesvědčení. ?. 39.
5) t. člověka; i ve oněch Iekejí jej strasti života & ruší odpočinek jeho.
9) t. tresty Boží; jakkoliv všichni jsme podrobeni těmto metlim, jest v tom přede ten rozdíl, to
to slouzi dobrým k zkoušce, utvrzení v ctnosti & ziskani větší zásluhy. kdežto nešlechetným
jest počátkem jejich peklo a věčného trestu. nemajicích nižidné neděje ani pro tento ení
pro onen život.

„___—___ .
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40. 10._ 41, 1.

10. na. nepravě stvořeno jest to vše;
s pro ně stalo se potopa..
ll. Všecko. co jestze země. vzemi se
obrátí; i všecky vody do moře se na—
vracují.
12. Všeliký dar" s nespravedlivost
mhlazeny budou. ale víra.na věky ostojí.
13. Jmění nespravedlivých jako potok vyschne. a.jako hřímsni velike s deš—
těm se sti-ati;
14. otvíraje ruce své.. veselí se: tak
ale konečně hříšníci zahynou.
15. Vnukové bezbožných nerozmnoží
ratolestí. a kořenové nečistí na vrchu
skály chřestí.'
16. Nad všelikou vodou“ zelená. se
tráva.. i na břehu řeky: (však) před vše-

23. Přítel & soudruh časem jsou si
vhod. a.nad oba. žena s mužem.“
24. Bratři (jsou si) ku pomoci v čas
soužení; a. nad ně milosrdenství vysvo
hozuje.
25. Zlato a. stříbro jsou odporou
noh :' a nad to obé jest rada obrolibá.
26. Zboží &síle vyšují srdce; snad
to obě jest bázeň áně.
27. Není nedostatku v bázni Páně.
a s ní' není třeba.hledati pomoci.
28. Bázeň Páně jest jako ovoce raj
ské a. nad všelikou slávu zdobí člověka.
29. Synu. za času živote svého neu-p
nouze (nežebrej): lépe zajistéjest umí-ití,
nežli nouzi trpěti.'
30. Muž, který pohlédli k stolu ci

likou trávou vytrhánn bude."
17. Milost jest jako požehnaný ráj.

zimu. toho život ani životem slouti
nemá.? nebot živí" duši svou pokrmy

».milosrdenství na. věky zůstává.
18. Zivot sobě dostatečného dělníka

cizími.
31. Muž pak umělý &vycvičený toho

oslazen bude, a v něm nalezneš poklad! se vystříhá.
19. Synové &vystavění města. zacho—
32.Vůstech nemoudrěho' sladkábývá
vají 'mena;' &nad obé žena.neposkvr- nouze, &v břišejeho oheň bude hořeti."
něn vážena bude.

20. Víno a hudba obveselujísrdce:
a nad
to obé &jest
21. Píšu)
had“ milování
d V “[miudrosti.
li
zvuk.
. nad to obéyjest jašykylshoadný.

ý

Kapitola

41.

na, 5.1;.mn přijmutí
mám.;
jak jmeno
bezbožni
v po.
tomcích_henby
docházejí;
15_.o adobré
pečovsti
nepomuze;19. . ně se kazdýstydětlme, ukuuje.

22. Milosti &krásy žádá oko tvé. &.
l. ósmrti! jak jest hořká památka tvá.
nad to obě (jsou) zelená osení.
člověku. kterýž má pokoj v zboží svém.
12)
14)
16)
16)

18)
19)
23)
25)
27)
29)

t. k porušení sprevedlnoeti dán.
t. nespravedlivý soudce ]: přijímaní úplatků. j. jen co by roku otevřel, kratičký čer.
&.usehlě uhynou. : větrem vanoue'im chtestiti budou: tak plemě bezbolných.
t. bažinou. — ") !. brzo vzroste. brzo se poseků: tek tež i. kde! zoesprevedlnosti tyji. nej—
prvé zahynou.
t. spokojeth s milem převyšuje vieliký poklad & oslque b'vot pracovitého.
t. působí slavné jmeno oni rodičům. toho zakladateli.
t. když se dobře sedají; v tom naleznou základ i svého blaha i svá slávy.
t. silná podpora ' živobytí. poněvadž si jimi vielikó potřeby opatřiti lze.
t. těm. kteří ji msjí. v bůzní Boli utvneným; i v největších strastech jsou. spokojeni.
Řee.: „Synu, lebrúeký život neli: lépe umřlti, než labuti,“ rozuměj : lenosti: nebo takovým
řečeno: „Nechce-li kdo děleti, aby teké nojedL“ (ll. These. 3, ID.) Ale kdo by buď neduhem
nebo věkem k práoi byl neschopen, smí po almulně jíti. mii se zakazuje ze. duchovní službu
bližním svým prokusnou daru dobrovolného od nich přijmouti. anebo : pokory toho, co by
mu průvan ze to náleželo. od nich proeiti. Tak možně i zákon almužnu divsti vyplnití. (Vis

Luk. 10. 7. S.)
30) t. (dle řeckého) „toho život ení se nepočítá,“ ničemný jest. on: si prací oni tolik nezíski.
by se uživil. -— ") Řee.: kalí. hyzdí. henohí.

32) Ěee. ..nestydatóhoshdki. bývě esem“
ho darmo krmíl.

_ ») c. beroucí hled. nebot nebude vzdy, kdohy

41, 2—24.

Birach.

2. muži pokojně žijícímu, majícímu
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v zemi se navrátí: tak bezbožní ze zlo

zdaru ve všech věcech &mohoucímu po— řečení v zahynutí.

14. Zármutek lidí bývá nad tělem je
žívatí pokrmu!
3. o smrti, dobrý jest osud maj člo 'ich: ale jmeno bezbožných vyhlazeno
bude.'
věku nuznému, jemuž síly ubývá,
4. sešlému věkem. &obtíženému sta
15. Péči měj o jmeno dobré: nebot
rostmi, a nevěřícímu, kterýž potracuje to ti zůstane spíše. nežli tisíc pokladů
velikých &drahých.

trpělivosti.'
16. Dobrého života.jest (malý) počet
5. Neboj se soudu smrti. Pomni na
ty věci, kteréž byly před tebou, &kte dnů :' ale dobré jmeno zůstane na věky.
17. Synové!uchovávejte naučenív o
réž potom příjdou tobě? ten soud jest
ode Pána všclíkěmu tělu.
koji;' moudrost zajisté skrytá. &po d
neviditelný
—-co prospěje obé?
6. I což potká tebe mimo vůli do
18. Lepší jest člověk. kterýž skrývá,
brolíbeznou Nejvyššího?' Buď si deset,
bláznovství své, nežli člověk,kterýž skrý
nebo sto. nebo tisíc let.
7. Nenít na onom světě obvinění ži— vá moudrost svou.'

vote.“
8. Syny ohavnosti bývají synové
hříšníků, i ti, kteříž bydlejí Vedle domů
bezbožnýclL'
9. Dědictví synů hříšníků zahyne, :
plemě jejich provázeti bude hanba usta

19. Ale však styďte se za.to, co (ihned)
vyjde z úst mých ;'
20. nebot není dobré za všeckose sty
děti , aniž se všechněm všecko dobré
opravdu líbí.'
'
21. Styďte se před otcem a matkou

za smilství: a před vladařem &mocným
ze. lež:
10. Na otce bezbožného neříkají sy—
22. před knížetem &soudcem ze pro
nové, že pro něho v hanbě jsou.
vinění: před shromážděním : lidem za.
vičná..

11. Běda vám, muži bezbožní, kteříž nepravost:
23. před tovaryšem &přítelem za ne
opouštíte zákon Pána Nejvyššího!
12. l kd ž se rodíte, v zlořečení se spravedlnost: a v místě, v němž bydlíš.
24. za. krádež pro pravdu Boží a. zá
rodíte: i k yž zemřete. v zlořečení bude
dil váš.'
kon,' &za podpírnní se loktem při jídle.
13. Všecky věci , kteréž jsou z země, a. za podvod u vydání &příjmu:

4) t. který ničeho! dobrého více na tomto světě neočekává; j. &. „kterýž potu-neni. moudro-t.„
jejž pamět : rozum opouštějí.
t. jako před tebou věickni zemřeli, tak i ty zemřei, : kdokoliv po tobě budou.
Řec.: „I proč odpírái dobmlibezné vůli Nejvyššími-
Dolní: jak dlouho trval, nýbrž, jaký byl.
Jest totiž obyčejně, to špatně společnosti kazí dobré mravy, .. dítky po rodičích se zde".
t. zloi'ečené narození vaše. poněvadž pro hříchy. jichž jste ee i sami dopustili, ijíných k nim
svedli. lépe by bylo. nbyste se sní nebyli narodili; zlořečení i smrt vaše, nebo nejen sami na
věčné utraceni přijdete. nýbrž i ohavnou pnmitku svých nešleehetnoutí zůstaňte.
14) t. lidé se pro smrt jejich na čas s. na oko rmouti. ale pro bezbožnost jejich brzo na ně u,
5)
s)
7)
8)
12)

pomenou.

16)
17)
18)
19)
20)
24)

t. život číro šťastnější, tím kratší; a nebo: štastných dnů živote mnlý bývů počet.
t. v štěstí. když se vám dobře vede; nemyslete, že vše činiti smíte, eo můžete.
:. který! ji maziva k dobrému svému i jiných: aware uč jiných, čemu tě jiní vyladili.
t.. ne a moudrost a. jiné dobré věci se styďte, nie za. to. o čemž vám povím níže v Zl . (L
Dolož: ni se dobre' býti zdí? Leem se sehnluje, co dobré není. . lecoa nic, co dobré jat.
t. nejen pro trest, nýbrž že se každým přestupkem i zákon Boží, upovídqjíoí jej, ulehčuje.
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41, 25. — 42.14.

6. Nad ženou nešlechetnou dobrá jest
počet.“
7. Kde ruce mnohé jsou, přivirej, a
cožkoli vydáš. spočitcj a převaž, vydání
pak i všeliký příjem zapiš.
covůní."
8. Za kárani nesmyslného a blázna.
27. Nevzhlědej na ženu cizího muže. &starších. kteříž souzeni bývaji' od mla
a. neslídi děvečku jeho, aniž přikročuj dých. (nestyd' se): a budeš vycvičený
k loži jejímu!
(Mat. 5, as.)
ve všech věcech & schválen před obli
28. před přátely za. řeči hanlivě: & čejem všech živých.
když dáš, nevytýkej.
9. Dcera uzavřena' jest bdění otcovo
25. za mlčení před pozdravujicímiz'
za vzhlědaní na ženu smilnou: &za od
vrácení tváři od příbuzného:
26. neodvracuj tváři od bližního avé
ho.' a za odjimani údělu &za nenavra

Kapitola 48.
Zač lo nesluší sty-děd; 9. jak | nadanými dcerami
nchiseti; 15. a o skutcích Božich vypravuje.

1. Neo ětuj řečí alyšených. aniž pro
nášej věc tajných. a budeš bez pohaněui.
a nalezneš milost před obličejem všech
lidí. Za tyto' všecky věcinestyď se, aniž
příjimej osoby, aby hřešilz“
2. za zákon a smlouvu Nej ššího. &
za soud. kdyžbya odsuzoval bez 'něho:
3. za.slovo“ (k prospěchu) tovaryšů a
cizinců, a za.úděl dědlčný řátelům"
4. za zprávnou váhu &zfvaží . za zisk
mnohých věcí. i nemnohých;'
6. za zrušení koupě a proděje.' a za.
přísnou kázeň synů. &elužebníku nešlo
chetněmu bok okrvavitL"

a éče o ni odjíma sen." aby snad v
m adosti své nepřestarala se."" a vdána.
za muže v nenávist neupadla-j
10. aby někdy poskvrněna nebyla v
panenství svém. a votcovskěm domě ne
byla nalezena.těhotná: aby snad vdána

za muž ne ronevěřila.se, anebo snad ne

plodná,nebyla!
11. Nad dcerou bujnou drž ustavičnou
atráž. aby někdy neuvedla tě v posměch
nepřátelům pro utrhímí v městě a vy
týkaní obce. a nezahanbila tě v množ
stvi lidu.
12. Na žádného člověka pro krásu
nevzhlědej; a u prostřed žen nepře—
bývej;

_

13. nebo z šatů pochází mol: a od
ženy ne ravost muže.
14.
pší zajisté jest urážka muže,

25) t. etyd' se za to, jestliže neděkujei těm. kteří! ti pozdraveni dávají. anebo kdy! jich opětně
nepozdravqjei.
26) t.. nestyď se nablízního svého. byt byl sebe sprostií. — ") t. vypůjčených peněz nebo jiných věcí.
1) t. které i hned povím. — ") t. nebeř ohledu při tom na nikoho: žádnému k vůli nebřeš.
3) t.. za spravedlivou správu nebo zastůní jednomuliaždému. buď že přítel, soused. anebo cizinec jest.
— ") t. kdytby mezi nimi spravedlivě rozeznůni učinil.
4) t. za zisk veliký neb malý. jen když jest spravedlivý.
5) I.. když se v něm nějaký podvod udal. — ") t. tre-(ati ho až do krve. Pravono tak podlé
tehdejších páv krutých. jimiž pánům neobmezenů moc nad těly a životem čelediků (teh
dáž otroků) d'ana byla. Co nový zákon káže. viz Efex. 6. 5. Kolos. 4. l.
6) t. dobré jest stráž držeti. aneb ji. i všecko před ní uzavírnti. Na zavřené věci pečet při
tiskuji ti. kdo je dobře schovali mini. — Jinak: dobré jest ženu nešleehetnou znamenati.
aby se ji neopatrni varovali.
8) t. soud (kůram') zasluhují i od lidí mladších. Jinak tel: nestyď se. zaatati se starších. kteří
urůžek trpí od mladších: nebot techto spůsob býva, protivovau' se starším 15uvadéti věci. na
nichž ničeho! nebývů. leč že nové jsou; novotěnim počínání všeliký blud.
9) t. za starodávoa dcery a ženy příšne uzavřeny se drtívaly. —- ") t. půlobi mu mnoho péče
a staroati ve dne i v noci. — "') t. nezůstala neprovdána. (Viz [. Kor. ?. 36.) — t) t. pro
stáři neroiklivila se mu, a nebyla od něho propuštěna. a pak opět otci k tivení připadla.
10) Což se u židů sa něčtěsti i hanbu pokládalo.

42.15. — 43. 10.
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26. J edně každé věcizachovává.čistku
dobrou.“ [ kdož se nasytí patře slávu
hanbě přivádí a k pohanění.
15. Protož připomínati budu skutky jeho ?
Páně. a což jsem spatřil. vypravovati;
v řečích Páně skutkové jeho.“
Kapitola 48.
16. Slunce svítící všecko prohledá; i

nežli žena dobročinůf i žena. kteráž k

slávy Páně plné jest dílo jeho.“
17. Zdaliž nedal toho Pán svatým ,'
aby vypravovali všecky divy jeho. jež
ustanovil Pan všemohoucí, stálými býti
k slávě své?
18. I propast i srdce lidské vyskou
mal: a chytrosti jejich prohledá..
19. Zmít zajisté Pán všeliké umění.
a patří na znamení věku! a zvěstujevěci.
kteréž stopy
minuly.věcí
i ty,skježto
mají. ob
jevuje
tý cplřijíti
.
20. Nemine ho žá né myšlení. a. není
ho tajné nižádné slovo.
21. Veliké skutky moudrosti svě o—
zdobil ten. kterýž jest před věkem a až
na věky, jehož“ ani nepřibývů.
22. ani neubývá. aniž mu potřebíjaké
hokoliv rádce.
23. Jak žádoucí jsou všecka.díla jeho.

ač (jsou nám) jako jiskra. kterouž jest
opatřiti"
24. Všecky tyto věci živy jsou, a tr
vají na.věky. a ke všeliké potřebě všecky
poslouchají jeho.

25. Všecko jest dvo'e. jedno proti
druhému; i neučinilniče o nedůstatekf

Okuuje ulehnout Boiskon : krásy slunce. mesice.
hvězd . jiných tvorů; ze. nnpominl k chvile Boží.

]. Obloha Výsosti krásou jeho jest.
ozdoba nebe obraz slávy (jeho).'
2. Slunce i u východu zjevuje ji. i u
západu ;nádoba podivná..dílo Nejvyššího.

3. O
pálí zemi,
a proti hor
kosti
je poledni
o kdo bude
moci obstáti?
Pec
horkosti chovajíc v působení svém,
4. třikráte' slunce pálí hory. paprsky
ohnivé vypouštějíc a jasnou září svou
oslňu'e Očl.

5. eliký jest Pán. kterýž je učinil,
a k slovu jeho spěchá. cestou svou.
6. [ měsíc se všemi proměnami v čase
svém slouží k určení času a na znamení

věku.'
7. Od měsíce jest znameni dne sváteč
ního ;“ světlo. jehož po úplňku ubývá."
8. Měsíc dle jmena jeho (sluje), &
divně (opět) roste až do plna.
9. Krásné vojsko jest na vysostechf
na obloze nebeské stkvíc se slavně;
10. ozdobou nebe jest sláva hvězd.
(jimi) svět osvěcuje na vysostech Pán.

14) t. Intel-£ dobrodinim a. všelikými dárky pod rouškou zdvořilosti. vděčnoeti &.p. přilichotiti Domall.
15) t.. slovem Páně všecko učiněno jest. řídí a zpravuje co. a nebo: ..nlovy Páně vypravovatí hudn

lkutky jeho.“
16)
17)
19)
21)

&. veškerý svět jest pln slávy Páně, jako světla. slunečního.
t. ctitelům ným. lidu izraelskému. vyvolenému: du Bolí jest pomstí a velehiti díle jeho.
t. času. na llunce : měsíc. jen! dělí ča..: to vše kynutím tahači“ svým lidí.

j. jich!; tedy bud': „Bůh věčně tentýž. nejdokonalejší bytost!“ a nebo: „Bom

díla tak

dokonalá. že jim ničeho! ani přidati ení ujmouti nelze.

23) t. ač toliko jiskru z nich známo: jako ale v tějii zniti i světlo iteplo, tak iv oněch Boha.
25) t. učinil všeho důstatek. dokázav v tom l laskavou štědrost. i moudrou šetrnoxt.
26) t. v každé věci uchovává, co v ní dobrého. Anebo:jedno druhému napomáhá v dobrém; i ty
odporně sobě věci. jedno druhému & prospěchu . k uchování slouži.

])
4)
6)
7)

t. nebesa ve své krhe zvěstují slávu Bolí. (Ž. 18. l.)
t. velmi mocně. násilně; nebo na třech světa stranách: východě, poledni. úpadě.
t. dle běhu a měny inny měřili staří rok : měsíce. (1. Moji. ]. 14. Ž“ 104. 10%)
t. velikouoei. letnic a každého nového měsíce. jeji Židé zvlášť oi připomínqií. — ") th jeho
ho po úplňku ubývá. ai na nový nestane.
9) hvězdy vojskem sluji. že se v urťitý du no tvém místě. co na strili doetnvuji.
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11. Na slova Svatého stojí k (plnění)
rozkazu (jeho): i neopustí stráže své..
12. Pohled na duhu, a dobrořeč tomu.
kterýž ji učinil: překrásná jest v lesku
svém;
13. obkličuje nebe obloukem slávy
sve; ruce Nejvyššího rozpialy ji.
14. Rozkazem svým rychle sesílií. sníh
(Hospodin).i náhle vypouští blesky sou—
du svého.
16. Týmž' otevrou se pokladové," a
jako ptáci vyletují mlhy.
16. Mocnosti svou stanoví oblaky:

48. 11—37.

myšlením svým ukrotil propast. a roz
sázel v ní ostrovy Pan.
26. Kdo se plaví po moři, vypravuj—
tež nebezpečenství jeho: a slyšlce to
ušima svýma podívíme se.
27. Tamt jsou znamenitá a divna díla
(jeho); všelikých tvorů zvláštní druhy.
živočichů i potvorné obludy.
28. Skrze něho určen jest konec ce—
sty' a k slovu jeho řídí se všecky věci.
29. Mluvme mnoho. až (se nám)
slov nedostává. konec vší řeči(bude):
On jest nade všecka“
'

a drobí se kamením krupobití!
30. Osíavujícejej co dokážeme? ne
chví?ní:se ho- bot
On své.
jest všemohoucí nade všecky
ry;17.
a kPřed
vůli obličejem
jeho věje je
vítropole
skutky
18. zvuk hřímaní jeho obráží zemi.
31. Hrozný jest Pan, i veliký velmi,
bouře půlnoční i vichřice:
a divná jest moc jeho.
19. a jako když se ptactvo spouští k
32. Oslavujtež Pána.,jakžkoli moci bu
sedění, s e sněhem, a jako když ko- dete, však ještě (všecku slávu) předčí;
bylky slétují. mete se;
ipředivna jest velebuost jeho.
20. pěkné bělosti jeho diví se oko, a
33. Dobrořečte Pánu. vyvyšujte jej.
nad přívalemjeho true srdce.
jakž můžete: nebo větší jest nade vše
21. Jíní jako sůl sype na zem : a když

mrzne, (působí střechýly) jako vrchole

“k“ chválu.

_

__

_,

_

_34' ZvelebujtežJej ze “[ '"? s_ve.

. .
bodláčí:
22. studenývítrpůlnočnívěje; iumrzš

35.usĚylejžte::“
o u vsak
'e'a nepostjaneuiíjdej.
rev. a ož
amž
. .
. .
.) ] vyp .;!
voda v led; nadkaždou hmotou vod ule- Je) "deb“ akož Je“ ".d. . h! ?."

36. Mno &skryté veci jsou vetsí nad
hne. a jako v pancíř obklíčí vody:
_, tyto :' nebo málo viděli jsme skutků
23. 1.vyžír_á.hory. a vypaluje poust. jeho.
&"sužuje paint Jako ohněm
37. Všechy pak věci Pán učinil. a po
24. Uléčením všeho toho náhlá mlha“ božuě činícím dal moudrost.
a rosa. předcházejíc před horkem nastá

vajícím,
řemůžejej."
25.
slovu
je o umlkne vitr. I po

——

ll) t. po všecky veky k slovu Boliruu vycházejí a zapadají v určitý čas, jako pořádně vojsko
na strhli ss střídqiíee.
15) t. rozkazem Pánů . . — ") t. vod; ovlquící déšťnlňšCv horkem písmu velikým jest dohro
diuím Božím: mimo jarní & pozimní deště nilůdnj'ch tam nebývá.
16) t. : hustých. si do ledu zamrzlých oblaků. jako z anukých skal drobí se & padů krupobití.

jako kamení; m staří o tom smýšleli. (Jos. 10, u. Žalm. 147. n.)
24) t. nastávající mlha a teplý déšť : jan všecko to zase napravuje — “) t. rozpustí jej. t. led.
28) t. katdému tvoru určen jat od Boha účel & trvání života jeho. an jej řídí a k dokoniní
'vůdí.
29) 5250: „on jest ve všech věcech.“ Dle Řee.: „on jest všech:" t. všeho stvořitel a zachovatel.
35) t. kde! vypoví všecky vlastnosti jeho? — “) 0.. kde! vypraví neposíihíý jeho od věčnosti
původ. a jaký jest Bůh slim o sobě?
86) t. „nad ty. které! vidíme.“ nebe: „nad ty. o nich.! jsme mluviliJ'
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44. l— 28.

Kapitola 44.
Svaté nókteri- muže vychvaluje.

!. Chvalmež muže slavné, & otce

12. dědictví svaté jsou vnukové je—
jich. a v umluvách stálo plémě jejích:
13. a synové jejich pro ne' až na
věky zůstávají: plémě jejich. a sláva je—

jich nezahynef"
naše v pokolení jejich!
14. Těla jejich v pokoji pochována
2. Mnohou slávu způsobil“ Pán ve
jsou, & jmeno jejich žije od národu do
lebností svou od věku.
národu.
3. Byli panujícími dle hodností svých.
muži velemocuí &.moudrostí svou“ ob
15. Moudrost jejich vypravujtež lidé,
dařeni, osvědčujíce mezi proroky důsto &chválu jejich zvěstuj shromáždění!

jenstvíproroků"

16. Enoch libil se Bohu. & přenesen

4. & vládnouce v lidu tehdejším. a
mocnou moudrostí (vydávajice) lidem
přesvaté slova.“
5. V umění svém vyhledávajíce

jest do ráje, aby dal národům pokání!
17. Noe nalezen jest dokonalým &
spravedlivým, & v čas hněvu učiněnjest

způ-— smířenímf

soby zpěvu. a vypravujice pisne písem.“
6. Muži bohatí silou. okrasy pilnost
zachovávajíce: pokojně bydlíce vdomích
svých.
7. Všiclmi tito v pokoleních národu
svého slávy došli, a za dnů svých měli
chválu.
8. Kdo z nich zrodili sc. zachovali
jmeno své u vypravování chvály jejich.'
9. Ajsou,' jichž není památky; a.zhy
nuli. jakoby jich nebylo; a zrodili se, ja
koby se byli nezrodili. i synové jejich
s mm:.
10. Ale oni muži milosrdenství jsou.

jejichž milosrdní skutkové nepřestali;
11. s pokolením jejich zůstávají do
bré věci,“

]) t. „slavné za věku. za živobytí jejich?

(l. Mojž. 6. B.)
15. Protož zůstaven jest ostatck (lid
stva) zemi. když se stala potapa..
19. Úmluvy věčné učiněnyjsou s ním.'
aby nemohlo shlazeno býti potopou vše-—

liké tělo." (1. Moji. 9, 14. Zid. 11, 7.)
20. Abraham byl veliký otec množ—
ství národův, a nenalezl se v slávě podob—

ný jemu. kterýž zachovával zákon Nej
vyššího. a byl vsmlouvě s nim. (1. Mojž.
17, 1—10.) ,
21. Na těle jeho utvrdíl umluvu' (tu
Bůh). a v pokušení nalezl jej věrným."
22. Protož s přísahou slíbil dáti jemu
slávu v národě jeho, že vzrostl jako ko
pec země.“
'
23. a jako hvězdy že vyvýšeno bude

& nebo „jejichž potomci jsme.“

2)
co.: v nich, skrze né; nebo: jim. t. oslavil je.
3) &. buď: svou zvláštní; nebo i tolik co „jeho“ t. Bozi. — ") t. prorokovali budouci věci. Smysl:
dle rec. Někteří z nich kralovalí nad lidem. jiní udatni vůdcové lidu byli. jiní moudrosti . roz
umem svým přirozeným k dobrému rodilí, & jiní budoucí věci předpovídali & prorokovoli.
4) &. zákony jim dévajíce & vůli Boží vysvětlujíce.
5) &. zpívali & vysvětlovali pisně sepsané. i staré od předkův složené, i také nové uklidnli; zpěvem
se nejen Bohoslužba zvelebovala, nýbrž i zákony v paměti lidské zachovaly.
8)
9) t. jiní. kteří v pravé moudrostí. bůzni Boží. slávy své nehledali; těch památka zanikla..
n) 9.. v potomstvu jejich zůstává sláva jejich iu věků budoucích.
13) :. pro jejich zásluhy. - “) o. nebude vyhlazena.
16) t. aby jim pokání kázal, si jej Bůh před soudným dnem opět na zem pošle. (l. Moji. 5, 22.)
17) t. kdy! Bůh potopou veškerý svět.umu. nalezl milost u Boha, a pro jeho zásluhy i rodina jeho.
19) t. !. Moji. 8, 21. — ") &. veškeré člověčenstvo.
21) &.obřízkou (l. Moji. 17. 10.) — ") I. Moji. 22. 1—17.
22) t. jako prach země, písek moí-e.

Bibli české.
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44. 24. — 45, u.

6. [do] mu sám osobně přikázaní, a
plémě jeho. a.děditi budou zemi od moře
až k moři. a od řeky až do končin země.' zákon života. a. kázně. aby vyučil Jakoba
24. A tolikéž Isákovi učinil pro Abra smlouvě jeho.“ &soudům jeho lsraele.
hama otce jeho.
(1. Mojž. 26. 3.)
7. Vznešeným učinil ona..bratra je
25. Požehnání všech národů“ dal mu ho. a. podobným jemu z pokolení Levi:
8. učinil s nim smlouvu věčnou.' &.dal
Pán, a umluvu utvrdil na hlavu Jako
bovu."
mu kněžství v lidu: a blahoslaveným'jej
26. Zvelebiljej v požehnáníchsvých' učinil a slavným.
9. [ opásal ho pasem skvostným &
a daljemu dědictví (zaslíbené), &.roz
dělilje v díl dvanacteru" pokolení.
oblékl jej v roucho slavné, a korunoval
27. A zac oval mu lidí milosrdenství."' jej okrasami ctnosti.“
O Dlouhou řízu.' nohavice a nára—
kteříž nalezli milost před očima všeli—
kého těla.
meník“ vložil naň. &.ozdobil jej zvo
nečky zlatými a mnohými vůkol:
Kapitola 45.

ll. aby zněly při kráčení jeho. aby
slyším byl zvuk (ten) v chrámě k upama
l. Milý Bohu ] lidem byl Mojžíš: je tování synům lidu jeho;'
12. (dal mu pak) roucho svaté :
hožto památka požehnana jest.
2. Podobne učinil jej slavným sva— zlata a. z hyacintu a šat-latu, dílo tkané
t ,' &.zvelebil jej k bázni nepřátel: i muže moudrého. soudem &pravdou ob
Mojžíše. 7. Áron. a 28. Finesse vychvaluje.

dařené;'
sovy svými hrůzy skrotil."
13. z soukané-ho červce zhotovené.'
3. Oslavil jej pied obličejem králův.
&přikázaní dal jemu před lidem svým.
&.ukázal mu slávu svou.
4. Věrou &tichosti jeho svatým učinil

kamením drahým. řezaným. do zlata
vsazeným, a prací kamenorytee rytým k
amatování na počet pokolení israel

jej. a vyvolil ho ze všelikého lidstva.“

SE)"ch. "

uvedljej do oblaku

14. Koruna zlatá (byla) na čepicijeho.“
znamenána znamením svatosti a slávou

5. Nebo slyšel ho, i hlasu jeho."a

28) t. od moře středozemního. je! i velikým nazývali. k moi-i mrtvému. východnímu; a od řeky
Eufratu až k pomezí země Egyptské.
25) t. zaslíbení, že z jeho pokolení navodí ee Ten. skrze něhož veškerý svět požehnání dojde.

mliheny' Vykupítel.. Malši. — ") :. když se mu zjevil ve enáoh na cestě do Hnán
(l. Moji. 28. 12. n d.)
26) t. uznal jej na prvého syna Abrahamova. ([. Moji. 28, 13.) — ") t. dal mu pléme 12 synův.
27) t.. vyvedl z pokolení jeho muže miloerdné. jako Josefa, Mojžíše.
2) Buď evetým preotoům Abi-ebenu. lanku e Jakubu: nebo. jak jiní soudí, andělům, proto
že mu dino. jeko jim, Boha viděti & : nim rozmlouvnti. '-—-") t. rány, jimiž Egypeenč

treltůni byli, odvrátil od lidu Ilmlekého. . pak opět dooeln zastavil. (IL Moji. 7.—l2.)
4) t.. obdařil jej zvláštními otnoetmi e tím si jej posvětil ze služebníka. (IV. Moji. 13. 3.)

5) Řec.: „dal mu slyšeti hluu svém.“

(Moji. 24. IS.)

6) t. aby" osvědčil lidu, že Bůh jim bude ochráncem n otcem. zachovají-li zakon jeho.
8) t.. le u jeho kmene vůlí-one knaetvi věčné, předpodobňujíci věčné kněžství zákonu nového.
9) &. oděl. ozdobil jej téměř od paty do hlavy šntstvem drehocenným. jim! se i lidu moc & dů
etojnoet jeho značilo. i jemu samému na ctnosti jemu potřebné pmkuovalo; míní veškerý
oděv nejvyfn'ho kněze. (ll. Moji. ZS.)

10)
II)
l2)
lS)

“)

t. int lůný a! k palán: dosahující. — ") Habr.: El'ad. viz ll. Moji.. 28. 6.
t. aby llyšelí, že jde, & upamatovnlí ee, vzdáti mu nlninou povinnou úctu.

Řec.: ozdobil neprenikem soudu. : znamením pravdy. (Il. Moji. 29.15.30.)
Řec.: preci zlatniekou —-") t. ozdobené a vrytými jmeny dvannctern pokolení iernelekýehopatřené.
Řeo.: vínek čí kruh zlatý měl nn čepicí, na. něm! bylo vyryto: Svaté (entou, anebo svatý)

Hospodinu,

(ll. Moji..28. 36.)

45. 15—31.
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důstojnosti (jeho) . dílo drahocenné a.
stkvělé. až milo k pohleděnl.
15. Tak krásných věcí nebylo před
ním až do počátku světa.
16. Neobláčel se v ně nikdo z cizích.
než toliko sami jeho synové. &vnukově
jeho po veškeren čas.
17. Oběti jeho stráveny jsou ohněm
na každý den.
18. Naplnil' Mojžíš ruce jeho, &poma
lal jej olejem svatým. (2. Mojž. 28, 41.)
19. Učiněno jest mu to v smlouvu
věčnou, i potomkům 'eho. stálou jako

24. Učinil hroznou pomstu nad nimi
a zahubil je plemenem ohně;'
25. a přidal Aronovi slávy.“ a dal jemu
dědictví, a.prvotiny úrod zemských od
dělil jemu.
26. Zvláště chleba připravil jim do sy—

tosti : nebot obětiPáně jísti směli. kteréž
jemu dali potomkům jeho.
27. Ale v zemi lidu děditi nesměl &
dílu neměl míti mezi lidem: nebot On
jest díl a. dědictví 'eho.
28. Finees, syn leazarův. třetí jest v
slávě. následuje ho v bázni Páně:
29. i stál (k Hospodinu) za hanebného
dnové nebe, aby úřa kněžský vyko—
návali. &měli chválu.“ &oslavovali" lid odpadnutí lidu: v dobrotě & horlivosti
své milost získal u Boha lsraeli.'
svůj ve jmenu jeho:
30. Protož potvrdil mu smlouvu po—
20. V volil ho ze všech živých, aby koje.
že bude knížetem svatyně ihdu
obětovalyobět Bohu, zápal (kadidla) a. svého. a že zůstane jemu &potomkům
líbeznou vůni na památku, aby milostiv jeho důstojnost kněžství na věk .“
byl lidu svému.
31. Tak též potvrdil úmluvušavidovi
21. I dal jemu moc nad zákony svými králi. synu Jesse. z pokolení Jůda. v dě
&nad smlouvami soudů. aby vyučoval dictví jemu i rodu jeho, aby dal mou
J akoba přikázaním &zákonu jeho k osví— drost v srdce naše, souditi lid jeho v
cení Israele..
spravedlno sti. aby nebyly zmařenydobré
věci jejich. a tak slávu jejich v národu
22.závisti
Ze pak
němu
cizí jejich věčnou učinil.“
a ze
oblpovstali
líčili ho proti
lidé na
poušti,
kteříž byli s Dátanem &.Abironem. o.
sběř zuřivě,s Kóre.

23. viděl to Pán Bůh. a nelíbilo se
jemu, &zahubeni jsou v prudkosti hněvu
(jeho).
18) t. dary. jdby

obětoval Hospodina. a tim jej posvětil nn důstojnost nejvyššího kněze.

19) u udávali chválu Hospodinu,velebiliJej. — “) a num.
21) t. dal mu moc a schopnost, přikáznní jeho hlásni & vysvětlonti. jakož i souditi dle nich
veškerý lid lsreelský.
24) (Viz 4.Moj1. 16.) Hrozným tím příkladem okr'iznl Bůh, jak ohavné jsou před obličejem jeho
roztržky v pravé jeho církvi. a jak přísného trestu zasluhují. Břích ručení jednoty církevní
vždy horší jest. než sebe větší nepořádky, pro něž odpodlioi pronevěru svou odůvodniti . r.o
sth'ti se snazi.
25) t. zázrakem berly květouei. (4. Moji. IT.)
29) t. odvrátil pomstu Boží. vyčistiv hřích synů ist-selských. (Viz 4. Moji.. 25. ll.)
30) t. pojistil jemu a rodině jeho důstojnost nejryšiiho kněžství; to ač na kritký čes přešlo na
Heli. přec od Šalomoun... odevzdáno Sadokovi s kmene Fineůšova, u něho! puk sůshlo tl
do příští Pinč.
31) Smysl: Bůh ustanovil důstojnost kněžskou i královskou; onu v rodu Ámovu, tuto v rodu
Davidovo; onu proto. aby pravá moudrost poznání Boha a vůle jeho mezi lidem se zachovala,
tuto aby lid spravedlivě dle zákona Páně souzen byl; tak věčně trvali mi i blahé působení

i spočívajícíne nom sláva obou Bohem ustanovených

důstojností, královská : kousků.
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Kapitola 46.

do starosti zůstala mu sila. že dostoupil
na soké místo země.“ & rod jeho ob
drže dědictví
l. Silný v bo'i byl Josue. (syn) Ní.
12. aby viděli všickni synové israelští.
ve. náměstek
ojžišův v prorocích ,' že 'est dobrá věc poslouchati svatého
Bo
a.
kterýž byl velikým podle 'mena svéhoť"
13. A (taktéž znamenití byli po nich)
2.-největším u zachov í vyvolených
Božích. u v bojoví'mípovstávajících ne soudcové jedenkaždý dle jmena svého,
jichžto není porušeno srdce. kteříž se
přátel. aby srael došel dědictví.“
3. Jaké slávy dosáhl pozdvihuje rukou neodvrátili od Pána ;
svých. a meče napřahaje proti městům?
14. tak že jest památka jejich pože
4. Kdož jest před ním b ltak odo hnána.. a kosti jejich že sejdou na místě
svém,“
lával? Nebot nepřátely sám ím mu do
vedl.“
15. a jmeno jejich že zůstane na věky.
5. Zdali horlivostí jeho nezastavila a sláva jejich, co mužů svatých. potrvá
se slunce. a neučiněn jeden den co dva? v synech jejích.
6. Vzýval Nejv ššího mocného. bo—
16. Milovaný od Pána Boha svého
juje proti nepřate ům vůkol. a
Samuel prorok Páně' nové ustanovil pa
.
vřsl šel
tejrupobitl
velik kamení
a svatýveliké.
Bůh, přetěžké.
i padao jako nování . a pomazal knížata v lidu svém;
17. podlé zákona Páně soudil shro
7. Obořil se proti národu nepřátel máždění. a vzhledl' Bůh na Jakoba: &
skému, a sstupu e' zhubil-odpůrce.
n věrnosti jeho shledán jest prorokem
8. aby poznali národové moc 'eho, že
pravým;
proti Bohu bojovati není snadne. [ šel
18. a uznán v slovích svých věrným,
za hřbetem mocnéhm'
nebo viděl Boha světlosti :'
9. I za dnů Mo'žišových učinil milo
19. a vzývalPana všemohoucího, bo
srdenství. on a K eb. syn J efonův. po
stavívše se proti nepříteli. a zabránivše 'uje roti nepřátelům vůkol obkličujícím
lidu hřešiti. & udusivše reptání jich jej, o ětuje beránka neporušeného.
zlostně.
20. I zahřměl s nebe Pán a. zvukem
10. I byli ti dva od nebezpečenství velikým dal slyšetí hlas svů'.
zachovani z počtu šestkrát sto tisíců pě
21. & otřel knížata tyrsga. i všecky
ších. určeni uvésti je v dědictví do země. vévody íilištinské;
kteráž teče mlékem a strdí.
22. a před ukončením života svého
11. I dal Pán Kálebovi udatnost a až vezdejšího svědectví vydal předobličejem
Jomo. niob. . Samuelachvili.

f_—
.: „v proroctvíz“ Bůh totiž častěji budoucí věcí Josuovi rjevil. — ") t. jen! se vykládá
Vysvobodítel.

2) t. zeme sobe mlíbené.
4) Dolol: do rukou k pohuhení. (Josue B.)
7) t. od města Bathoron. (Joo. 10, 10. II.)
8) t. Hospodina; věrně ho následoval & byl ho poslušen.

11) t. že dobyl sama hornaté krajiny Hebronské. kter-it pnl: jemu a rodu jeho v ůdel při
padla. (Joa. 14. 10—l2.)
14) t. ze pudetí budou . zkvetou; le žití budou v potomcích svých; anebo: že někdy slavně
: mrtvých povstanou. ('Is. 66. M.)
16) ča o něm v unu. s. 20. . z. a.
17) t. milostivě sponobl Bůh lidu. pro spravedlnost Samuelovu.
18) & jasnou známost měl o Bohu . jeho sv. vůli. . milostí jeho oevíeen patřil : předpovídal
budoucí věci.

i
l

4e.2s.l__47. 18.

Siraeh.

| Páně. a pomazaného.“ že peněz &niče
hož až do obuvi od žádného člověka ne
i vzal; a neobviuil jej žadný člověk.
23. A potom usnul. a zjevil králi. a
l ukázal mu konec života jeho , a povýšil
[ ze země hlasu svého předpovídaje. že
shlazen bude lid pro nepravost svou.“

[

Kapitola 41.
Nahum. Davide . počátekkrálovini Šalomouna schvá
luje. 21. téhož pnk dalsi obcování. “i Robonnn n Je—

'

%

\

'_
i

robonmo boni.

1. Potom povstal Náthan prorok“ za
dnů Davidových.

2. A jako tuk oddělen od masa. tak
David od synů israelských.'
3. Se lvy hral jako s beránky: a s

v mladosti své!
medvědy
též činiljako
ovec
4. Nezabil-li
pak obra.sajehňátky
neodjal poha
nění s lidu?

1101

plenil Filistlnské odpůrce aždo dnešního
dne:
moc jejich
až vzdával
na věky.chválu
9. potřel
ři všelikém
skutku
Svatému a Nejvyššímu slovy slavnými.
10. Z celého srdce svého chálil Pana.
&miloval Boha, kterýž učinil jej, a dal
mu moc proti nepřátelům:
11. a zpěváky před oltářem zřídil a
k hlasu jejich líbezné složil zpěvy.
12. A tak dodal slavnostem ozdoby!
aoslavil časy" až do skonani života,že se
chválilo svaté jmeno Páně, &od jitra ve

lebila,svatost'" Boží.

13. Pán očistil hříchy jeho . a pový
šil na věky moc jeho: &zaslibil mu dě
dičně království. a stolici slávy v Israeli.
14. Po něm povstal syn moudrý, &pro
něho porazil (Bůh) všelikou moc ne
přátel. _
15. Salomoun kraloval ve dnech po—

koje; jemu Bůh podmanil všecky nepřá
tely, aby vystavěl dům jmenu jeho. a
připravil svatyni na věky. Jak moudrý
byl jsi v mladosti své.

5. Povzvedna ruku, kamenem z praku
porazil pýchu Goliášovu.
6. Neboť vzýval Pána všemohoucího,
16. &Oplýval 'sí jako řeka.moudrostí.
a (ten) dal pravici jeho , potříti člověka a zemi odkryla duše tva !“
silného v boji. a povýšiti silu národa.
17. I oplýval jsi podobenstvimi. prů
svého.“
_
pověd'mi; k ostrovům daleko rozhlásilo
7. Tak 'ako za deset tisíců' oslavil jej se jmeno tvé, &milován jsi byl pro po
. | lid, a eh lil za požehnání Páně" obě
koj18.
svůj;isním , a příslovím. a, podoben
— tuje mu korunu slávy—."“
8. Nebot potřel nepřátely vůkol, a vy stvím. a výkladům (tvým) divily se země,
('

22) t. jeho, (krále Sauln. 23.) Celý asi m [. Král. 28.

**
?

23) (3. Král. 12, ne.)
1) Viz o něm 2. Král. 7. a 12.

2) t. jako plstni sádlo (plzek) co nejlepší čistka při oběti odděleno bývalo k spálení v úděl
Boží. tak David od Boha určen !: důstojnoství královokému. eo nejdokonalejší ze všeho ná.
rodu isnelského. (l. Král. 16. 13 a d.)
3) t. jako hříčkou zabil lva i medvěda. (l. Král. 17. 35, SB.)
6) (Viz l. Král. 17, 48.)

7) Dolni: pobitýeh nepřátel; za to...!e
]
]

!
Í'

\
'.

(l. Král. 18. T.) — ") nebuplesšnim radostným.—

“') t. královskou.
12) t. pečovnl o to matné. žádného nešetře nákladu. aby s příslušnou poctivostz'n nádherou domostí
oo kundy. — ") DoloZ: posvátné, přítomnosti a. příkladnou zbožnosti svou; příklad :bolnýeh

vrchnosti velmi k následovánípovzbuzuje. — '")

Řecký text: le od jitra mělo svatyně jeho.

16) t. všecko jsi rozumem svým pronikl. ! to. oo! v zemi, nejhlouh okrýtóho jest. Řeo.:

dui:—tvů

přibylo vieeku semi. t. olive umění tvého. joke z pramene povstali mohůtnb hh.,
lvčtě se rodila (3. Kůl. 4. 29. atd.

po violu

17) t. pokojnou vlidu ovou: netoliko jsi slul. nýbrž i byl knížetem pokoje.

Sir—ach.

(7. 19. '— .8. 90

19. a jmenu Pána Boha.“ jemuž jest
30. Daleko vyhnalije ze zemějejich.'
příjml Bůh israelský.
31. ] vyhledával (lid) všech nečle—
20. Nashromáždil jsi jako mosazuzlata. chctnosti, až došla na.ně pomsta. a.(Bůh
a jako olovo rozmnožil jsi stříbro :
opět) ode všech hříchů vysvobodil je.'
21. ale naklonil jsi ledvl svá k ženám;
moc měl jsi v těle svém.'
Kapitola 48.
22. uvrhl jsi skvrnu na slávu svou, a
Vychnlujesua.. Euchjth . heute.
zprzniljsi símě své,' uvedl hněv na dítky
1. A 'povstal Eliáš prorok. jako oheň,
své. a vyzval (hněv Boží) nad nemou
a slovojeho jako pochodně hořelo:"
drosti svou;
2. kterýž uvedl na. ně hlad, a ti. 'enž
23. tak že jsi roztrhl na. dvě králov
ství své, a. že z Efraima. povstalo králov dráždili jej nenávistí svou.' pohu ni
ství kruté.“
jsou, nebo nemohli snésti" přikázaní
Páně.
24. Bůh pak nezanechá milosrdenství
3. Slovem Páně zavřel nebe. &svedl
svého; i nezrušll ani zahladíl skutků třikrát
oheň s nebe.“
svých. aniž zkazil do kořene vnuků vy—

voleného svého: &rod toho.' kterýž mi
loval Pána, nepohubil;
25. nýbrž ponechal ostatek' Jakobovi.
&Davidovi potomky z téhož kmene.
26. I skonal Šalomoun s otci svými;
27. a zůstavil po sobě : semene svého
nejnesmyslnějšiho : (všeho) lidu.“
28. a nerozumného Roboama.. kterýž
odvrátil (od sebe) lid (pošetilým) ú—
myslem svým:

4. Tak zveleben jest Eliáš v divech
svých. 1 kdož tobě podobně může se
chlubiti?

5. kterýž jsi vzkřísil mrtvého z hrobu.
: osudu smrti slovem Pána Boha.;
6. kterýž jsi svrhl krále v záhnbu &
slavné s lože jejich' & potřel snadné
moci jejich;
7. kterýž “si slyšel na Sinai soud
(Boží) a na. orebu usouzení trestu ;'
8. kterýž jsi pomazal krále ku pokání.“
29. &Jeroboama. syna Nabatova. kte—
rýž svedl lsraele k hříchu, a.otevřel ce a.proroky učinil náměstky po sobě;
stu k hřešení Efraimovi; i rozmnožili se
9. kterýž jsi vzat n vichru ohně. na
voze s koni ohnivými;
hřichovéjejich náramně:
19) e mocí Bolí, jen! a byl takovou noname

obdařil. Příklad toho vir. m. Král. 10.

21) t. porobil jsi tělo své nezíizeným vášnhn, k hříchu nadnlívqje moci & vůle své, mqje .. mohu
žádostem svy'm odpínti.
22) t. splodiv dítky : len oisozemek. (5. Moji. 7. 2.)
23) (3. Král. 12. ne.) Rosta-ženíkrilontví bylo tedy trestem za hl'iehy královy.

24)
25)
27)
30)
31)

t. Davida krále: pro jeho :isluhy nebyl kmen jeho tak navržen jako Ssulův.
t. potomky .. nástupníky v krůlontvi.
čti o něm 8. Kril. 12. 11. . dále.
t. hliehové jejich, působím. že je Bůh vydnl v ruce nepřítel jejich. Hei-iljo uvedli do zejeti.
t. vysvobodilje u ujetí . napravil tresty svými, le opustivie hříšné modloslulby, vůl-nejí

se ho přídi-ldi. '
1) t. po mnohých létech. — ") t. horlivě mluvil .. kázal. Čti o něm 8. Král. 17. l. s dále.
2) t. kfivi proroci Belov-is lidem modloslužebným. —- ") t. nechtěli podouohati, zaohorůvnti.
8) t. modlitbou svou od Boha vyžádal. u ohněm : nebe sellnným spilena jest obět jeho.

8) t. zve-tovat jsi jim. že Bůh smrti potrestá ohavnosti jejich. (3. Krůl. 19. : ZL— 4. Ertl.

9.-2. Pani. 2I.)

7) (Viz a. mi!. o.

s) s k vykonanípokuty,mm

mělisms

na pro modlíhtri.(s. m

19. N.)

48. 10. — 49, 8.
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Sil-ach.

10. kterýž jsi zapsán v soudech časů.

::? ceukrotil
aby poko—
Smířil
otcovolměvivost
s synem, Páně,
&navrátil
lení Jakobovaf
ll. Blahoslavení, kteříž tě viděli, &
tvým přátelstvím poctěni byli.
12. Nebo my životem tímto živi jsme
toliko! &po smrti nebude takové jmeno
nase
13. Eliáš sice u vichru ukryt jest;
&vEliseovi zůstal duch jeho. — Za. dnů

svých nebál se žádného knížete, ažádný
nepřemohl jej mocí;
14. aniž která. věc přemohla jej, i
mrtvé prorokovalo tělo jeho.'
15. Za života svého činil zázraky, a.po
smrti působil divy.
16. Na.to vše nečinil lid pokání, a ne
odstoupili od hříchů svých , až i vyhnáni
byli ze země své. a. rozptýleni po vší
zemi:
17. a pozůstalo lidu velmi málo. a.
kníže z domu Davidova“
18. Někteří z nich činili. co se líbilo
Bohu: ale jiní mnoho hříchů páchali.
19. Ezechiáš' ohradil město své, a.
uvedl do rostřed něho vodu, a prokopal
železem s ňlu. a vzdělal k vodě Studnici.

22. l vzývali Pána. milosrdného. aroz—

prostírajíce ruce své. zdvíhali k nebi: a
svatý Pán Bůh uslyšel brzo hlasu jejich.
23. Nezpomněl na hříchy jejich, aniž
vydal je nepřátelům jejich. nýbrž vy—
svobodil je rukou Isaiáše proroka eva
tého.
24. Porazil (Bůh) ležení Assyrských.
&potřel je anděl Páně.
25. Nebo činil Ezechiáš. co se líbilo

Bohu, a statečně chodil na cestě Davida
otce svého, kterouž mu přikázal leaiáš,
gol-ok
znm. veliký & věrný před obličejem

26. Za dnů jeho nazpět postoupilo
slunce, & prodloužil (Bůh) života králi.
27. Duchem velikým viděl (Isaiáš)
věci poslední,“ a těšil lkající na Sionu :
28. Až na, věky ukázal budoucí věci
a skrytě.“ prvé nežli se přihodily.

Kapitola 49.
Dále mhvnluje Joqiáie, Jeremiáše, Ezechiela 1. dva
nůcte menších proroků: 13- Zorobnhde. Josef-, que

Joudal-.bn., Nehemiue; 16. Enoch., Jelcin, Su..

m .

den..

]. Památka (krále) Josiáše jest po

20. Za dnů jeho přitáhl Sennacherib, dobna masti vůně rozmanité, uměle smí
ženě.“
a. poslal Rabsace . &vyzdvihl ruku svou
2. Ve všech ústech jako stred sladne
proti nim, &pozdvíhl ruky své proti Si
onu, &z yšněl mocí svou.
jeho památka. &jako hudba na. hodech,
21. ehdy chvěly se srdce, i ruce oplývajících vínem.
jejich: &pocítili bolesti jako ženy rodící.
3. Ont jest zřízen od Boha., aby uved

10) Tím se značí , ie pojmutim Eliáše nn nebesa nebyl dokonún úkoljeho. Jett určen ' uton—
zený božskou prozřetelnost! čes. aby ukrotil hněv Páně proti lidu svému, aby ' eyneeh
národa toho vzbudil zbožnost . věrnost otců n obrátil celý nšrod k pravému Mesíšii.
2

12)
14)

17)
19)
27)
28)

])

části se to vyplnilo, když před příštím Páně Jan Křtitel v duchu Elieiově připravoval lid ku při
jmutí jeho; dokone se ale vyplní před druhým příštím Kristovým (Sr. 44, 16. Maluch. 4, 6.
Mat. 11, 14. 17, lZ—Luk. ], 17.)
t. památka naše trvá toliko po tento věk. my nedosáhneme tě děvy. eo on.
t. i po smrti jeho osvědčil Bůh skrze zázrak mrtvým jeho tělem působený, to byl prorokem
od něho vyvoleným. (Viz 4. Král. 13. 21.)
t. po zrušení království inmlahého toliko krůlovství Jůdskě. (4. Král. 18, ll.)
a. král jůdský. (2. Pat-al. 32. so.)
t. konec zajeti babylonského, příští Meeiášovo|. království jeho, jenž trnti má el do ukončení
světa.. (ln. 2, 2. a 61, ]. Jer. 31, IS.)
t. předpověděl věci tajně, které na stanou &! na konci věků.
t. jest vůbec příjemní. jako vůně nejlibemňjií. (Čti o něm: 4. Král. 22, l. 28, l.)

49. 4. — 50. 2.

lid ku pokání , & odstranil ohavnosti

make.“

14. jakž í J esusa, syna J osedechovai"
kteříž“ za. dnů svých vystavěli dům. a.
povýšili chrámu svatého Pánu . připra

4. I zpravoval ku Pánu srdce své a
ve dnech hříšníků utvrdil pobožnost.' veného k slávě věčné."'
5. Kromě Davida. &Ezecbíáše. a Jo
15. [ Nehemiáš bude v paměti po
mnohé časy , kterýž vystavěl nám zdi
aiáše. všickni' se hříchu dopustili.
6. Nebo Opustili zákon Ne'vyššího zbořené. a. ostavil brány a.zámky. kte
rýž vystavěl domy naše.“
králové jůdští. &pohrdli báznl Ěoži '
7. i dali království své jiným. &slávu
16. Zádný nenarodil se na zemi ta—
svou národu cizímu“
kový. jakýž byl Enoch: neboť i on vzat
8. Ti vypálili vyvolené město svaté jest a země.'
17. Anižjako Josef narodil se který
&
té učinili cesty jeho vruce Jere
mi 'e.'
člověk; (on byl) knížetem bratří „utvr
9. Nebo zle nakládali s tím. kterýž zenlm národu, zprávcem bratří , podpo
od života matky posvěcen byl ze. pro rou lidu:
18. a kosti 'eho navštíveny jsou,“ a
roka! aby vyvracel. & plenil, &.hubil.
a. zase vzdělával. &obnovoval.
10. Ezechiel viděl vidění slávy. kte—

rouž jemu ukázal (Bůh) na. voze che

rubínů.'

ll. Připomenul 0 ne řátelích podo
benstvím přívalu;' i že obi-ebude těm.
kteříž se ukázali na.přímých cestách."
12. I dvanácti proroků kostí at vzej
dou na místě svém :“ nebo posilnili Ja
koba.,a.vykoupili jej vírou a nutností."
13. Kterak zvelebímeZorobabele ?ne

boti onjest jako znamenínapravéruce ;'

po smrti proro only."
19. Seth &Sém u lidí dosáhli slávy;
ale nadvšelikou duši prvnímjest Adam.“

Kapitola 50.
Šimon. nejvyššího kněze chvili.

]. Simon! syn Oniášův. kněz veliký.
kterýž za.života svého opravil dům (Bo
ží). a. za dnů svých upevnil chrám.
2. Vysokost také chrámová od něho
založena.jest. dvojnásobní stavení a vy
soké stěny chrámové.

3) &. modloslužebnost o. jiné s ní obyčejně spojené neřesti.
4) t. když vůbec bezbolnost panovala, uvedl lid opět ]; pobožnosti.

5)
7)
8)
9)
10)
11)

Dolní: "oken;“ nebo: byli ještě někteří. jako Josefu: o. Jonthan. jež písmo chválí.
&.museli ponechati; (čti o tom: 4. Král. 24, l.)
jak okázol Jeremiáš. (Pláč 1, 4.)
t. Židé : Jeremiášova. (Jef. ]. 5—10.)
Čti Ezech. 1. 4. 10. 1. a dále.
&.prorokoval jich potrestání v podobenství o přívalu. (Ezech. 19. II.)—“)
&. kráčeli eo

ltami přímými. spravedlivě živí byli.
12) &. nt kvete památka jejich. (Viz 46, M.) —") & pevnou důvěrou v Boha. a statnoetí ve
svém povolání kázni lidu : kůrati jej, vyprostili lid íumehký ; híd. které by byly na něj přišly.
13) t.. pečetní prsten; jest ozdobou lidu infeelského. jako prsten ozdobuje ruku. (Ag-g. 2. 24.)
14) t,. jak zvelebíme? bylt on nejvyšším knězem. — ") t. Jesus e, Zorobnbel. (l. End. 3. 2.)—
'“) t. netoliko ie trval až do rozptýleni národu. nýbfl ze v něm obětován byl, učil & kázal
l_oslíbený vykupitel světa.
15) Cti o něm: 2. Esdr. 2, 13.
M) Dolol: jako Eliáš. víz. 48. 9.
18) t. vyzdvyieny & opatřeny jsou. — “) Nui-iii na. !. Moji. 50, 24. u 2. Moji. 13. 19. t.
vyplnilo se i na nich, co byl za tim promkovol o navštívení Páně.
19)
&. tom
aluvnš'unonovi.
nade všecko
nebo toho
on první
z lidí
hned Josef
od Boha
stvořen
jest.
jak seutvoření.
míní druhém
jmena..
činí a.
zmínku
Flavius
(Ant..
4. l. 12. c. 4.
!) O
i 3. ln. Mochnb. 2. l..) která! není v pílí-no sv. počteno. Umřel :. 192 před Kristem.

|
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3. Za. dnů jeho tekly studnice vod. a

jako
nad&vyprostil
míru;'
4. moře
který naplněny
pečoval o jpou
'd svůj.
jej od zahynutí ;“
5. který mocně rozšířil město,“ který
dosáhl slávy v obcování lidu: a vchod
do domu a síně rozšířil."
6. Jako hvězda jitřni u prostřed obla
kův a jako měsíc plný svým časem svíti,
7. a jako slunce stkvoucí. taken stkvěl
se v chrámě Božím;
8. jako duha stkvouci mezi obleky. a
jako květ růžový ve dnech “smích. a jako
lilie. kteréž jsou u živé vo y, a jako ka
didlo vonné ve dnech letních,
9. jako oheň plápolajíci a. kadidlo ho

17. vylil na. spodek oltáře vůni bož
skou ne'vyššímu knížeti.
18. ehdy vzkřikli synové Áronovi.
na trouby duté troubili. &volali hlasem
velikým na památku před Bohem.
19. Tehdy veškeren lid vesměs rychle
padli na tváře své k zemi . aby se klaněli
Pánu Bohu svému, &vzdali prosby vše
mohoucímu Bohu ne'vyššimu
20. A pěvci vzd vali chválu hlasy
svými, a v domě velikém rozléhal se
zvuk plný libeznosti.
21. I prosil lid Pána nejvyššího mod
litbou, až byla. dokOnána pocta Plzně,
a (kněží)
konali úřad svůj.

22. Tehvcly sstoupiv (nejvyšší kněz)
řící v ohni.
pozdvihl rukou svých nad veškerým
10. jako nádoba zlatá, zcela vykovamí., shromážděním synů israelskýcb. vzdáp

ozdobená všelikým drahým kamením,
11. jako oliva pučící se . a cypřiš,
vzhůru se pnoucí. takovým byl . když
vzal na. sebe roucho slávy a oblekl se
úplně v šat důstojnosti své ;"
12. když tak vstoupil k oltáři sva
tému. slávy dodal oděvu svatému :'
13. když pak přijímal částky z rukou
kněží. sám sto'e při oltáři,' a vůkol něho
zástup bratří. bylt on jako cedr, ští
pený na hoře libénské;
14. a všickni synové
on0vi v slávě
své stáli vůkol něho, jako ratolesti pal
mové.
,
16. Obět pak Páně rukama 'ejich
vzdávala se přede vším shroméž ěnlm
Israelským: &.on vykonav službu úplně
přioltáři. &zvelebiv obětnejvyššího krále.

vaje slávu Bohu rty svými, a plesaje ve
jmenu jeho :“
23. a o ětoval modlitbu svou, prose,
aby se uk zala moc Boží.“
24. Nyní presto Boha všech věcí,
kterýž veliké věci učinil po vší zemi.
kterýž rozmnožil dny naše od života.
matky naší, a učinil s námi dle milosr
denstvi svého;
25. st ném dá utěšení srdce a udělí
pokoj za dnů našich v Israeli do dnů
věčných.

26. aby věřil Israel. že jest s námi
milosrdenství Boží, a že vysvobodí nás
za dnů našich.
27. Dvojiho národu nenávidí duše
má: a.třetí, jehož nenávidím. není národ:
28. těch. kteříž sedí na hoře Seir.'
16. vztáhl ruku svou k oběti mokré, &. a Filistínských, a.bláznivého lidu, kte
obětoval z krve hroznu;
rýž bydlí v Sichem."
3) & byla hojnost vody v městě i v chrimě: pečoval. aby vodovody v dobrém stavu byly.
4) Řec.: pečuje o lid svůj po úpadku (jeho);
5) . upevnil město proti obležení. _- 9) Řeo.: Jak slavný byl u prostřed lidu svého. ka,: vy
stoupil za opcemi svatyně!
11) t. v celý oděv biskupský. těžký. bohatý . nůdherný.
12) t. oslavil oděv svatý životem bezůhouy'm. svatým.
13) Viz 3. Moji. 3, 3—5. -— ») t. zástup kněží ostatních, též potomků Áronových.
22) a jak: předepsáno: (4. Moji. e, se.)
23) Řeo.: opětovnl poklonu svou. aby se mu ukkzala . na něj přišla moe božího polebnění.
28) t. Idumejskýeh. kteří! byli uttavični nepřítelě lidu brodského. (l. Moji. 14, G.) —-—
") t.
Samd'sky'ch. jejich! hhvni město bylo později Siohsm; o těch pravi. že nejsou národem, po
něvadž byli směs ze všelikých úrodě. : usadili se byli v Somali po odvedeni lidu Isnslskěho
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50. 29- _ 51. 20

29. Učení moudrosti a umění napsal
v knize této Jesus. syn Sirachův. Jeru
salómský, kterýž takto nově vydal mou
drost ze srdce svého.
30. Blahoslavený, kdož se v těchto
dobrých věcech obírů! Kdo je skladů
v srdci svém. moudrým bude vždycky.
31. Nebot kdo činiti bude tyto věci.
ke všemu statečným bude; nebo světlo
Boží vůdcem šlepějí jeho jest.

8. Chvňliti bude Pána až do smrti
duše má;
9. nebo život můj přiblížení se až
k peklu dolův.
10. Obklíčili mne se všech stran. a
nebylo nikoho. kdoby spomohl; ohlódal
jsem se po pomoci lidské. a nebylo jí.
11. Rozpomenul jsem se na milosr
denství tvé. Pane! & na působení tvá,
kteráž od věků jsou;

Kapitola 51.

tobě, Pane! a vysvobozuješ je z rukou
národů.
13. Povýšil jsi na zemi příbytek můj,“
za. odvrácení smrti mně hrozící prosil

12. že vychvacuješ ty. kteříž důvěřují

Dokontvl knihu modlitba; sti.a 31. povzbuzuje k mou

]. Modlitba Jesusa, syna Sirachova: jsem."
Oslnvovatibude tebe Pane. králi. a.chva
14. Vzýval jsem Pána. Otce Pána
liti tebe. Boha.. s 'tele svého.
mého ,' aby neopouštěl mne v den sou
2. Oslavovati udu jméno tvé. že jsi žení mého, o,nezůstavil mne v čas útoku
spomocníkem a obráncem mým byl;
pyšných ne řůtel bez pomoci.
15. Chv lití budu jméno tvé usta
3. a vysvobodiljsi tělo mě : zahynutí.
a z osidla jazyka nepravého,' a od rtů vičně, a velebiti je budu _sdikůčiněním,
těch. kteří paši lež, a před obličejem že vyslyšána jest modlitba má.
16. I vysvobodil jsi mne ze zahynutí.
přísto'ících" byl_jsipomocníkem mým.
4. vysvobodil jsi mne
le množ a vytrhl jsi mne : času zlého.
ství milosrdenství jména sveho. od řvou— 17. Protož oslavovati a chváliti budu
tebe. a dobrořečiti jménu Páně.
cích lvů. hotových pohltiti (mne),
5. z rukou těch. kteří hledali duše
18. Když jsem ještě mladším byl,
prvé
nežli jsem bloudil.' hledal jsem
mě.“ a od bran soužení. kteréž obklíčily
mne;"
moudrosti zjevně na modlitbě své;
6. od dušení lamene. kterýž obklíčil
19. před chrámem“ žádal 'sem o ni.
mne; i neshoře jsem u prostřed ohně :. a. až do posledních časů vyh edavati ji
7. od hlubiny jícnu pekelného.' a od budu. I vykvetla jako ranný hrozen;
20. veselilo se srdce má v ní: noha
jarzňlyka
zprzněného.a aododjazyka
žalobynesprave
lživé. od ma chodila cestou přímou; od mladosti
e nepravého.
dliveho.
Své hledal jsem ji
do zajetí Anynkého; jmenqie pak je „bláznivým lidem.“ poněvadž ' uctěoim pravého Boha
spojovali modlmlulbu. (Viz Jan 4. 22.) 20 pak je nqivice nmávidí. jest tím. poněvadž od

cm

marne a Zombabelenum.:

bylo,aby iidoý Zd „ Samaritánm nejedl. udný s.

maritio. byt by to i k úctě pravého Boha obrůtil. mezi obráceno: přijat nebyl.
3) t. utrhašného. — ")Dol. „lalobnikůn utrhočův“: dle řech.: „proti odpůrcům pomohl jsi mi.“
5) t. bezlivotí mého. ——") t. : vdikého louloni. která! mno svírala. jako brány pevně uu
vfoného hlařo: proto slov těch uma sv. církev k čtení o sv. mučeoícíoh.
6) t. nuhynul jsem u prootřed všelikých muk těchto.
7) t. od jintčho ukol-ojiž nhynutí; duchoan rozuměj.: „od věčné smrti.“
13) t. ochranou a pomocí tvou. — ") řech. .,proaií jooo: za vysvobození od smrti.“
14) t. narní na tahu 109, l & vyznlvů tak i víru v budoucího Mesiah. Syna Božího.
18) t. hříchu mladosti oo dopustil; anebo: „prve, nel juan šel do světe.“
19) L v dni chánovi; j. !. „před čelem.“

Sil-ach.

61, 21—38.

21. Nekloniljsem maličho' ucha svého.
a obdržel jsem ji.
22. Mnoho nalezl jsem v sobě mou
drosti. a mnoho jsem prospěl v ní.
23. Tomu. kterýž mi dává moudrost.
vzdám chválu.
24. Nebo jsem si uminil, konati ji:
horlil jsem po dobrém , a nebudu za.
hanbou.,
25. Usilně snažila. se duše má po ní,
&číně 'i utvrdil jsem se v ní.
26.
kou svych Pozdvihljsem vzhů

1107

30. Dal mi Pán jazyk' za mzdu mou:
a jím chvělítí budu jej.
31. Přibližtež se ke mně neuměíí. &.
shromažďte se do domu umění.
32. Což jeětě moskito? &.eo tomu
říkáte? Duše vaše žíznějí náramně!
33. Otevírám ústa svě.. a. mluvím:
Zjednejte si (jl) bez stříbra.:“
34. &šíji svou poddejte jhu. &přijmi

duše vaše kázeň; nebo tak brzo jest
moudrost k nalezení.
35. Popetřte očima svýma, že mlíčko
pracoval jsem. a nalezl jsem si hojného
odpočinutí.

ru. &nemoudrosti jeji“ jsem oplakal.
27. Duši svou zřídil jsem přímo k ní,
a v poznání“ nalezl jsem ji.
36. Vnžte si umění za. mnohý počet
28. Nebyl jsem srdce“ s ní od po— stříbra: s ní budete míti hojnost zlata
37. Vesel se duše vaše z milosrden
čátku: rotož nebudu opuštěn.
29. troby mé zbouřenyjsou, cojsem ství jeho. &nestyďte se za chválu jeho.'
ji hledal: protož dostane se mi částky
38. Dělejte dílo své' před časem."
dobré.
a dát vám mzdu vaši časem svym.

|

21) t. „krátkým časem,“ anebo: „malým přičiněním.“
26) t. duse ud; řec.: neznimostí. bludů jejích.
27) dolet: sebe samého. Ěee.: v čistotě. t. v nevinnosti života: není v nečistém srdci moudrost,!
28) t. rozumu. k pozndní dobrého : zlého; nhl jsem to moudrým . opati-ným.
80) t. výmluvnost.

32)
33)
87)
88)

Jakoby dále řekl: Přiveďte! je tedy ! ltudniei moudrostí!
t. moudrost můžete si bez peněz. zadarmo qednati.
t. nebudete zahanbeni. oklamňni o odměnu za chvilu jeho.
koketuje tím, že nemíní moudrost. ať tak díln lenivou. nýbrž účinnou ? jakémkoliv pouliční
& stavu. Zdá se, ze nutý mudřec (mv. 35.) byl lékařem. — “) t.. před věkem. záhy n
lět mladoeh'; nebo ty jsou nejph'hodučjší dobou. delali ei umění, (nr. 18. a 19.); nebo: „před

.!

I
!

čelem odměny v onom životě.“ tedy před smrtí

MÍČ (\ ; ,
Zíb„ '. 
„um víš—i'm '4

* ČSÚ/'.
-

\ \í

..."—'$

„_

o;

cz:
' -

-

_

.

.-

— f

>
.

.

,q

,
-

*

a

$\ -ÉĚPI

mcg—f.

189.

Úvod k prorokúm.
Slovoprorok znamení muže, kterýi z vnuknutí Božího budoucí věci předpovídá.
Tekovýoh Bohem nadšených mu.!ů bývalo od počátku světa. kdy toho Bůh zvláštní potřebu usnul.
Nebyli ole proroci pouze k tomu povoláni. oby budoucí věd předpovídali. nýbrž byli spolu i učiteli,
rádci . duchovními vůdci lidu. jeji zvlášť od modloslužehnoetí vyotřiholi . ze všelikých jeho ne

pravosti kůreli. k uctění prnvého Boh. . k ostrihani úkonu jeho nnpomlnolio vedli. v nutnlých
nebezpedíoh . nemázíoh tčiili e v pochybnosmh radou podporoveli. Poněvadž ale takového působení
u lidu. povahou neotůlébo. vždy nevyhnutelná potřebu bylo. poutal časem zvláštní otev mužů,
kteří život svůj takovému povolání věnovali. Základ k tak řečeoému novu prorockému položen
Samuelem. Zřídil totiž zvláštní školy prorocké.
kdežto mledí muzové. schopnosti i vůli k
tomu jevíoí. pod správou a vedením staršího poopolu bydleli. hlavně zákonu Bolímu : elužhě jeho
se uču, v duchovním životě se cvičili n tak se k ůl'ndu prorockému připnvovuli. Nebyli však nle
viiokni. kdo! z těchto škol vycházeli, k úřadu prorookómu vyvolení; nýbrz mnozí proroci těž od
jiného změ-tační od Boha přímo povoani byli. Těm Bůh duem nejen budoucí věci zjevoval . lidem
zvěstontí kázal, nýbrž i moci divy činiti udělil, aby se tak co poslové jeho lidem osvědčili. Zvě
stovnli vlek budoucí věcí buď zřejmými elovy, neho zvláštním viděním. nebo podobenstvím. nebo
pl'lklodnými diny jiných, : neho sami takových skutků na rozkaz Boží diníoe. Zvlášť ale ukazují
nahlnzenou dobu příšthesiáiovt. jehozto hebký původ. narození, život, učení, muky. mort u osla.
vení tak líčí. lese mnohdy zdá.. jlkohychom neproroctví. nýhrl !.ivotjeho četli; popieují tdi povolání
všech obrodů do církve Kristovy, její protivenství, mluvení, konec světa a. poslední soud. Pl-i zvě
stoviní budoucích věcí počínají simnohdy. nadšeni jsouce Duchem Botha, obzvláštně; lidí věci brzo
oo přítomné. brzo co minulé; brzo z nejbliiší doby do nejdůlší dují. Pročež při čtení jich zvláštní
opetmooti třeba. eno bez dobrého . jistého výhledu spíše svodíti než udělat-i by mohli. Ze všech
proroků nnlezqíí se v písmě svatém pekne proroctví 4 velkých a 12 malých proroků, dle většího

anebo menšího obsahu jejich proroctví. Z těch nqiznsmenitějším. prvním ieot IBM.

Proroctví lsaiašovo.
IMIÉŠ,
(SpeoeníPinč), byl syn Amon. nikolivproroka, nýbrž jiného. o něm! se domnívá. to byl
syn Jone e bratr Amuiáie. králů jůdekých. (IV. Král. Id.) Pocházel tedy z rodu královského.
x úřadu prorockému povolal byl se na. judského Oúáša. & Aznriúie ([V. na. 15. l.) ní
759 před Kristem a. dokonal jej po 60 letech asi 80 lét otál- u asn krile judského Neneseme,
míní se. ze smrti mučeniohou. — Mi pak leniái před druhými proroky to do sebe přednost. ze
zvlášť zřejmě o budoucím Meeiáií mluví. pročež i ev. Jerolím soudí , žeby spíše ovengelistou než
prorokem olonti měl.
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ženému nepravosti, plemenu nešlechet
němu. synům hříšným! O ustílít Ho
s odina.
Jeet takmóř předmluvou . udáním obsahu veškerých
proroctví lednových. Nejprve hárá lid lůdský :: ne
vdečuoeti . modul—ství;&. připominl jim bidný jejich
stav odtud pocházející; ll. uči, že si Bůh ne tak
oben, jeho rprevedlnosti libuje; 19. slibuje od Boha
milosti podnšuým: 20. potrestání neposlušným: 21.
liči převraoenolt veškerého lidu; 24. ohlaluje pomstu
Boží nad břiknými. nmllovúnl . vykoupení Sionu.

rouhali se Sva mu israel—

: ému.' odvrátili se zpět.
5. Kamž vás ještě udeřím, ješte mno
žite hřích na hřích? Všecko hlava jest
neduživá..a všecko srdce churavé;'
6. od spodku nohy až do vrchu hla
nenl na něm mista zdravého: sama
r a a zsinalost a oteklina; anenl obvá—
zána, ani léčena. lékařstvlm. ani změk

čena olejem.
7. Země vaše epustlá. města vaše vy—
pálena ohněm, krajinu vaší zžiraji před
idění' Isaiáše, syna. vámi cizinci. zpustošena bude jako v po
\ Amosova. kteréž viděl hubeni nepřátelském!
8. I zůstavenajeat dcera sionska' jako
nadJůdou aJerusaló—
mem, za dnů Oziáše, budka na vinici. &jako chaloupka na

Joathana. Achaza a vokurkovíští." a jako město, kteréž po
hubenobýváf" .
Ezechiáše, králů jůd

ských.
2. Slyšte nebesa. a uši
ma pozoruj země. nebo Hospodin mluvi.
Syny jsem vychoval a vyvýšil: oni pak

pohrdlí mnou.'
3. Znat vůl hospodáře svého, a osel
jesle pána svého:' Israel pak mne ne
poznal a lid můj neporozuměl."
4. Béda národu hříšnému, lidu obtí

9. By byl Hospodin zástu ů nepo—

zůstavil nam semene! bylibycliomjako
Sodoma, a Gomorře bychom podobní

byli."

10. Slyšte slovo Hospodinova. kní
žata sodomslu'í! ušima pozorujte zákona

Boha našeho, lide gomorrskýl'
11. K čemu jest mi množství obětí
vaších? dl Hospodin. Syt 'sem! Zápal
ných obětí ekopců, a tuku lumných zvi

l) zjevení proroctví: co výsledek nadpřirozené Bohem působenébo vyu-zeni mysli.
2) t. ujal jsem se o lid israelský. jako otec 0 syny: pěstoval. vedl. ochraňoval a rozmnolil
jsem je v národ veliký a slavný; oni pak trhnuvie ee mne, postoupili po bozích cizích.

8) t. i to nejhojnější zvíře (vůl a býk), i to nejtupější (osel) zná pana ného, lid můj ale buj
nější, tupčjší obou. — ") t. nedbá, nepomni, že jsem jeho Pánem, dobrodincem. otcem.
4) t. Bubu.
5) tá! „necísté:“ pl'ípodobňuie národ tělu, na němž není zdravého místa. aby okizal. ie všichni
vznešeni í eprostí. vnitř í zevnitř pokolení, bezboluí jsou. (Sv. Jerol.)
7) tím liči smutný stav kralovstvi jůdske'be od Assyrských aj. zpuetošenébo a města Jerusa
le'rna jimi obleženého, ale nedobytébo; jiní rozumějí zpustošení od Římanů za času Tita a Ha
driana císařů, a zda se býti pravdě podobnější.
8) t. město Jeruzalém; v písně se jmenují města dcerami země. — ") t. zpustlé; nebo budky
na vinicích a polích. pro plíntřeší jen lehce zhotovené & pal! opuštěně, samy od nebe se ebo
i'ily. — '") Beb.: „jako věž na paměti:“ též: jako místo. jeho! ee lidé itítí. varují. co
místa buď obavnčho. nebo nebezpečného. Tak bylo po zpustošení Jerusaléma od Římanů.
9) Heh.: malého statku. t. města Jerucaléma. — ") t. zcela bychom byli vyhubeni; pozůotalat
i po vyhubení Římany mala dlí-tka lidu. majíc býti zárodkem lepšího pokolení.
10) t. knížata a lide jůdský. ježto jste podobní Sodomským a Gomomkým i hodni osudu jejich.
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1. 12-25.

———

ht. skrve telat sberanů s kozlůne lat, jako snih zblleni budou: &budou-li
chci!
červec. jako vlna. bílí bu
on.
12. Když přicházíte před obličej můj. (členeníjako
kdož toho žádá. : rukou vašich. abyste
19. Budete-li chtlti. a. mne poslou
chodili v síních mých ?'
chsti. dobré věci země' jisti budete:
13. Neobětujte již více oběti nadar
20. pnkli
nebudete
a pgpndlte
li
mne
]: hněvu
:“ meč chtíti.
zžíře vás;
nebot
mo :' zá
kadidla jest mi ohavnosti.
novoměs ců a.soboty, &'iných slavnosti

netrpím; nepravé jsou s ory vaše:"

ústa Hospodinovamluvilo.“
21. Jaktě se stalo nevěstkou' město

14. novoměsíců vašich & slavnosti věrné. plné soudu? Spravedlnost přebý
vašich nenávidí duše má. jsou mi bře vala.v něm." nyní pak vražedníci.
menem: ustal jsem snášenlm jich.
22. Stříbro tvé obrátilo se v trusky:
15. I když rozprostirůte ruce své," víno tvé smlšeno 'est s vodou :'
23. knížata tv 'son nevěřící. tova—
odvrecím oči své od vás: a když množiti
budete modlitbu, neslyším; nebo ruce ryši zlodějů: všickm milují dary. shánějí
vaše jsou plny krve."
se po ůplatech: sirotku nesoudí. &pře
16. Umejte se . očistte, odstraňte vdovy nedochází k nim!
24. Protož dí Hospodin. Bůh zástupů,
zlostně. myšlení své. od očí mých ;' pře
Silný israelský: Aj pochutnám si na pro
staňte převráceně činiti.
17. učte se dobře činiti; hledejte spra tivnicích svých. a.vymstím se nad ne
vedlnosti, přispějte ku pomoci potlače přátely svými?
nému. sud'te sirotku. zastaňte vdovy:
25. &obrátim ruku svou na tě.' a vy

18. a ojd'te &trescete mnef dí Ho— vsřlm do čista trusky tvé &odejmu vše—
spodin: udou—lihříchové vaši jako šar chen cín tvůj:"
11) t. poněvadl je hříšným n nečistým srdcem přináším. eny mqji býti výrazem . znamením
kajíciho a. ke mně obráceného srdce; toho si od vás žádám!
12) t. kdož lidi. obětí z rukou nečistých? —- bn kdož bídě. abyste s nimi šlnpali. zoeuctovali
pocvůtné síně má?
13) t. bez polepšení srdce s nnpravení zivota. -— ") t. ješte nesvětite svátků. jak sluií. ná
hodnou mysli.

15) t. při modlitbě. modlice se. — ") t. muy. utiskováni. loupdc.
16) od napreveni srdce uivihí napnveni zivota; zkuen-li kořen. nemůže strom býti zdršv ani
dobrého ovoce vydůvati.
18) t. domlouvejte mi. pakli vás potom nevyslyiím; ba vyvlyiim. tak z. . . 
19) t. pokojně všelikých "é země požitků potivsti. ba i z duchovních dei-ů milosti mě se těšiti
budete (Viz IS.)
20) Heh.: ta: dále-li se vůli mě zpouzeti, proti mně boul'iti budete. — “) tc'l: „sucho;“ to
hubí zemi. co med tác. — '") ten slavný způsob mluvení u všech proroků. jim! se Boha,
věčně neklamného dovolávsji hu potvrzení slov svých. Smysl: „Neklnmně. nezvratnč tak od
Boha určeno ;“ tak rozumqj. kdykoliv slova ts opět přijdou.
21) t. spronevěl'ilo se Bohu modlůhtvím n nešlechetností. Země. města & lid vůbec považovaly
se v poměru k Bohu co pravá. manzelka k choti svému; haldě zpronevěření proti Bohu jme
nuje se tedy v písmech, jako pronevěrs menzeldins.. cizololstvim. smilstn'm; ony pak ekolog.
nicemi. smilnicemi, nevěstkami. ——") t. prvé es casu Davidu. Šalomouna. s Oziůie.
22) t. dietě nhbolenství tve' modlil'stvhn n dobré svědomí tvé hříchy zprzněno jest.
23) t. nejprvnqjil klade odpadnutí od pravě víry: nebo kde zhyne víra v Boha. tam vieliků ne
lpmvedlnont. utiskovůni. n.! i vraldy otevřeného.širokého průchodu nalezají. Truchlivýt ten stav
\: jednotlivce, u sprostého; co! pak u knížat. světských i duchovních, u vládců. národů!
24) Jak lidé mluvi. kteří! ursžooi byvie od někoho. rmonti se, když pak se byli pomstili. “či oe.

Smysl: Potrestiln jich.
25) t. měcto zpmnevěřiló. Jerusalóme; anebo: nhodc židovský. — ") t. bcsbolnó obyvatele od
ctnýeb a lleebetných odloučila.

Hil

Isaíáš.
26. a usadím ti soudce. jakož jsou
byli prvé. a rádce tvé jako zastarodávna:
potom budeš slouti městem spravedl
nosti. městem věrným.
27. Sion v soudu vysvobozen bude,
a opět navrácen v s ravedlnostiz'
28. a setře nešlec etné ahříšnó spolu:
a kteříž opustili Hospodina, zahlazení
budou.
29. Nebo zahanbeni budou od model.
kterýmž obětovali ;“ i zastydíte se pro
zahrady. kteréž 'ste byli zvolili."
30. když bu ete jako dnb. z něhož
listi prší. a jako zahrada bez vody.
31. I bude sila vaše.' jako pýř kou
j delný, a dílo vaše" jako jiskra: azapalí
, se obě spolu, a nebude. kdoby uhasil.

.

Kapitolu z.
:! hndonoi.gd ===; minim.-bvutnje slovní-.W.
nutí . inodďhtu. 10. gogoBbiioupt'g líhohy.

1. Slovo,' kteréž viděl IsaiLš. syn
Amosův. nad Jůdou a Jerusalémem.
2. 1 bude v nejposlednějších dnech'
připravena hora domu Hospodinova na.
„vrchu hor, a bude vyvýšena nad pahrb
ky." a shrnou se k ní všiclminárodové.
3. I ůjdou národové mnozí, a řek
nou: ,. ojdte &vstupme na.Horu Ho
spodinovu, a k domu Boha Jakobovs. a
naučí nás cestám svým; a ůjdeme po
stezkách jeho !“ nebo z šiona vyjde
zákon a slovo Hospodinova z Jerusa

léma;"

4. a sondití bude národyf :. karati"

1

lidi mnohé; i skují meče své v radlice.
a.oštípy své v srpy; nepozdvihnet národ
proti národu meče. aniž se více budou

cvičitik boji."

5. Dome Jakobův. pojdte a choďme
v světle Hospodinově!
27) netoliko o navrácení se u ujetí, ani! o pouhém obnovení říše, nýbrž vlattnč o vykoupení
o ospravedlnění pnvého Sionu Církve „krví Toho. která! jat nad cenu veškerého stříbra
a zlata."
!

29) t. sídelními ve své naději. že jsou v ne doufali. opuštění od nich. uč jim všecko byli veno—

|

vali; platí i těm. kteří pro cokoliv světského opouštějí Boha a svatý zákon jeho. — ") t.
k páchaní modloslulebnoati. zvlášť ohnvné modly Bodies-oro.
31) t. města. hradby. hrady. zbraně . vše. co nepřemlitehým býti se domnívóte. ——") &. vah
domy a zboží. do kterých oe domýšlíte. na věčné trvají; ty zapilím jiskrou blesku svého &
spůlím co koudel v pýi- o popel.
]) t. zjevené od Boha; vidění toho. co le budoueně stone. (Mich. 4. 1—3.)
2) t. těmi slevy na v proroeicb vždy míní příští. věk a království mlíbeného MeáBe; tak roz
uměj. kdykoliv slova ta opět přijdou. — “) Chrám Pine na. hoře Moria bude někdy olov

|

nějí netu nyni; totii pravá víra v Holpudino bude někdy i od dalekých národů mina

.

přijata. To se nestalo úplně, kdy—lzbořený prvé obrům opět po ijetí babylonském vystaven
byl; úplně co to vyplnilo příštím Meciůšovým; pak Ie vyplní „v nejposlednějších dnech“

sveta tohoto.
8) t. veikofí národové pl-iblíli se k Hocpodinu, poznqjí jej, dají se vyudíti svaté vůli jeho, a
budou krůdeti dle přikšznní jeho; to se počnlo vyplniti zákonem Krietovým .. vyulůním lv.
apoštolů. a vyplňuje se podnes. —- ") t. učitelem sám bude bledší, Bůh; mile-lil bytí
důstojnějšiho. provdivějiíhol (Jan. 6. 69.)
4) Bobr.: rmoudí národy, t. rozepře jejich upokojí, oo soudce. — ") t. Bob.: vyuňovuti ros

sumváním. tak že ekují . . . — '")

t. tak to dle učení hle-iiiova býti m8 ujeet

a v pravde jeho jsou;
(křtí“
m. v13.duchu
4.)

u těch,

vrchnoot však mii mod k obr-ob spnvudlivýoh.

5) t. tak voli prorok; marně však: nebo lid pohřílenýv “:onth
nhlednje „hron nůnmně pomsty Hospodinovy“a. 4. 2.

ohavnou nedbá. prohl

_.,—
.____.Am.
__„
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Máš.

2. 6—22.

6. Tedy zavrhl jsi lid svůj ,' dům Ja;
kobův : protože naplnění jsou jako zdáv
ns." a. věštce mají jako Filistlnšti. &
pscholst cizich přidržujlse.""
7. Naplněns jest země' stříbrem &zla
tem, &není konce pohledům jejimť"
8. a naplněna jest země jeho koňmi.

15. a na. všelikou věži vysokou i na
všelikou zeď pevnou.
16. &navšecky lodi tsrskóf i na vše
cko. co jest krásného na. pohled.
17. I sehnuta bude hrdost lidská, &
snížena bude vysost mužův: & vyvýšen
bude Hospodin sám v ten den:
18. a. modly docela. setřlny budou:
& nesčlslnl jsou vozové 'eho: & napl
19. a vejdou (lidé) do jeskyň skal-o
něna jest země jeho m umi; dilu ru—
kou svých kloní se . tomu, což učinili nlch &do propasti země před hrůzou
Hospodinovou, &před slávou velebnosti
prstové jejich:
9. i klsnl se člověk.aponižuje se muž;' jeho, kd ž povstane udeřit zemi.
20.
ten den zavrže člověk modly
protož neodpouštěj jim !
své stříbrné, &.podobizny své zlatá. kte
10.' Vejdi do skály &schovej se do
réž si byl udělal. aby se jim klaněl, krty
jámy v zemi před tvůj'-lbázně Hospodi
&neto ýry.'
novy. &.před slávou velebnosti jeho !"
21. vejde do rozsedlin skala. do jes
11. Oči vysoké člověka sníženy jsou. kyň kamenných před hrůzou Hospo
' s sehnuta budevýsost mužův: Hospodin dinovou & před slávou velebnosti jeho.
ale sám vyvyšen bude v ten den;
když povstane udeřit zemi.
12. Nebo (jest) den“ Hospodina. zástu—
22. Protož upustte od člověka..jehož
pů na každého pyšného & vysokomy duch jest v chřipich jeho: nebot co za.
slného. & na každého hrdého; i bude vysokéhojest poctěn.'

ponížen;“
13.' s. na všecky cedry libénské , vy
soké &.vyvýšené, : ns všecky duby bá—

sanské:

14. a.na všecky hory vysoké i na vše
cky palubky vyvýšené.
6) dcl. Hospodine! — “) t. „všelíky'mi nepremtmi.“ je.-iv 7. vyčítá. ——“') t. aby se od nich
modloslulbě e neprevostem s ni spojeným vyučíli.
7) t. domu Jekobove. nůrodu tvého vyvoleného. —-—
") t. nespravedlivě nabytým; lnkomstvlm.
lichvou s. všelikymi nůtisky. (Viz !, 23.); nebo: země plni jest dnů poiehnůní tve'ho, silná
& mocní, s přede lid se ndůvů modloslulbě.
9) t. sprostý i vznešený. všecko se kloní modlňm: pročež . . . nebo: človek, obraz tebou stvořený
kloní se dílu rukou svých. mu!, vznešený node všecky tvory pozemské. pudů před mrtvou modlou.
10) t. jíl prorok v duchu zlí Hospodina přícháujíeího „v slávě .. velebnosti“ soudit . trestat
lid spronevělilý prošel volů: —- ") Smysl: Před Hospodinem neukryiei se. byt bys buď ve
skíly. hluboké jeskynč, anebo v ntroby země vstoupil. (Luk. 28. BO.)
12) &. soudu, trestu. — “) Habr.: e. ns každého. vznešeného i sprostého.
13—16. příklady vysvětluje, co 12. řekl. uvůdě všecko. eo tehdejší čes platilo u. vznešené, drahé.
stkvostné; smysl: Den Pinč soudný dojde ne vznešenó. bohatě, rozkošné tohoto světa, kteříž
nn silu e zboli své hrdě so spolehqjice Bohu nedhsjl. ne-li se nm protiví.

16) t. ty. které! .a do Tarsu (do Španiel) plus„ jsouce "na

pevné . veliké.

20) t. teto evil-ste shulte se \: stsrých co božstva ctila; zde zvlášť proto stojí. ponevedl neto
pýři v jeskyních skalních. krthové pod semi bydlí, ten ale. jek 19—21 praví. strachem le
beshotní utikati budou.
22) t. přestaňte doulhti v člověk. smrtelnaxo. jakkoli vysokého; nebot proti Bohu ničeho! nemůte:
dle hebr.: i tento smysl: „Bojte se Člověk., v jeholto dechu hněv jest. nebot „. vznešeného
vinni On;“ . tsk sv. Jerol. . j. sv. otcové celý tento veri o Eri-tu Pánu rozumějí.
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3. 1—16.

Kapitola 8.
Hrozí nirodn úplnou zkázou i ' svět-kém i v duchov—
ním ohledu: ls. příčinou toho udává hříchy lidu vůbec
s. knížat pak, s. 16. dcer Sionskýoh zvlášt.

I.Nebood
ajSanomík.
zástupův
odejme
erusalémaHospodin
a od Jůdy
moc
ného :! silného. všelikou sílu chleba. a
všelikou silu vody ;“
2. muže silného a válečného, soudce
&praroka a věštce :: starce :*
3. kníže nad padesáti a důstojného
obličejem a. rádce &moudrého umělce
v stavbě a umělého řečníka.v tajemných
věcech.“

4. A ustanovím pacholata knížaty je
jich.“ a zženilci panovati budou nad
nimi.
5. A oboří se lid. muž na muže, a
jedenkaždý
bližního
ude pacholena.
proti
starci. asvého:
sprostýbouřiti
proti

důstojnému!

ba. ani oděvu; nerod'te ustanoviti mne
knížetem lidu.“
8. Boří se zajisté Jerusalém. &Jůda
padá. poněvadž jazyk jejich &nálezltové
jejich jsou roti Hospodinu, tak že ura
zili očí vele nosti jeho.
9. Drzost obličeje jejich svědčí proti
nim ; hříchsvůj jako Sodoma hlásají, aniž
ho tají: běda duši jejich! nebot odplatí
se jim zlými věcmi.
10. Rcete s ravedlivému. že dobře
bude jemu: ne ot ovoce skutků svých
jisti bude.
11. Běda bezbožnému ve zlém; nebot
odplata rukou jeho učiní se jemu.
12. Lid můj dr'áči' odrali. a ženy pa
novaly nad nimi. Lide můj !kteříž tě bla
hoslaví. oni sami klamou tebe a cestu
kroků tvých mai-í."
13. Stojí“ souditi Hospodin; i stojí
souditi národy.
14. Hospodin rozsoudit se příjde se
staršími lidu svého, a s knížaty jeho:

6. Nebotuchopí se muž bratrasvého v „Vyt jste spásli vinici, &loupež chu—
domu otce svého (řka): „Máš oděv, kní dého v domě vašem!
žetem buď naším. zřícenina tato (budiž)
15. Proč ztíráte lid můj. a tváře chu—
pod rukou tvou.'
dýcb melete?“' dí Pán Bůh zástupův.
7. A odpoví on v ten den , řka: „Ne—

jsem lékařem.' a v domě mém není chle

- 16. [ řekl Hospodin: Proto. že se po—
zdvihly dcery sienské. a chodily a vy—

1) t. všelikou moc a sílu. totiž všelíkou potravu & všeliký nápoj:

bude jej

trestní

hladem.

(Viz !. co.)
2) t. všecky. kteří jak u světské tak v duchovní správě obce prospívqjí; prorok. který : vnuk
nutí Božího. veštec, který : přirozeného důmyslu , stano. který dle své mnohaleté zkušenooti radi.
3) t. to se vyplnilo : části za krále Nabuchodouozors (IV. Král. 24. II.): úplně pak vyvrácením
Jerusaléma od Římam'i.
4) t. nedospělce věkem i rozumem; 7 králů po Ežeohíéšoví dostalo se u vládu před 24 rokem
věku. 3 byli v úplném smyslu paeholnta. chlapci. (Ku. 10, 16.)
5) t. na vládu slabých knížat, nůsledují neřádové & úpadky obce, v niohlto vie horem dolem
přovrůoeno bývá.. Příklady toho jsou skoro v každém věku k nalezení, a po hříchu i se
našich dnů na blízku. dokazujíce. že trestající ruka Páně není ukrácena.
6) t. v takovém ůpadu pak by se každý rád vielikému vládci podrobil . jen aby trochu oddechu
získal. (Vyplnění toho viz Jerem. M.)

7) t. „neumím. ani! mohu upraviti úplný tento obce úpadek.-“ — příčiny pak toho a následky
sv. prorok hned udává. (Viz 8.—4. l.)
12) Heb.: „lidu mého utískovntelí jsou děti nerudně.“ — ") t. uvadějíoe tě v proput modlhhtví
u nepravosti. & tudy v zahynutí.
18) t. spoj s 12. teho: Však ale nemů tak dále býti; ponton & stoji . .
15) t. nejen loupíte . odírůte. nýbrž i včelíkým bezprivím tý'rite :. hubite

BIIlíhůl.
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an.—4.5.

taženým krkem ,' a pokynujíce očima
se procházely & lesaly . poskakovaly si

Kapitola 4.

nohama svýma.. &zpořádaným krokem
si vykračovaly:
_
17. oblysl Pán vrch hlavy“ dcer si
onských. &Hospodin vlasy je'ich obnaží.
18. V ten den odejme án okrasu
střevíc. &měsíčky,

1. [ uchopí se sedm žen muže jedno
ho v ten den řkouce: „Chléb svůj jisti
budeme. & rouchem svým se odívati:
toliko nazývejme se jmenem tvým :odej

mi pohaněnínašel"
2. Vten den' bude plod Hospodinův"

19. s řetízky. s zápony. a náramky. u velebnosti & slávě. & ovoce země
& čepce.
vznešené. &plesání těm. kteříž zacho
20. & kadeřadls. . & podvazečky . & vání budou z lsraele.

sponky. &voňavky, &náušničky.
3. I stane se: každý, kdož bude zane
21. &prsteny. a drahé kameny na čele chán na Sionu. & pozůstaven v Jerusa
visící.
lémě, svatým slouti bude ,' každý. kdož
22. aměnivá. rouchá. s pláštíky, &lně—
jest zapsán v životěv Jerusaléměf'
ná roucha, &jehlice.
4. Když smyje Pán nečistoty' dcer
23. a.zrcadla., &roušky, &vínky, a. letní

sionských, &krev" Jerusalóma smyje s
plachetky.
24. I bude místo libé vůně smrad. a prostředkujeho duchem soudu a duchem
pálčivostíf"
místo pasu provaz, &místo kadeří ly

sina. a.místo živůtku žíně.'
5. I stvoří Hospodin nad každým mí—
25. Nejkrásnější také muži tvoji mečem stem hory sionské, a kde vzýván jest,
oblak přes den &dým a. blesk ohně plá—
padnou. &silní tvoji v bitvě.
26. I budou truchliti &kvíliti brány ' polajícího v noci;' nebot nad všelikou
její,“ &opuštěna na zemi seděti bude.“ zajisté slávou ochrana."
!

16) t. shrdým nh'hem'rnnad svoukrásou.—") Hebr. text: „clnkajíce převkamiu stříbrnými řetízky
na. nohou .“ jimiž co poutsmi spinely si nohy, aby mmčřeným. drobným krůčkem chodily;
podnes jest to mode na východě. Že pak v slovích „nohnma svýma“ užívá nůměstky mužské.
poukazuje, že celou tou řečí i sženilě muže míní. (Viz 4.)
17) Dle heh.: též: skloní. pokoří; ohledem na l6. za pozdvižení má býti ponížení.
24) t. hrubé n těsné roucho smutečne'. pytli podobné & provazem opásnué.
26) t. dcery Sionske'. města Jeruseléms.. — ") t. oloupena n dítky své. jako ovdovělá. po smrti
manžela. l rodiny. (Jef. Pláč. ]. l.) V smutku sedávnji Židé na hole' zemi.
'
1) t. souvisí dle literm'ho smyslu) s. 3. 26. Zpustošenim veškeré není tak málo zbude mužů. že
sedm žen o jednoho se chápali budou. aby bezdětnosti ušlý. samy o výživu svou pečovnti
„ nablijioe. _- Sv. Jerolím tajemně předpověděné v tom nalezň obrácení se národa Židov
ského ku Kristu Pánu. & spojuje s následujícím; tak i církev nad.
2) t.. čas; veškerý věk říše Mesiůšovy oe míní; & tak vždy slovo „den" u proroků o celém
věku platí. — ") t. zaslíbený Vykupitel. Mariáš. ——'") t. tentýž. co „plod života panny
noposkvrněně;“ (7. Hz.) zřejmě tedy: Bůh Čl0věk. co „plod Hospodinův“ & „ovoce země.“
3) &. nejen oo ctihl pravého Boha, nýbrž i co věrný plnitel vůle jehó: tak slulí & živi byli
první učeníci Klin-07h tak býti mají. ježto k němu se přiznúvqji a. nesou znamení jeho. —

") t. kdož určen k pravému životu. jenž jest pamati Boha s kterého on poslsl. Ježíše

xm

(Jan. 17. 3.)

4) Tím rozuměj všeliké nepravosti vnitřní. —- “) Tím ale všelikó hříchy proti bližnímu vůbec,
svlúit ale hroznou vinu. již se lid židovský proti svému Vykupiteli dopustil. — “') t.
duchem vinu odstraňujícím . & duchem ]: účinné lásce rožněcujícím. Viz v. 2. a. 4. působení
Bahn brojjediného; nebo Duch svatý jest duch soudu a pňlčivosti. pokud odlučuje věřící od
nevěřících. : milostí svou jako ohněm je očistuje.
5) Smysl: Bůh bude ochranou pravých ctitelův svých. kdekoliv na. zemi se naleznou, jako byl
vyvoleněmu lidu svému při vyjití : Egypt-s. -— ") „Slůvou" slusla. uchu umluvy; tak

Milí

Issiůě.

4. s. _ 5, 13.

6. A stánek bude zastíněnim před
6. A učiním ji pustou: nebude poře
horkem dennímu útočištěm &skrýšípřed závána. ani okopávůna.: a poroste bložím
vichrem a. deštěm.“
& trním: & oblakům přikáží. aby ne
dštíli na ni deště.

Kapitola &.

7. Vinice zajisté Hospodina zástupu
dům is:-selský jest. a muži jůdští plod
jeho rozkošný: a očekával jsem. aby či—
nil soud. a hle nepravost: & očekával
jsem spravedlnost. a hle křík.'
1. Zpívati budu milému svému' píseň
8. Běda! kteříž připojujete dům k do

Liči v podobenství o vinici lnshwu péči Boží o lid
isnelshý; & viel smeřenou nepnvoeti jejich; 5. soud.
Boží ned nimi; 8. iesteré Béda! und nepnvostmí jejích;
34. hrozba nehle pomsty Bosí.

bratrance svého“ o víníci'" jeho. Vi

nici si učinil milý můj na palubka tuč— místa:“
mu, a pole
jujete vy
až sami
není
zdali: polem
udete s ydliti
némrj' úrodněm.
uprostřed země?

2. [ ohradil ji. a kamení vybral zní.
9. V uších mých jest to.“ dí Hospo
a.štípil výborným revím a vystavěl věži“
uprostřed ní. a čeřen vzdělel v ní: &oče din zástupů; jistě že ti domově mnozí
ti velicí a krásní, prázdni oby
kával. aby nesla hrozny. &plodila. plané zpustnou:
vatelův.
víno."
3. Nyní tedy, obyvatelé jerusalémští
a muži jůdšti. sud'te mezi mnou a vinici
mou.
4. Což ještě více jsem měl učiniti ví
nici své. &neučinil jsem jí? Proč, an já.
očekával. aby nesla hrozny. plodila.plané
víno?
5. I ukáží vám nyní. co já učiním vi
nici své: odejmu plot je'í . a bude v ro
zebrání; rozbořím hrad
její. a. bude
v pošlapání.

10. Nebo deset dílců viničných' vydá.
láhvičku jednu, &třidcet měr semene“

vydá tří míry.“

,

ll. Běda! kteřížvstávám ráno, abyste
chodili po opilství. a. pili až do večera..
tak že vínem hoí'íte.
12. Citara., s. loutna, a buben. &píš—

talks. a víno jest na hodech vašich: a.
na dílo Hospodinovo nehledíte , aniž
skutků rukou jeho spatřujete.'
- 13. Proto jatý odveden bude lid můj.

tedy kdekoliv bude sbor otítelůvjeho, bude i „sláva Hospodinova,“(velebnů svčtost) &
nad ní bude spočívnti ochrana Jeho.
6) t. kde! nalezli s naleiji posud věrní učenící Páně (nečisté. útěchy. posily. leč u „stánku
velebnosti
J eho?“ Tak bylo, jest a bude, zvlášť pak za posledních dnů. kdežto str-setí
vezdejší přejdou v blaženost věčn ou? Sv. Jerolím vypravuje. le i Židé slova v. 6. rozumějí o
mocné ochraně, kterou! jim Bůh proti Antikristu propůjčí. jejž si slovy „víchru : deště“ před

stavují; nezmýlí se, uvěří—liv Toho, „kohož jsou bo dliť“
1) t. Bohu nebo blesiáši.—“) t. přítele svého. — “') t. o národu židovském. —- t) t. do
slovně: „nn rohu synu oleje“ nebo „tučnosti;" „rohem“ rozumí se místo vyvýšené; „mem
tučnosti“ místo tučné. úrodné. Mini se země palestinská. která! oplývnls. „medem & mlékem.“
2) t. etrůlnou k obhájení vinice před škodnou svěří. i pro obveselení. — ") t. všecko učinil
Bůh u lidu Židovského. aby skutků spravedlnosti vydel: ohradil jej před nepřáteli. ze země
vyhubil nepřátele jeho Kamejské,
vštípil mu příkůzaní svá. vsděiel \: středu jeho stánek
svůj, a milostí svých dal mu hojně jeko češe—nem,ele nadarmo.

7) t. elyčeti nářek těch, jimž se ubližuje; kde není sprevedlivosti, tu samý slyiotí nářek.
8) t. pro oetetnl lid chudší; přílišné shánění statkův zřídka bývů'bez H'lvdy proti chudým.
9) t. nej-ikení chudých. je! utiskujete; anebo: to. co nyní vim řeknu . jisté splním.

10) t. takových. žeby jeden jedním pluhem za den sorůn býti mohl; slují i jim, hony. — ")
t. výsevku. —- '") t. výtahu; tak veliké bude neúrodn, a to zvlášť znedůstetku dělníků"
výše v. 9. Tak bylo zvlášť po nikách římských n vyvrácení Jerusalem
12) t. pro ustevičně kmy e prostopišnó plesy npominite na vielikou službu Bolí i lpnvedlnoet,
ení: dbíte trestů Božích: hrozný nevděk požívat; darů Božích e napouští nl Bobo.
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nebo nemů. umění ;" a. urození jeho za
hynuli hladem. a. množství jeho žízní
uzvadlo:
14. proto rozšířilo peklo“ jícen svůj,
a otevřelo ústa. svá nesmírně: &.stou
pnou v ně" silní jeho i lid jeho. i vzne
šení a slavní jeho.
15. I bude sklíčen člověk sprostý &
ponížen muž vznešený. & oči pyšných
sklopený budou:
16. a.vyvýšen bude Hospodin zástupů
vsoudu. &.Bůh svatý posvěcen bude'
v spravedlností.
17. A pak se pásti budou beránkové
dle obyčeje svého. a. zpustin v plodnost
obrácených příchozíjístí budou.'
18. Běda! kteříž táhnete nepravost
za provazce marnosti, a jako za vozový
provaz hřích.“
19. Kteí'íž pravíte:' Ať si pospíší. &
brzo přijde s dílem svým. :;th Vidíme:
&.at se přiblíží. a přijde rada Svatého
israelského. at ji zvíme!
20. Běda! kteříž říkáte zlému dobré.
&dobrému zlé? kladouce tmu za světlo.

5, 14—26.

a světlo za tmu :" pokládajíce hořké za.
sladké, a. sladké za.hořké.'"
21. Běda! kteříž jste moudří v očích
svých.' a sami před sebou" opatrní.
22. Běda! kteříž mocní jste k pití
víno, a muži udatní k míšení nápojů

opojnýchf
23. Kteříž capmvedlňujete bezbož
ného' pro dary. &Spravedlnost sprave—
dlivému odjímáte.
24. Protož. jako plamen ohně zžlrz't
strniště, a.horkost plamene spaluje. tak
bude kořen“ 'ejich jako pýř, & plod je
jich jako prac rozmeten bude. Nebo za
vrhlizákonHospodina zástupův, &slovu"
Svatého israelského rouhali se.
25. Pročež rozpálíla. se prchlivost
Hospodinova na. lid jeho. a. vztáhl roku
svou na něj. &.pobil jej. [ zachvěly se
hory; & mrtvoly jejich pohozeny jsou
jako lcjno po ulicích. V tom ve všem ne
odvrátila se prchlívost jeho; nýbrž ruka
jeho ještě vztažena..
26. l vyzdvihne korouhev“ na. náro

:“

daleké & pošepoe" je na něj'"

13) t. nepoznává. co mu k spasení. (Luk. 19, 42.) j. „bez vědomí“, t. ani se nadeje.
14) t. přímo „hrob ;“ pak i místo věčných trestů: — ") tent bude poslední skok tanců. plesů a.
prostopášnosti vašich. v hrob. ——v pekle: jaký tam bude ohlas rozkošné hudby &.zpěvů?

16) t. ukáže svatost svou přísným vykonáním spravedlnosti své nad bezbožnými.
17) t. mě bude tak zpustlé., ze ovce volně a. po různu páni se budou a cizincoró pak příjdou
n usndivše se v ní těžití budou : úrody její. Ač se to o obojím vyvracem Jeruzaléma a
zpustošení země rozumčti může, úplně přece jen na druhé po smrti Páně doslovné se hodí.
18) t. kteří nedbůte nejprve lehkých z neopatrnosti toliko spáchaných provinění, až pak nepmvost
vaše jest jako svoz vozový. a tak zůmyslne n. usilovně trest Boží na se přitahuiete.
19) t. u své bohnprizdné nevěře posmívúte se poslům llospodinovým !: vám. & rouhůte se hrosbám
jeho. — ") t. trest. Vždy bývají lidé, jen! nechtí věřiti, že soudů Božích . života věčného
jest. už sami toho zkusí.
20) t. ctnosti za neetnosti prohlešujete, k. p. pokoru ze. nehodnou, pýchu za důstojnou člověka.
— ") t.. převroctu'íce učení pravé za let & opak. — "') t.. nespravedlivě soudíce.
21) t. nedbng'íee zákona. Páně. — ") t.. dosti máte. dobrými se zdátí sobě a lidem. nie nepečujíoe.

jací jste před Bohem.
22) t. sílu svou nadužívůte \: užívaní rozkoší. udotnost svou ukazujete v obžerství i jiných hříšíeh.
23) t. i vražedníka.. Dle 4. Moji. 35. 31. zakázáno bylo vykoupití se :. viny vraždy.
24) t. do kořen pohubení, zničení budou. — ") Dle habr.: „Slovu“, skrze něhož všecko učiněno
jelt., .. kteréž „tělem učiněno jest & přebývalo mezi námi.“
25) vyplnění a vysvětlení toho hrozného trestu Božího víz \: Josefa. Flavio. 7. 17.
\26) korouhev králova.. vztýčena na výšinách. byla znamením. aby se vojsko jeho sešlo. — ")
t. uhvizdne; králi nebes dostačí pouhé pošeptůní. & všecko jest hotovo & vůli jeho. -—
'“) t. na zpronevěřílý národ svůj. — 1) t. Hospodin co vůdce vojska toho. aniž se toho.
vy rouhečové (v. m.) nedáte!
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5. 27. - 6. 7.

od končin země: a aj spěchem přijde
rychle.?
27. Nebude mdlého ani ustnlého

sokém &vyzdviženěm:"“ a co pod ním
sam m b 10, naplňovalo chrám.
2.ýSeržfov ' stáli nad ním: šel-iikii—

v něm.“ žádný nebude dřímnti & spáti. del měl jeden. šest křídelidruhý: dvě
aniž si rozepne pás bedr svých," aniž se ma. zastirali tvář svou. a dvěma zastimli
nohy své, a dvěma létali:"
přetrhne řemen obuvi jeho :*"
3. a volali jeden k druhému & říkali:
28. střely jeho ostré, a.všecka. lučiště
jeho natažená! Ko yta. koňů jeho jako Svatý. svet ' . svatý. Hospodin Bůh zá
křemen," &kolaje o'" jako prudkost stupův. pln jest všeckazeměslávyjeho.'
bouře;

.

29. ryk jeho jako lva. řváti bude

_

(Zjev. 4, B.)

4. ] ohnuly ee podvoje veřeji od
hlasu vo jiciho. a. dům naplněn jest dý—

jako
lvíčeta.:
loupež.
a. udrží&skřipěti
a.ne ude.bude,
kdoby&uchvátí
vydřel: mem.'
30. &zazvučí nad ním' v ten den jako
5. [ řekl jsem: Běda. mně. že jsem
zvuk moře. Pohledíme na zemi, a,aj. tme. mlčel', proto že člověk poekvrněny'ch

zármutku; i světlo zatmí se v mrákotě

rtův já. jsem" a uprostřed lidu rty po—
skvrněně majícího já. b dlím. & krále
Hospodina zástupů vi ěl jgem očima
Kapitola 6.
svýma.
6. [ přiletěl ke mně jeden z serafů.
lsúáš u videni potě-i velebnost Boží; & Jeden ze Se
nfů očistuje ili-vým nhlem : oltáře tieto jeho; 9. po &v ruce jeho knmínek ohnivý ,' kterýž
slánjest od BohaHut utvmlěmu lidn úplněuvrženi.
kleštěmi vzal byl s oltáře."
1. Léta. kteréhož umřel král O-áš,'
7. A dotekl se jím úst mých, &.řekl:
Aj
hle. dotklo se toto rtů tvých ,' a od
viděljsem" Pána sedícího na trůnu vy—

jeho."

27) t. u vojště tom. — “) t. neodpočine ei. Východní národové. dlouhý oděv nosit—c,polem jej
přepásali. jejž pak při odpočinku rozepíneli- — "') t. žádné překážky v rychlém tažení tvém
míti nebudou.
28) t. hotovo k bitvě, mimo bitvu se tětivy opouštěly. ——") velmi tvrdá; zo oněch časů le
ještě koně neokovávali. mohli si tedy kopyta během na cestách tvrdých & dnnatých zhazití,
pokli nebylo sama. také dosti tvrdá.. — “') t. u vozů válečných.
30) t. nad lidem israelským. — “') t. slunce blaha jeho zajde ne vždy, noo věčná obklíčí jej.
(Sr. Mat 31. 33.) To i tam jest pod strúným obrazem blízkých navštívení Božích konečný
soudný. den Hospodinův v největší dálce-před očima prorokovy'ma. i tohoto. i On jenž jest

„Světlo proroků.“

\

1) t. 759 před Kristem. — “) t. u vytržení nebo nadšení; tak byli prorokově Boží k úřadu
sve'mu povoláni o. zasvěcení: z toho te'i poznali. že Bůh k nim mluví. — “') t. volebného
& vznešeného. — +) t. podstavec trůnu &roucho podestl'ená, jeková oe pod trůn králův kladlo.
-—H) t. nebesa, je! si prorok podobnými býti představuje chrámu jemsnlémekómu.
2) t. duchové nejčistší a. láskou planoucí. -- “) křídlem. & létem vyobrazuje se, jak ochotně
a. rychle andělé rozkazy Bolí plní; přikrývnm'm tváře & noh znnmená hlubokou ůotivost
k Bohu: věřilit stáří. že nelze ani rozumu lidskému si Boha představ/ití. aniž zraku jnanost
velebnoiti jeho snéstí; kdoby však na ni pohleděti se odvážil. že náhlou smrti i hned za.
cbváoen bude. (Viz v. 5.)
3) třikrát „Svotý“ znamená nejsvětější Trojici. (Sv. Řehoř.)
4) t. slávou Boží.
5) Hebr. text: Běda mně, jižť zahynu. (Viz 2. pozn. nov. Soudu. 13. 22.) — “) t. člověk
hříšný. nehodný. Nehodným se pohledu Páně býti oondi. oč jen poklelků rtův vinen.
6) Hebr. text: uhel šel-ový; totiž vyznamenávqjiá moe darův Ducha ov. k odístěni, osvícení &
utvrzeni. — ") t. nl význam. že všecko očistění původ má : Krista. oltářem tím předpo
dobněněho.
7) Dolož: aniž umřeš; t. nejen no. živu zachován, nýbrž i očiitěn : poailněn bude.

6, 8—13.

jata bude nepravost tvá.. a. tvůj hřích šel, &srdcem svým nesrozuměl, &neo
bude očištěn.
brátil se, &.uzdravilbych jej.'
11. [ řekl jsem: Až dokavad Pane?
8. [ slyšel jsem hlas Pána řkoucího:
Koho pošli? &kdo nám' půjde? [ řekl [ řekl: Až budou zpuštěna města &prázd—
jsem: Aj já." pošli mne!
na obyvatelův. a domově bez člověka. a
9. I řekl: Jdi, &rei lidu tomu:Slyšte, země ostavena bude pustou.
12. A vzdálí Hospodin lidi, & roz
slyšte , a. nerozumějte: &vizte vidění. &
množí ee . kteráž opuštěna byla.“ 11pro
nepoznávejte !“
střed
země;
10. Oslepiž srdce lidu toho, a uši jeho
13. a bude v ní ještě desátý díl. a na—
obtčž. &oči jeho zavři; aby snad nevi
děl očima svýma. a ušima svýma nesly vrátí se“ a bude na ukázku jako terebint,
8) t. viz 8. pozn. (srov. [. Moji. !. 26.) —- “') Tut jsem!
9) t. u slyšíte .. slyšíte &přede nerozumíte, vidíte &vidíte a. přede nic newite. jest tím. to mice
vaše otupělo, tak že co slyšíte : vidíte, nic vše nedojímá, jako byste slepí, hlučí byli.
10) t. mluv si mu co mluv. ničebni naproepěješ; cotvo pohledne k tobě . slova tvého uslyší a
srdcem se pohne k polepšení. abych opět uzdravil jej.
11) t. nalepení toto trnu" bude? Jůkoliv přísnosti Pinč se hrozí. přede v ní pevně věří.
12) t. rosmuoií le spuštění už do úplného vyhubení obyvatelstvu mnohých měst.
13) t. k prvnqjší neprovedl. — ") dle hebr.: : bude zpustošena jako terebint & jako dub.
: kterých po mekhí nezbývá leč pod. Vyplnění toho doslovnědokazuji dějiny první : druhé
vilky lido'vskě. Co po vyniceni Jerusalem Titem v zemi : národu zůstalo. to když se Židé
opět bouřili u Hadriana dekou-. vypleněno & na všecky světu strany rozmecenq

Isaiáš.
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a jako dub . kterýž rozkládá ratolesti
své:" simě svaté bude to, cozůstane v ní.
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5. Proto že v radu vešla proti tobě

Syria k zhoubě &Efraim a syn Rome—
liášův. řkouce :

Kapitola 1.

6. ..Vstupme proti J ůdovi“ a vzbuďme
ho. a odtrhněme jej k sobě.“a ustanovme
krále u prostředněho. synaTabeelovam'
rouni
douciho Vyknpitele : Panny: 11. krili pak
hmí. to právě od Aun-ských mms :pultošonn bude.
7. Totot pravi Pán Bůh: Nestane! se,
a nebude toho;
1. [ stalo se za dnů Achaza. syna Joa
8. nýbrž hlava syrské země Damašek.
thamova. syna Oziáše, krále jůdského. že
přitáhl Rasin. král syrský, a F acee, syn a hlava Damašku Rasin;' a ještě pět a
let, a přestane Efraim býti ně.
Romeliášův, král israelský. k Jerusa šedesáte
rodem:"
lému. bojovat proti němu: a nemohli ho
9.
a
hlava
Efraimova Samaří. a hlava
dobytí."
2. ] vzkázali domu' Davidovu, řkouce : Samaří syn Romeliášůvf Jestliže neu—
Odpočinula Syria na EfraimOvi." [ o věříte.neostanete."
hnulo se srdce jeho,"' i srdce lidu jeio.
10. I dále mluvil Hospodin k Acha
jako se pohybují stromové v lese od větru. zovi. řka:
3. I řekl Hospodin k Isaiášovi: Vyjdi
ll. Požádej si znameni od Hospodina
vstříc Achazovi ty. &kterýž ostaven jest Boha svého v hlubokosti podzemní anebo
Jasub. 'syn tvůj, až nakonec vodovodu na. vysosti vzhůru.
rybníka hořejšího na cestě pole valchá
12. I řekl Achaz: Nepožádám a ne
řova."
budu pokoušeti Hospodina!
4. A díš k němu: Bled. at mlčiš: neboj
13. [ řeklz' Slyšte tedy. dome Davi
se. a srdce tvé nestrachuj se dvou ostat
ků hlavnítěch doutnajícíchf hněvu prch dův:" Zdalijest vámmálo. obtížnýmibý
livěho Rosina, krále syrského, a syna Ro— ti'" lidemže obtižni jstei Bohumému?
meliášova.
14. Protož sám Pán dá vám znamení:
Ustroioni-mu hill Achuoví slibuje prorok osvobozeni;
14. no

....

Gekon jeho nedůvěru predpovids lldn nw

1) Čti o tom 4. Král. 16. 5. a. 2 Parní. 28.
2) t. králi a drořonínům jeho. -— ") t. spojila se Syríe proti tobě s Efraimern; anebo: položili
se Syrští v království israelskčm. — '") t. Achuovo; neboť byl ve válce předešlé velmi
oslábl, proto také proroctví to a zachování jeho pravým zazrakem.
8) t. ty a syn tvůj Šmjašub. jenž se vyklúdů: „Ostatok navrátí se." Tok nazván, aby v tom
jmenu proroctví o zajetí lidu jůdského o. navrácení ostatků :avřino bylo. Nlie 10. 21. — ")
t. kdezto vslchůři sukně, v rybníku dotčeném močené, suiili a vnlchovali, nebo stsři nosívali
sukně dlouhé : pouhé nebarvené vlny bílé. a ty cesto prátí se museli. (Vis Marek 9. 2.)
4) t. těch dvou králů; ti rozpálivše se hněvem , budou nedlouho hol-ati. ani! proti tobě co pro
vedou: blízká jest totiž zhoubo obou.
6) Habr.: oblehněm :|. rozdčlme si to. ——
") Ten slul vlastně Tab-Rimon, dobrý Riu-non;:. poohleben—

ství ale nazývali jej Tab-El. dobrým Bohem.
8) t. Ruin zůstane jen damaiským králem : nedovede toho. aby byl králem jůdsky'm. — ")
t. zrušením království israelského a odvedením lidu do zajetí asyrského Slimane-rem.
&
Asarhaddonem. (4. Král 17. 6. ]. End. 4. 2.)
9) Rozuměj taktéž jako 8. — ") t. i vy. neuvěříte-li Bohu. tentýž ooud s Izraelem míti budete;
nebo: „Kdy: nc.-věříte,tedy dále rád Bůh mluviti ]: Acharavi :“
12) t. hrdě. povrnivě a pokryteoky odpovidů. spolehsJe na krále myf-kého (IV. Král. 16. "I.).
nechtě doufati v Boha. předstírqie zápověd toho dle V. Moji. 6. 16.
13) t.. prorok. — ") nejmenuje krile jmenem . mině i dvořoniny jeho. i jemu předatquio ne
věrnott jeho proti viřo praotce Davida. — “') t. neposlouchali nás proroků. nýbri i vzdo
rovnti Bohu — mému pravi náhle. poněvadž o ni v an nevěřili.

mas.
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Aj. panna“ počne a.porodí syna. a na

zváno bude jmeno jeho Emanuel"

7. 15- '— 8. !

22. a pro hojnost mléka jisti bude
máslo: máslo zajisté amed jisti bude

16. Máslo a med jisti bude, aby uměl každý , kdožkoli zanechán bude 11pro
střed země.“
zavrci zlé. a. vyvoliti dobré!
23. [ stane se v ten den: všelikě místo,
16. Nebo prvé než bude uměti ps
chole to zavrci zlé a.vyvoliti dobré, zpu— v němž jest tisic vinných kmenů zatisic
štěna. bude země.“ kterouž ty v oškli stříbrných. trním &hložím bude.“
24. Se střelami a lučištěm vcházeti
vosti máš pro dva krále její."
17. Na. tebe a na lid tvůj.i na dům tam budou: hloží zajisté &tmí bude po
vši zemi.“
otce tvého přivede Hospodin dny, krá.
25. A o všecky hory. kteréž motykou
lem assyrským,' jakýchž nebylo ode dnů
odtržení Efraima od Jůdy.
kopány bývají. nebude bázně , aby tam

18. I stane se v ten den: pošepce' nepřišlo trnl & hloží :“ i bude všecko pa,—
Hospodin mouše, kteráž jest na konci stvištěrn volů, k pošlapáni dobytka.
řek egyptských. & včele. kteráž' jest v

zemi assyrskěf'
19. lpřijdou, a položí se všickni na
potoclch údolních. & v jeskyních skal
ních, i na všech chrastinácb , i ve všech
děrách.
20. V ten den oholí Pán břitvou naja—

tou' skrze ty . kteříž jsou za řekou.“
skrze krále essyrského. hlavu a chlupy

nohou i bradu všeckuf"

21. A stane se v ten den: chovati bude
člověk krávu a dvě ovce,

Kapitola 8.
Předpovidá vyvrácení království syrského oisrselzkóho.

6. potrestáni zeme jůdskón jeji proneveru; 9. nti, ie
marně jest všelikě usilování lidske proti lidu, s kterými

jest Bůh; 13. nmminá. Boha se jedine držeti : bití;

16. tajemně předpovídá hroznou zaslepenostn zůhubu
lidu židovského.

]. [ řekl Hospodin ke mně: Vezmi
si knihu velikou. a.napiš na ni písmem
lidským :“ Rychle loupeže strhni. spěšně
beř kořist.?

14) t. ta. panna neposkvměná, již v duchu patřím. ——“) t. „s nimi Bůh;" jmeno. věc
mnu předpodobňujici, že totiž početím e. narozením Synu toho „Bůh sám s námi“ bude.
Tak před půl tisícem let tajemstvi vtělení Syna Bolího zvěstováno. (Met.. 4. 28.)
15) t. užívati bude pokrmu dětského. jakkoliv i v tomto věku dětském bude míti moudrost
úplnou zavrhovnti zlé. voliti dobré: „nebo dětství tělesnnsti lidské nebylo na nímu moudrosti
Baumé.—(Sv. Jerolim.) _
16) &. v čase než by toto zaslíbené pochole dosáhlo od narození svého toho roku. co obyčejně
člověk počinů rozemávati dobré & zlé (tedy as 7 let) zpuštěné budou země “miste
i Sa—
mořská. (Viz 2. Par. 28. M.) _ u) t. které ty se nyni hrozíš.
17) t. v jehoz pomoc ty nyní donfěš. budou ti dnové uvedeni.
18) Viz 5. 26. pozn. — “) &. míní nesčíslné & strašlivé vojsko Egyptských & Assyrskýeh. které
Bůh lm pomstě Jůdy přivolal.
20) t. skrze Assynke', jež si Ache: ku pomoci najel. — ") t. Eufretem. — '") t. království
Judské dokons. zpustošeno & hanebné zohsveno bude.
22) t. po zputoieoi tomto bude veškerá země téměř jednou pastvinou. tak že to okrovno' pozů
stnló obyvntelstvo snadné a. dobře se uživí.
23) &.nebude tůdnó vinice. oni jiného hospodářství polního.
24) t. celi země bude velmi nejistá. tak ze bez zbraně nebude lze vyjití pro lenpeiníky a. di.
vokou zvěř.

25) &. míní zahrady . vinice, které opatrně bývaly hlezeny; toho více nebude potřebí ; nedůstotkem
lidu vieoko bude divoce porostlé . vydá-no zvěři.
]) t. písmem obecný-m. obyčejným, kterětby věickni čísti mohli. —- ") Bobr.: Mohu-Šela). Choi
Bu. jeko by řekl: Chutěkol'ists'l. Bučeloupil. Brzo přijde sloupeni na. zem syrskou &ismelskou.
A
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2. Ivzal jsem si svědk ' věrnéUriáše
kněze.aZachariáše.syna srachiášova:"

A roztažené. křídla její' naplní širokost
země tvé. () Emanuelil“
9. Shromažďujte se národové, a ře
moženi buďte; a slyšte všecky
cké
počala
asorodila
syna.
[
řekl
Hospodin
ke mně: ej mu jmeno: Rychle loupeže země; ozbrojujte se. a přemožení buďte,
strhuj : spěšné kořisti."
přepněte se. a přemožení buďte;
10. vcházejte v radu, a zrušena bude:
4. Nebo prvé nežli bude uměti dítě
jmenovati otce svéhoamatku svou.“ od mluvte slovo. a nestane se :“ nebot snami
jata bude moc damašská, a kořistí sa Bůh!
mařsképředkrálem asyrským"
11. Nebo toto pravi Hospodin ke mně.
5. [ mluvil dále ještě Hospodin ke jakož mocnou rukou vycvičil mne!
mně, řka:
abych nechodil cestou lidu tohoto. řka:
6. Proto, že zavrhl lid tento' vody Si—
12. Neříkejte: Spiknutí! nebo všecko.
loe." kteréž 'dou tiše, a přijal radějiRa— comluví lid tento. spiknutím jest: abazní
sina &syna omeliášova:
jeho nebojte se, aniž se strachujte:
7. protož aj! Pán uvede na ně vody
13. Hospodina zástupu samého po
řeky.“ silné a mnohé, krále assyrského, svěcujte;' ont bázní vaší. &on sám stra
&všecku slávu jeho; av stoupí ze všech chem vaším.
14. 1 bude vám posvěcením ;“ kame
toků svých. a poteče n e všecky břehy
sve.
nem
pak israels
urážkš ým;
a skalou
padu& zkázou
dvěma
osidlem
8. &půjde skrze Jůdu, rozvodňujíc ». domům
přelévajíc se, až k hrdlu se mu zedme. obyvatelůmjemselémským"
3. i přistoupil jsem k prorokyni,' &.

2) t. že jsem to napřed napsal a předpověděl. — ") Uríač byl nejvyšším knězem. a Zacha
riáš pravdě podobne levitou. (4. Král. 16. ID.)
3) t. k manželce své; sv. otcové znamenají. že i proto prorokyní se nazývá. le synové její
svými jmeny k budoucím událostem ukamvali. Scar-Jaiub. že ostatek se navrátí (viz 7. S.)
a tento Ohař-Bas. že brzo přijde loupež. obracejíoe jméno onoho na vykoupení Kristem Pánem.
tohoto na zavržení Židů; (viz IS.) -— ") viz 1. pozn.
4) t. asi po půl druhém roce. nebo po dvou létech. — “) dolni: vítězoslavně se ponesou: před
králem se nosívala kořist vybojovaných zemi; kral ten byl Theglatfalasar.
6) t. jůdský. jerusalémský. Pravdě podobne. že někteří banliví a nepokojní Židé, proti domu Da
vidovu se spikše (viz 9 a d.). a oněmi dvěma haly drželi , žádají“ si míti za krale onoho
neznámého syna Tabeelova. Smysl tedy: nebude ještě odjata berla od domu Davidova. ale
potrestán lid nevěrný. (Výš 7, G.) — ") t- pod horou Sion se prýštící, jimiž se znamena
rodina králonků.
?) t. Eufratu, míní válečné tažení národů. v krajinách Eufratu obývajících.
8) t. té řeky, či vojska assyrskébo. kteréž se tím podobenetvím míní. — “) Tak nazývá zemi
jůdskou. proto se dítě téhož jmena jejím znamením a obratem býti mělo: tím ale vyznává.
se spolu jeho Božství. nebot Boha považovali vlastně panem země Judské.
10) t. mluvte si řeči. vydávejte zákony; nejlepším vysvětlením toho jest: žalm 2, l. a d., potvrzením
pak dějiny časů nejnovějších.
11) t. když u vytržení qual a varoval mne; od Il—15. obsahuje přímovarování před liohou biení
dvou králů (7. l.) & neponenutí k důvěře v Boha; dále však jest to i proroctvím varu
jícím a potabuío se k zaslíbenému Mesiáší. (v. 14. ar. Luk. 2. 34. Řím. 9. 32. 33. 1.
Petr. 2. 7. B.) Zide' nazývali Pána u Pilata buřičcm lidu. odpůrcem římského císaře; knížata
jejich báli se. že uvěří lid v nebo a že přijdou Římané a vemou jejich mi. Jak převriceně
smýšlelí a jak ku pádu se jim stal Hospodin, jeho! „neposvětíli,“ nepřijali, nýbrž navrhli,
zvolívše si místo něho Barabůše! To zkusili a zkouší posud.
13) t. bojte se a nývqíto o pomoc svatý-mi obětmi.
14) t. k posvěcení; anebo: svatyní. jistým útočištěm—“) t. domu krale ilraclskěho a judského
i lidu jerusalěmskómu bude na zahubil, vydav je v kořist nepřátelům jeiicb; což nejen vuoi
blíže příštím čase na Assyrske' nýbrž i v dalším na Římany mzuměno budit.
Biblíčesat
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15. 1 mezi se z nich přemnozí' & pa.
22. Na zemi patřiti bude', a aj! soužení
dnou & potřlni budou. &zapleteni &jatí & tma. rozptýlení a úzkost. & mrákota.

budou."

stíhajíci. a. nebude moci uletěti úzkosti
16. szaž svědectví. zapečet zákon své.“
mezi učenlky mýmí.'

Kapitola 0.

17. I očekávati budu Hospodina.. kte—

rýž skryl tvář svou před domem Jako
bovým. a. čekati budu jej.
18. Aj! já &dítky mó,' kteréž mi dal
Hospodin na. znamení a. odobenství
lsraelovi" od Hospodina z tupů. kte
rýž přebývá. na hoře Sion.
193 A kdyžby řekli k vám: Dotazujte
se na věštcích & na hadadích. kteří
skřípějí" přikouzlích svých, rcete : Zda—
liž se nebude na Bohu svém dotazovati
lid. či za živě na mrtvých?
20. K zákonu vícea k svědectví? Pakli
ee nemluví podlé slova toho, nebudet

Zvědajedak _zveleha:_budonhod přímímMelitta; 6.
o narozenín duswjoom jeho;8. jaky trest mtíhne lid
židovský.

]. Prvního času' zlehčovánajest země
Zubulon & země Neftali :" a osledně
váženajest"' cesta mořskáza. ordánem
Galilee pohanská.
2. Lid. kterýž chodil ve tmě. viděl
světlo veliká: &bydlícím v krajině stínu
smrti, těm světlo nešlo."

3. Rozmnožil jsi národ. &.nezvelebil
jsi radosti.' Veseliti se budou předtebou.
jako kteří se veselí ve žni, jako plesají
zvítězitelé, uchvátivše loupež. když dělí
jim ranníhosvětla."
21. A ůjde přes něj.' padne &lačněti kořisti.
4. Nebo jho břemene jeho. & rut ra
bude: a když zlačni, hněvati se bude:
a. zlořečiti bude králi svému &.Bohu mene 'eho. &berlu ukrutníka je o pře
svému;" &vzhůru hledčti bude.""
mohl jsi jako druhdy Madianských.'
15) t. o ten kámen. — ") t. tak zrádný. nevemý národ židovský od tehdejšího věku až podnes.
16) t. aby oni toliko mu rozuměli; & nebo: „pro učenníky moje.“ (viz 6. 9. w.) Stal-í píšíce
na dlouhých blůnňoh, v uličky je pak svinuli. evízali & zapečetili: zde ale na tujemné pro
roctví se naráží. ježto lid zaslepený nepochopí . neuvěří, ani když se vyplní.
18) &.přímo dva synové | jmeny prorockými Sean-Jašub : Maher—Šdal.-Cllaš.Bu (viz 7. 3 a 8. 3.)
pak i učeníci prorokovi. jenž vůbeo syny jeho slnli. — ") t. viz 3. pozn.
19) K učeníkům mluví. — “) t. zubama & všelijak se tvář-íce zavřenýma rooms z břicha
mluví. pročel i \: Řeků bříohomluvoinun. (Viz příběh Snulův 1. ann. 28. 7. . d.)

20) &Bolímu, proroky jeho zvěstovanému. okazujte liduuveďte jej.—") (5.jíti-nízáře
kuvzkl-íiení jejich k pravému světlu víry . věčného blaha: září tou jest Kristus, jak
církev lv. o velikonoční noci pěje v „Exulm“ Všeliké vzdělání nespočívajíeí.na slovu Božím.
jen. stavení na písku.
21) t. pht zákon. přestoupí jej. povrhne jím. — ") tím líčí zaslepenost lidu židovského. v nížto

klne pravému králi svému a Bohu svému. Ježíši

Nazaretskěmu.

-— '") t. & čekati za

alíbonébo Meeiůie. ale nadarmo, poněvadž pravého zavrhl: kdy! pak nepřijde. tuť na zemi. . .
22) t. oddá. ee zoufanlivč všelikému snažení pozemskému. — ") t. všude bude tak tíitěn . pro—
následován. ze by si při-\ míti křídel a uit—tai v povětří. — Tent stav nešťastného lidu ne
věrného podnes: v hebr. ještě: „však nezfmtane temnou. nad ní, která. nyní obtčioje ji; tím se
přechňzí k následujícímu utěšenému proroctví; tak vzdy Bůh, kdyz pokání. i hned potěší.
1) t. druhdy. — ") t. urně obou jmenovuných kmenů těch krajina Galilejská, od řeky Leontu
(S) až po potok Kišon (J). a od Jordanu a jezera Genezaretskélro (V) a! k moři středo
zemnímu (Z), poněvadž tun zhusta pohané obývali. byli i Židé zpusllí a proto od jiných
noukmenoveův opovdení eo nečistí. — '") t. tam bydlel. povstal. učil a divy činil Mariii.
: toho lidu i z částí učeníky své zvolil.
2) t. těm, kteří nejhlouběji pohřízení byli v nevědomosti a nepravostí. vzešlo světlo nové. vírou
Kňatovou (Mat. 4. IS.). oověorúíeí knldóho člověka. přicházejícího na svět. (Jan. I. 9.)
3) &.ježto prvé velmi utičten byl; ale jinak budoucnč bude; nebot . . .
4) Viz Soude. 7.: ulo hlavně rozuměj o ukmtníku duchovním, který! lid ten v porobč hříchu

9. 5—19.
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5. Nebo všelikě. násilná. loupež s hlu— lem. Ve všem tom neodvrŘtíls se prch
kem, a roucho zbrocené krví bude spá— livost jeho; nýbrž ještě ruka jeho vzte
zena:
leno s pokrmem ohně.“
6.NeboMaličký' narodilse nám. & 13.. a lid nenavrátíl se k tomu, jenž
Syn dán jest nám, a.vloženojest knížet
d '.
a. Hospodina zástupův nehle
ství na rameno jeho: & nazváno bude jejhtepe.
jmeno jeho Podivný, Rádce. Bůh. Síln ',
14. I odetne Hospodin od Israele hlavu
Otec budoucího věku. Kníže pokoje. ' i ocas? nakloňujícího se." a na uzdě dr—
7. Rozšířeno bude panování jeho, & žícího týmž dnem.
pokoje nebude konce; na stolici Davi—
15. Stařec a poctivý, ont jest hlava;
dově, & na království jeho seděti bude.
&.prorok. kterýž učí lži. ont jesťocasf
aby utvrdíl je & upevnil soudem &spra—
_16. I budou. kteří blahoslaví lid ten.
vedlností' od tohoto času až na. věky:
horlivostHospodina zástupův učiníto." svádíce.' i kteří se blahoslsvi . svržení:
17. pročežnad mládenci jeho nepotěší
8 Slovo“ poslal Pán Jakoboví a.padlo
na. Israelef"
se Pán.' a nad sirotky jeho a.vdovami
9. I svit“ veškeren lid Efmimůvm. oby— nesmiluje se; nebo všicknijsou pokrytcí

vatelé samařští. v pýše &vysokomyslno— &nešlechetní. &všeliká. ústa mluví bláz—
novství." Vo všem tom neodvrátila se
sti říkajlcí:

10. Padly cihly. ale čtverohranným
kamením stavětí budeme; plané fíky
podťali. e cedry zasázímef
11. I pozdvíhne Hospodin nepřátel
Basinových nad něj. a nepřátely jeho
hlukem sežene:

prchlivost jeho. nýbrž i dále ruka jeho
vztažena.

\

18. Neboť roznlcena jest jako oheň
bezbožnost. bodláčí a tmí zžíře:' aza
pálí se v houští lesa, a povalí se dým hrdě
vzhůru.

12. Syrské od východu. a Filistínskó
19. V
zkor
od západu: i pohltí Ismele plným hrd— moutí
se hněvuHospodina
země, a ude lidzástupů
takméř
po
držel :. násilnou nohou šlapal. & jeji Balský vůdce, Gedeonem předpodobněný skrovníčkým si
stupem učeníků svých přemohl: tout důvod radostí lidu toho.
5) t. všclíků zbraň u své vezme ohněm lásky, jen! přijde v čistá srdce učenikův Vykupitele
světa. (2. 67. 19. E£ 4. s.)
6) t. dítě. pecholík. — ") To se dle sv. otcův & sv. církve zřejmě vyklidú o Kristu; an po

divnýjest v.nerozem',rádcem v kuatolském úřadě, Bohem v svých skutcích. silným
v utrpení. otcem věčnosti skrze své vzkříšení.knížetem pokojepro věčnoublatenost.
(Sv. Bernard.)
7) t. eby říši Davidovu učinil říši duchovní. v níihy soud s. spravedlnost vládly bez ustání.
(Mar. 15. IS.) — ") t. pro mluvení Boží a. epomolení lidu svému ještě to všecko způsobí;
& tak nadšené oko prorokovo zalétá u věčnou bleiouost s. ' stánoí věčného pokoje slovo utě—
šeného proroctví ssvzmva.
8) t. toto nové vyřčeni, proroctví praví . . . . -— "') Jukohem & Israelem msquj
desatero
pokolení lidu ísrsejského: proti tomu zvlášť toto proroctví čelí; jde až 10, 4.
9) t. trestán bude. pozná. pravdu slovo toho.
10) To jest příslovně řečeno; smysl: jek my si škodu semi nahradíme; místo cihelných domů na
stavíme kamených. misto planých fíků nesázíme cedrové.

14) t. vznešenéi sprosté; — ") t. otroka, po jeho: hřbetě mt koně vstupovali; hehr.: „palmu i třtL“
15) t. pokrytec, který jíuák očí &.jinák činí, jest níčemný. prázdný.
'
16) Hebr.: „vůdcové lidu toho budou svůdcí, & tak. kdo vedeni (jimi) budou. zahynou."
17) t. e, neušeti-í jich. — ") t. hanebnost všelikého druhu . nejen vnitřní nepravost. nýbrz i se—
vnitřní ohavnost v sobě obsehqjíá. chvástqjícs se i hříchy svými.
18) t. i k nejnižšímu lidu pronikne nepravou. jako! oheň stromoví lese do kořen spálí.

Hl'
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krmem ohně: člověk bratra svého neu— má a hůl on jest: v ruce jejich hněv
šetří.
můj.

20. I uchýlí se' na pravici. a lačněti
6. Na národ ošemetný' pošlu jej. a
bude; a bude 'ísti na levici, &nebude proti lidu prchlivosti mé rozkážl mu.

naslcen:
maso ramene
své& aby vzal loupeže. a nabral kořisti, a
ho žrátijeden
bude,aždý
Manasses
Efraima,
po ožiljej v pošlapaní jako bláto ulic."
7. Ale on nebude se tak domnívati.
Efraim Mnnassesa. & oba spolu proti
Jůdovi.'"
&.srdce jeho nebude tak smýšleti:' ale
21. Ve všem tom neodvratila se prchli na potření bude (mysiiti) srdce jeho . a
vost jeho. ale ještě ruka jeho vztažena. na. zůhubu národů mnohých.
8. Neboť di:

Kapitola 10.

9. Zdaliž nejsou knížata má. i krá.

Kit-L ty, kteří utlačnjichudě. vdovyosyrotky; b.blM
bidn proti krili “tyl-ském: . potrestali pýchy ho;
20. slibuje, že nesnhyns lid docela. jest-ll se k

obrtlá; 26. liči tažení . porážku Allmkých.

obo

1. Běda těm! kteří ustanovují prava
nepravé! a píšícím,kteří nespravedlnost
jsou napsali:
2. aby potlačili v soudu chudé. násilí
činili rozepři pokorných lidu mébomby
byli vdovy kořistí jejich, & sirotky aby
oloupili.
3. Což učiníte v den navštívení a bídy
: daleka přicházející? K či se utečete
pomoci? a kde zanechán slávy své.“
4. abyste nebyli skloněni pod okovy,
a se zbitými ne
'? Ve všem tom ne
odvratila se prchlivostjeho. ale ještě ruka
jeho vztažena.
5. Běda Assurovi! metla prchlivosti

lové? Zdaliž ne jako Charkamis. tak i
Kalano: a jako Arfad. tak Emath? Zda.
liž ne jako Damašk, tak i Samaří?
10. Jakož se zmocnila ruka má. krá,
lovství modloslužby: tak se zmocní i
obrazů jejich z Jerusaléma a z Samaří.
11. Jakož 'sem učinil Smaří &mo
dlám jeho,
alíž tak neučinim Jerusa—
lěmu a obrazům jeho “."
12. I stane se, až dokoná Pan všecky
skutky své na. hoře Sionu & v Jerusa
lémě. navštívím (dí) ovoce' vysoko—
myslného srdce krále assyrského, a
slávu nádherných očí jeho.
13. Nebot řekl: „Silon ruky své učinil
jsem a moudrostí svou vymyslil a od

jal jsem meze národů.. a knížata jejich
zloupil jsem. & strhl jsem co .mocný"
ty. kteříž vysoko seděli.

20) t. nůřívý lid a díře vše co divů zvěř. — ") t. bratra. nejbližšího příbuzného. — '")
tím hrůzu občanské války a domácí bouře líčí. kdeito občan proti občanu. bratr proti bratru.
krev proti vlattní krvi brojí, jako! \! ronličnýoh dobách všeliký národ . vlast zakusili.
]) t. ládoetí po jmění cizím úkony nepravé dávají; neeprevedlnoet vznešených proti chudým .. opu
štěným páchané vyvolán“ vždy pomstu nebes. (Vis 5. B.)
8) t. kam se podějete se vil slávou s důstojnosti svou? Ta neochrání vás. abyste . . .
6) t. pokrytecký . „podobnost ctnosti mající. etmlt ale npirqiíciť' rozuměj imelský. potom
i Jůdský. — ") t. aby porazil. pošlspol. zahubil jej, nl. by se více nezohvil. jakož to na
Israelskýeh vykonáno Seoneberibem. na Jůdskýeh Nabuchodonosorem.
7) L žeby byl toliko nástrojem Božím ku potreotůní
národům
9) t. dvořeníny mojími jsou králové. jů tedy králem krílův. králem nejvyšším.
9—11) Jako přemohla ruka mů ons mocná města a království, jim! vieoky jejich modly ne
mohly pomoci: tak se jistě zmocní i Jeruzaléma, jemuž jeho jeden jediný Bůh tím méně
pomůže. Tou touhu-on řečí dokazuje i tupost svou. mise v jedno madly s pravým Baham. i
pýchu. nm'tšeje se nad tohoto krále nebes i země.
12) t. skutky. potrestán: pýchu : rouhání jeho.
13) t. podmanil jsem si je q v jedno veliké království spojil. "') t. co rek. nebo i co Bůh.

14. 1 nalezla jako hnízdo“ ruka
má. sílu národův; a 'ako se sbírají ve' e
Opuštěné, tak všec 11zemí já. sehr-ať:ci

nebyl, kdo by pérem hnul, aneb ote
vřel úst a zasíptěl.“"
15. Bude-li pak sekera se chlubitiproti
tomu. kdo jí seká? anebo se pozdvihne
pila proti tomu. kdo jí tahá? Jako se po—
zdvihne prut proti tomu. kdo jej zdvihá,
a povýší se hůl. ana: pouze dřevojest.'
16. Protož pošle panovník, H05podin
zástupů na tučné jeho vyzáblost? &pod
slávou jeho zahoří náhle zapálený požár

ohně."
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21.05tatkov6 obrátí se, ostatkově, pra—
vím, Jakobovi k Bohu silnému.
22. Nebo byt b 10 lidu tveho Israeli
jako písku mořskeho, oatatkové_obrátí
se z něho: zhouba ukracená rozhojní
spravedlnost.“
.
23. Zhoubu zajisté i ukrácení Pán Bůh
zástupův učiní u prostřed vši země.'
24. Protož toto praví Pin Bůh za
stu ů: Neboj se. lide můj. obyvateli si
ons ý! Aaaura: prutem bíti bude tebe. a.
holí svou napřahne na tebe jako druhdy

pt.
%$. Nebo ještě málo &maličko, &vy

koná se hněv a prchlivost na nešleohet
17. I bude světlo Israelovo v ohni , a nosti jejích.
Svat. jeho v plemeni? a zapáleno &
26. A vytasí na něj Ho odin zůstupů
se' no bude trní jeho i bodláčí v jeden bič jako v porážce Mainských na
den:"
skále Horeb, a hůl svou, nad mořem
18.'a sláva lesu jeho, i karmélu jeho. vzdvihneji jako na Egypt!
od duše až do těla stravena bude; a on
27. I stane se v ten den: odjato.
bude strachem utíkatí.
bude břímě jeho 5 rameno tvého, &jho
19. A ostatkově dříví lesa jeho ekrovni jeho s šije tvé.' a shnije jho samým
olejem."
budou počtem, a dítě spíše je.
20. l stane se v ten den: nebude
28. Přitáhne' do Ajathu, přejde přes
oataxek Israele. a. kdož utekli z domu Magron: u Machmas složí nádobí svě.."
29.
Přešli během? ,.Gabí. od očinek
Jakobova. dále zpoléhati na toho, kdož
je tepez' ale zpoléhati bude na H03po náš !“ ustmula Ráma, Gabaath aulovo
prchlo."
dina. Svatého izraelského opravdu.
14) t. tak snadno jako ptáčeta se Vybírejí. ja si vybral mocně národy. “.) 0. tak bylo všecko
poetraňeno e. pokořeno. že se údný ani nehnul. ani neoekl.
15) t. slabost.. be. níčemnent čověka í nebe moenějiího jeet proti moci Boží jako neetatečnolt vše
likého mrtvého nastroje; jen silou vládnoucí ruky jeden i druhý !: něčemu.
16) t. mor na Asap-ské. (4. Krhl. 19. 85.)—")
t.. e. pohubi ůpruvné a slavné jeho vojaka. oo
daleko široko ctil-ující oheň.
17) t. v tom náhlém zničení okiie eo národu ltmelake'mu moe Bolí. který! to způsobil. tak
etluěle jako mocný poliu- za tmy noční. — ") t. hrdé jeho a hříšné vojsko. ač je ne po
hled jako les a hustá zahrada. se vil elivou svou ze. své vezme mania docela. (v. 18.)
20) 15.na Aeeynkého, od něhož prvé pomoci hledali. nyní ale zhubení býti měli.

22) t. ostatkové tyto po zhoubě tím znamenitqjší budou evou epravedlností. Dle let. těl: „zkou ike

ukráeeni" a d.; dle hehe.: „zhouba ůplni"

a d.

28) %.soudem e mocí Páně stene ee i pohubení mnohých i uchování některých.

26) Dle hehr. též: „odklidi jej jako Egpt':

jej! v rudém moři utopil.

27) t. oproštěn budeš kruté vlidy jeho. — "') pro blaho a. radost zapomeneš na utrpenó utiekúní.
Však hebr.: „zlomeno bude jho tučnoetL“ t.. blunoetí, jako tučná čínívqjí zvířat..
28) t.. Senecheríb: dále se popisuje jeho tulení. — “) t. vhlečné potřeby. uveze-lh nechávala
se před bitvou pozadu pod utratí.
29) Jinak: přes hory. ikonce: _ “) t. obyvatelé toho meets dali se strachem v ním.

10.80. ——11. 8.

30. Řehci hlasem svým dcero Galli dinův: duch moudrosti a rozumu. duch
movaf varuj se Lubo," ubohá.Ana rady a síly. duch umění a nábožnosti,

thot.'"

3. &naplní jej duch bázně Hospodi
31. Vystěhovalo se Medemena.: oby novy. Ne podlé vidění oči bude souditi.
vatelé Gabima. posilňte se!
ani podlé slyšení uší trestati;
4. nýbrž v spravedlnosti souditi bude
32. Ještě denjest, e zastaví se v Nobi:
vstehne ruku svou nad horou dcery sion chudé. & trestati \! pravosti pro tiché
ské. nad chlumem jerusalómským.
země :“ & bíti bude zemi prutem úst
33. Aj. Panovník Hospodin zástupů svých." a duchem rtů svých zabije bez
rozlomí láhvičku strachem s vysoce božného.
5. lbude spravedlnost' pasem bedr
vzmstli podsekáni . vznešení pokoření

budou;

34. & houštiny lesu podvráceny bu
dou železem: a Liban s výsostmi padne.“

jeho: a víra" opásaním ledví jeho.
6. 'B dliti bude vlk s beránkem: a rys
s kozlátšem bude ležeti: tele &leva. ovce
s olu budou přebývati, &.malé pacho

latko ohánět! je bude.
7. ' ele a medvěd spolu pěstí se bu
Předpovídl příští Meúuovo; 2. Božské jeho vlastnoet'í,
6. hlasenost krilovstvi jeho; 10. obracení se pobanův dou: spolu odpočívati budou mladé je—
k Půnu, ll. i aůstotkův ' č. 13. atopiičínenim blaho— jich: i lev jako vůl požíveti bude plev.
veatův jeho vykoupení.
8. A pohrávati si bude dítě od prsů
l.' 1vyjde prut z kořeneJesse, e.květ nad děrou slepejše: a do jeskyně bazi
z kořene ' ho vystoupí."
liškovy, ano jedva odstaveno bylo. sáhne
2. A o počine' na něm duch Hospo rukou svou.

Kapitola 11.

80) t. ůpčjte obyvatelé města Gallim (v pokolení Benjamin.) — ") t. město na konci země ze
slíbeně. — '“) t. náramně utrpiě vojskem tim.
33—34) t. Bůh je po vítězném tažení jejich strachem tak snadné potře. jako se lůhvička roe
tluče; a tak jejich pýcha pako!—ena
bude. jako když blesk stromoví oklestí . vysoké cedry kací.
]) K tomu. co maličko (8. 4.) vyplniti se mělo, připojuje prorok opět utěšenou věštbu o ph'ští
a blažené říši Mesiáiovč; pyinň říie myl-ska zahyne. pokorné však kralovstvi Mesiašovo
libě zkvetne, slavně potrvá. — ") Jak !idovští tak i křesťanští vykladatelé písma sv. vesměs
to místo o Mesiúšovi vykládají an se : zaniklého kmene Davidova (Jesse) naroditi měl. (Řím.
15. 12. Skutk. 13. 23.); dí pak z kořene Jesse a nikoliv Davidova, aby snad se nedo—
mnívaío, že královským tím jmenem doda se mu top|-vé slávy.
2) Tím uatavidnou přítomnost a společnost Ducha ev. znamená; a nemohlo býti jinak u toho,
který! nejen spolupůsobenínl Ducha ev. v životě neposkvměne'm se počal. nýbrž i od věčnosti
„jeden jest s Otcem i tým! Duchem ev." jak ev. církev v modlitbách svých vyznává
4) t. nebude na oko dle osoby souditi. nýbrž spravedlivě a pro zastíní
chudých bude trestati
křivditcle jejich. — ") t. mocným slovem svým.
5) t. přísná nestrannost v odměňování dobrým a potrestání zlých. — ") t. pevné splnění toho.
co slíbil; obé bude s ním tak spojeno jako bývá pas okolo šatu. i ozdobou bude jemu.
jako tento oděvu.
6—9) Líčl utěšený stav říše Mesiášovy. Účinek spravedlnosti jest mír a pokoj; když se tedy
spravedlnost Mesiašova na zemi uvede a rozšíří. panovati bude s ní takový pokoj. ze i ty
nejodpornější vášně a nepravosti mezi lidem pominou, tak jako by nejprotivneiší sobě zvířata
přirozenou divokost svou odlotila. Jednotlivci i celí národové, prvé loupeieni &vraždění uvyklí,
slovem Jeho tknuti jsouce. zkrotnou. jakoby se lvove'.medvědí a vlci v tiché. trpělivé berl'anky pro
měnili; i podrobí se vedení mužů 3 nevinnosti i sprostnost dětskou spojujících. Tuto epmvedllfost
a svatost zda! nepanovalu drahně věků mezi křesťany a „neobnovila okres země?" — a zde!
nepanuje v srdcích. mravioh a jednání těch. kteří v pravdě jeho jsou? a že nepanuje veskrz.
což příčinou nei zanedbání. zprotivovaní se „spravedlností Jeho" u jednotlivců. obci i národů? —
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16. I bude cesta ostatnímu lidu mému,
9. Nebudou škoditi ani zabijeti na vši
hoře svaté mé: roto že naplněna jest kterýž zanechán bude od Assyrskýeh:
země známostí ospodina. jako vody jako byla Israelovi v ten den. když vy
cházel z země egyptské.
moře přikrývající.
10. V ten den bude kořenJesse“ státi
nn znameni národův , jemu pohané mod—
liti se budou. & bude hrob jeho slavný.

Knpltolrs sz.

Chvalospev lidu vykoupouóho.
ll.“ A stane se v ten den: vstáhne
1. I díš v ten den: Vclebiti budu tebe,
P án podruhé ruku svou. aby vládl ostat
kem lidu svého. kterýž zanechán bude Hospodina! proto že jsi se hněval na
od Assyrských. &od Egypta, a od Fe— mne;" odvrácenajest prchlivost tvá.: i po
tros. a od země mouřenínské. a od Elam, těšil jsi mne.
&od Scunaar. &od Emeth. &od ostrovů
2. Aj. Bůh spasitel můj! Doufanlivě
jednati budu. & nebudu se báti: nebo
mořských.

12. A vyzdvihne znameni své v uš. síla má a.chvála má. Hospodin, &učiněn
rodech, a shromáždí rozprchli; israelské; jest mi spasením.
3. Vážiti budete vody s radostí zřídel
arozptýlené Jůdské sbéře ode čtyr stran
země.
Spasitelových ;“
13.'A odstraněno bude horlenl Efraim
4. & řeknete v ten den: Zvelebujte
ovo, &nepřátelé J ůdovi zahynou: Efraim Hospodina a vzývejte jmeno jeho; zná
nebude nenáviděti Jůdy. a.Jůda nebude mě čir'ite mezi lidmi nálezky jeho: po
mněte. že vznešené jest jmeno jeho.
bojovati proti Efraimovi.
5. Zpívejte Hospodinu, nebot velesla—
14. A vletí na ramena Filistínských
vně
učinil; zvěstujte to po vší zemi.
přes moře. spolu loupiti budou národy
6. Plesej a. chválu vzdávej. příbytku
východní: ldumei aMoabsko uchopí ru
kou svou. a synové Ammon poslušni bu sionský: nebo veliký jest u prostřed
tebe Svatý israelský.
dou jich.

15. [ promění Hospodin jazyk moře
egyptského v poušť &zdvihne ruku svou
nad řekou mocným duchem svým: a roz

razí ji na sedm potokův. tak že ji v
obuvi přejdou.
10) t. tentýž, o něm! v. l. — zaslíbený Mesiáš.
11—I2) Pod vítězným znamením svým shromáždí Mesiáš nejen národy, nýbrž i rozptýlené ostatky
národa. židovského. ode 4 atm zeme. ponechané po všelikých jich otiskovstalích. To! lze
rozuméti ne! o času. kdežto národ na vše struny rosptýlen byl.
13—16) V říši Mesiášově prestane rozdíl mezi zvláštními kmeny a krílovstvlmi. „mezi Židem a
Řekem ;" u pravé víře jsme všichni synové Boli. Jeho a vespolek bratří Proto i Kristus
zvolil učeniky svéi : Izraelských Galilejčand. i : Jůdských. Ti všichni pozvednou se a se
středu spasení světa. s hory Golgata, na vše strany se rozšíří n národy prvé nepřátelské (Fi
listínskú, ldumejské. Moabské. Amonské příkladem tuto jmenuje) oo kořist duchovní bol
ske'mu králi svému získají. On za mocnou rukou svou přispěje jim a odstraní vše, co by ná
rodu Jclro navrácení se k Nčmu přokňdeti mohlo. (Jazyk moře jest zátoka moře rudého;
řeka jest Eufrat.) Tak sjednocení sapějl pal: všichni národové verměs tento chnlorpdv:
!) & jakkoliv jsi se hru!-valna mne. Sv. církev vysvětli tí myilčnku tuto; pějet ona o velikonoci:
„O pit—štastnávina, která! takového o tak velikého zasloužila míti Vykupitele.
3) Hebr. „z studníc toho spaseni;“ t. polívati budete hoinč dobrodiní Božích. kteri! vim : vy

koupení Jeho se vypni-iní,jako pramenyzlivýcth-idel
Kaldý věrný křesťan ví. jnků jee“
ta sří dla lirota; prýští! se onn přímoze srdce Pinč : dali v sedmeropramenůsvátostí jeho.
.—
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livosti. aby položil zemi v poušt a hříš

Kapitola 18.

níky
z ni. nebeské a blesk
10.jejíNevšhhdil
0 hvězdy
jejich nerozprostrou světla svého: zstmí
1: Břímě Babylona ,' kteréž viděl se slunce u východu svém. a měsíc ne
zastkví se světlem svým!
lsaiůš. syn Amosův.
11. I navštívím zlobu okresu země
2. Na hoře mrákotně vztýčte korou—
hev. povyšte hlasu, vzdihněte ruku, s. a na bezbožných nepravostjejich. a ko
nec učiním pýše nevěřících, a hrdost
necht vejdou do bran vůdcové.
3.Já ]sempřikázalposvěcen m svým! silných ponížím.
12. Drsžší' bude muž nad zlato. a
& volal jsem silných sv 'c v hněvě
Zvěsmje a liči alhnhn krělnntvi a města Babylonskěho;
19. to složeno mb býti na věky jako Sodomu. Gomora.

člověk nad čisté. r í zlato.
sv 11).plesajících v slávě mg."
13. Ktomu než; zbouřím: a pohne
4. Hlas množství na horách jako ná.
rodů mnohých: hlas zvuku králův a se země zmísta svého nad rozhněváním
Hospodina
zástupův. &nade dnem hněvu
kmenů shromážděných: Hospodin zá
prchlivosti jeho.
stupů přikázal vojsku bojovnému.
14. [ budet“ jako srna zplašená &
5. přicházejícím z země dslekě, od
končin nebes. A'ta. Hospodin a ná— jako ovce: a nebude, kdoby shromáždil:
jedenkaždý k lidu svému se obrátí, &
dobygchlivosti jeho, aby zhubil všecku každý do země své utlksti bude.
zemí.

15. Každý, kdo se nalezne. zabit bu
6. Kvělte. nebo blízko jest den Ho
spodinův :jako spuštění“ od Pána přijde. de :a každý, kdo se nehodí. padne mečem.
16. Dítky jejich před očima jejich
7. Protož všelikě ruce oslábnou, a
rozráženy. domově jejich vyloupení, &
všeliké srdce člověka zchřadne.
manželky jejich Zprzněny budou.
8. &potříno bude. Svírání &bolesti za
17. Aj! já. vzbudím proti nim Mědskě.
chvátí je: 'ako ku porodu pracující sví kteříž ani na stříbro dbati. sni zlata
chtíti
budou;
jcti se bu ou: jedenkaždý na bližního
svého ustrne, tváře planoucí obličejové
18. nýbrž střelami pobijí maličké a
'e'ich'
nad životy kojícími neslitují se. &dítek
9. Ajta! den Hospodinův příjde ukrut neušetří oko jejích.
ný & plný rozhněvání a hněvu a prch—
19. I budet Babylon, onen slavný
]) t. proroctví těžké nehody předpovídqiíoí; těžké i proroku věštícímu i lidu slyšicímu. i těm
"lišt. jichž se týkalo. Jak obyčejně i toto prorok v skutečnost bližších událostí vměšuje
některé zvlůtnoeti o říší Mesiášově: — teot jest vždy a všude hlavním předmětem prorokův;
pak i nadšeným okem svým k poslední hrozně době světa tohoto hledí.
3) t. Mědakým a Perským. k tomu ode mne zvoleným. -- ") t. k vykonání hněvu mého,
k dobytí Babylonu. co! oni radostně k alěvě mé učiní; starší posvětnýmí obřady, obětmi vy
povídali. chystali, počínali vilky své.
5) t. odtud. kdežto na pohled se zdá.. jakoby nebesa na" horách spočívala. -— ") t. zemi ba
bylonskou: a tak děla o těl a lidu jejím rozuměj.
6) Behr.: jako bouře zhouan náhle prijde od Hospodina mocného.
8) t. popisuje živě "Jitřní úzkost a aevnitřni zmatek náhle poděšených obyvatelů.
10) t. nevydá světla svého. Zatměním slunce. měsíce, hvězd a temností vůbec proroci náramně

bídy ukquí.
12) &. upuštění

(Karat. 12. 2. Enoch. 32, 7. MG. 24. 29. Brk. 13. 24. Luk. 21. 25)
bude tak hrozné,

že velmi málo bude mužstva;

čehož ale mělo, to drahé.

(viz 4. 1.)
14) t. lid v Babyloně se nelezejíeí.
_ 16) Že takové nelidské ukrutností nezřídka se u výbojů udšv'aly, vůbec známo. (Žalm. ISS.)

13. 20- _ 14.18—
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vznešená pýcha Chal-— 3. A stane se v ten den, až odpočinutí
dejskýcb, jako když podvrátíl Hospodin dů tobě Bůh od nesnáze tvé a od potla-—
Sodomu a Gomorru.
čení tvého & od služby tvrdé, kterouž
20. Nebude! v něm bydleno až do jsi prvé sloužil:
4. vezmeš přísloví toto' proti králi
konce, a nebude založen až do poko
lení &pokolení: aniž rozbije tam stanův babylonskému. a díš : „Aj, “akza své vzal
Arab, aniž pastýři odpočivatibudou tam: utiskovatel! za své vzala aň!
5. Potřel Hospodin hůl bezbožných.
21. nýbrž bude tam lítá. zvěř odpo—
čívati, a naplnění budou domově je prut nujících,
6.
jenž mrskal lidi v bněvivosti ranou
jich draky : a pštrosové tam bydliti a
chlupači' skákati budou;
nezbojitelnou; podmaňoval v prchlivo
22. a ozývati se tam budou sovy vdo sti národy, pronásledoval ukrutně.
mích jeho. a ochecbule na hradícb roz
7. U kojila se a umlkla všecka země;
košných.'
zradov a se a plesla:
8. i jedloví zveselilo se nad tebou,
icedroví libánské,(řkonc) : „„Od té dob .
Kapitola 14.
co jsi usnul, nevystoupí. kdoby n
podtínal. u“
Proroctví c vysvobozeníŽidů : hbylonskebo ujetí;
10. o vyhlazeni království bebylenskůbo 24. o zhcnbc
9. „Peklo zespod zbouřilose vstříc pří
Anynkýcb l Fillstineky'eb.
ští tvému. vzbudilo tobě obry.' Všecka
1. Blízko jest,' že přijde čas jeho, & knížata země vstala z stoíic svých, vše
dnové jeho prodlévati nebudou. Nebo cka knížata národů.
10. Všickni odpovídají & dějí tobě:
slituje se Hospodin nad Jakobem a. vy
volí Israele & dopřeje jim od očinouti „„I ty jsi raněn. jako i my : nám podob—
vzemi jejich: připojí se příchozí k nim & ným učiněno.““
přídi-žíse domu Jakobova."
11. „Stržena jest do pekel pýcha tvá.
2. I ujmou se jich národové a přive— spadla mrtvola tvaz' odestl 11ti bude
dou je k místu jejich :“ a. bude je míti mol. a přikrytí tvé bugou červové.
] 2.Jak jsi spadla s nebo dennice.která
dům israelský v zemi Hospodinově za
služebníky a za děvky: a budou jímati jsi jitrem vzešla? spadl jsi na zem. an
ty, kteříž je prvé zjímali. a podmaní na. jsi ranlval národy!
13.Který jsi říkávalverdci svém :„„Na
eilníky své."
v královstvícb,

21) i:. jisté pokolení opic. člověku nepodobnýcb.
22) Vše to to časem. počnouc od krále Cyre. který Babylon vybojoval. tnk vyplnilo, že pcdnu

lkorc ani animky není, kdeby cno slavné město bylo stálo; Win. hk nejistá & nezdravá
že na bun sni nejudetnějií cestovatel neodvažqie.
'
1) t. du vyvrácení meste Babylon-.. -- ") Kdy! se Židé ze ujetí babylonského nevrůtili.
mnozí pohané víru jejich přijeli: díle vink ukazuje ee tímto prijed víry Boukého Vy—
kupítele & sjednocení ee pohanů & Židů v jeden lid Boží.
2). t. Cyrus & Darius. králové podporovali je dary k vyetevění chrámu .. hradeb. -— ") t. to
nelze než o duchovním podmanění mysliti. totiž pode jim. o němž Krietne praví. že "sladké" jcet.
4) t.. ' redoetí pak o potměchem pozvedneš hlasu svého : mpívůš tuto píced:
9) t. i peklo ee mdovnlc v příští tvém. a vzbudilo k přivítení tvému všecky obmtcle eve
ehrcmňldčny tam od počátku světe; ba. i knížata pekelná (ďiblcvé) vitele tebe.
11) Behr. též: ee zvukem beuf tvých. Právě tu noc. oc Baltazar. poeíední krií bnbyloneký. hoduje
se svými dvořeniny. pleeel ned nedobytným městem svým. vpadl Cyrus. odteb vodu Eufratu,
ůžlehíní eknrc suchým do města a dovedl porážku. o níž v 18. eo čte. (Viz i Daniel. 6. SD.)
12) t. krůli babylonský. který! ei ec etkvčl v velebnoeti evě jeko denniee v jiti'e vychhqjlní a.
byl nejprvndjiím na. východě. u něhož moudrost světlo své vydávala.

mu e_n.
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nebo vstoupím. nad hvězdy Boží vyvýším
stolici svou. posadím se na hoře umluvy.
na stranách půlnočních.'
14. Vstoupím na výsost oblaků. budu
roven Ne'vyššímu."“
15... šakala do peklastrženjsivhlubi
jezera.
16. Kdo tě uzří. ktobě se nakloní, a
hledětinatebe budou(tážícese):„To-liž
jest ten muž. kterýž bouřil zemi. který“
otřásal královstvími?
17. kterýž obracel svět v poušt, &

23. A položímjej v majetek ježkův' a
v jezera vod; smetu jej cbvoštištěm a.

pám jej: s. odjato bude od nich" jho
jeho. a břímějeho s ramene jejich sňato
bude.
26. Tat jest rada. kterouž jsem

města
jeho bořil. vězňům jeho neotvíral
žaláře.““
18. ..Všickni králově národů. což jich
koli bylo. zesnulí v slávě. každý v domě
svém:
—19.ty pak odmrštěn jsi od hrobu
svého, jako kmen neužitečný. z rzněný.
a. shromážděn s těmi. kteříž z iti jsou
mečem & svržení na dno jezera jako
mrcha shnilé..
20. Nebudeš míti společnosti s nimi
ani v pohřbu; nebo ty jsi zemi svou pohubil. ty jsi lid svůj pobil: na věky nebude jmenováno plcmě zlostníkův.
21. Připravte syny jeho kzabití' pro
nepmvost otcův jejich :" nepovstanou.
aniž děditi budou zemi, aniž naplní města
okresu zemského.“
22. I povstanu na. ně, praví Hospodin
zůstupův: &.zahladím 'méno Babylonu..
iostatky, i plod. i po oleni. praví Ho—
spodin.

umyslil
zemi." & tet ruka.
vztaženána.
na všecku
všecky národy."
27. Nebot Hospodin zástupův usoudil:
i kdož bude moc: zrušiti? A ruka jeho
vztažena: i kdož ji odvrátí?
28. Léta. kteréhož umřel král Achaz.
stalo se břímě toto :'
29. Nevesel se, všecka ty filistínská
země! že zlámán jest prut trýznitele tvé
ho ;' nebo zplemene hsdího vyjde bazili—
šek," & lod jeho pohltí ptáka.
30. I budou se pásti prvorození chu
dých.' & nuzní důvěmě odpočívati bu—
dou: & kořen tvůj umořím hladem, a.
ostatky tvé zabiji.
31. Kvěl. bráno !' křič,město!"pora
žena 'est Glistínská země všecka: nebo
od půlnoci dým'" přijde. a.není. kdoby
utekl před houfem jehoď
32. A _coodpovědíno bude poslům
národa? Ze Hospodin založil Sion. a
v něm že doufati budou' chudí ::lidujeho.

vytru." praví Hospodin zástupu.
24. Přisáhl Hospodin zástupu, řka:
Jistě že. jakž jsem umyslil, tak bude. s
jakž jsem myslí ustanovil.
25. tak se stane: že potru Assyrskébo

v zemi má“ a. na horach mých pošle—

13) t. abych i ty qujiny osvítil elňvou svou; domnívali se staří, že na severu jest sídlo bohův.
21) Habr. „učiňte pobiti mezi syn, jeho.“ — ") toto náleží dle ducha řeči heb. ik následujícímu.
23) t. učiním jej pultinou. kdezby ježci přebývali. — ") t. do kořen, do čista vyhladim. Tím
veršem zavírá se řeč proti Babylonu, kapitolou 13. počínající.

25)
26)
28)
29)

_
t. v umi jůdské. — ") I'.. od lidu mého. Duchovně hledi k vykoupení MesWem.
t.. na říši, Auyrským podrobenou. — ") (Viz 9. 12. 17. 2l.)
t. r. 727 před Kr. gjeveno jest mi toto truehlivé vidění, proroctví. (Viz 18. l.)
t. jůdští králové od Davida a: do Ozíáše často pobili Filistínské; ale ze. Aelius. krále jůd
ského. me tito přemáhali &Jůdu hubili. Smysl: NetAš ee, že Judlko nůt-iskem nepřátel &slabým
králem svým sklesle. — ") t. z rodu králů jůdských, zrlášt Ozížšovo, který! vám jako
had škodní byl. vyjde bazilišek. t. j. vám mnohém nebezpečnější na. Ezecbiáš. (4. Kra.
18. B.)

30) t. prvorozeným značí se v pismě ten, jemu! zvlášť nejaká vlastnost níleží tedy: nejchudší.
31) &.starci . představení. — ") t. ostatni obyvatelé města.. —--“') t. prach od tonoucího
vojska judského se zdvihejici. — 1) t. kdoby utekl řadu, zástupu jeho.
.
32) t. že útočiště naleznou. co vy pohubeni budete.
l___._-_
_ _ _

15. l. — 16, 4.
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Kapitola Iti.
Piodpovidl. pohubeui Monhhy'm.
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7. Podle velikosti skutku i navští
veníjejich:' ku potoku vrbí povedouje."
8. Nebo křik obklíčilkrajinu moabakou :

1. Břímě Moabovo.' Ze v noci spu

až do Gallim kvílení jeho, a až k etud
štěno jest (město) Ar-Moab. umlklo: nioi Elim' křikjeho:
že v noci zkažen jest hrad Moabův,"
9. nebot vody Dibon“ naplněny budou
umlkl.
krví: dopustím zajisté na Dibon jestě více:
2. Vstoupí dům“ a Dibon na.výso na ty Moabské. kteří utekou . lva. i na.
sti ," kvílit nad Nábo; i nad Medaba ostatek země."
Moah kvíliti bude : na všech hlavách jeho

lysina, a každá.brada bude oholena'"
3. Na. rozcestí jeho přepáší se žíní:
na střechách jeho a na ulicích jeho vše
liké naříkaní: estupuje s láčem.'
. 4. Křičeti bude Heee on a Eleale;
až do Jasa slyšán jest hlas jejich: ba i
ozbrojení Moabští naříkati budou, duše
jeho si naříkati bude.'
5; Srdce má nad Moabem kvíleti
bude,“ závory jeho" až do Segor, je
lovice tříleté:"" nebo cestou nahoru
k Luith &pláčem půjde, a na cestě
k Oronaim ki-iku žalostného pozdvihuou.
6. Nebo vody Nemrim vymizejí, pro
tože svadne bylina. zhyne plod. zelenost
všecka vyhyne.

Kapitola 16.
Židů příští hledáte. 2. zvěstuje podueni . konečnou
zhonbu Moohkých.

1. Vyšli beránka. Pane! panovníka
země, z Petry pouště :“ k hoře dcery

sionské."

2. I stane se? jako pták vyplašený,
a mláďata z hnízda.sehnána, tak budou

dcery moabské při brodech Amen."
3. Vejdi v radu. svolej sněm: připrav
o oledni zastínění své jako noc: ekrej
utilcající a poběhlých nevyzrazuj.

4. B udiž
dliti budou
tebe poběhlí
moji;
Moab
skrejší ujejich
před zhou

]) j. moabiti. národ . hraehkými lpřizněný, bydleli jihovýchodně od Puleltíny. a byli vzdy
nepřátelé Židů. Byvše od Davida podmanění. často potom odpadli; po zajeti doletem pokolení
i mnohá. mate izraelských za Jordáuem osadili. Později ..:qu . Židy Bubyloulkým. Perským
. Řekům podlehli, už mezi Araby zanikli. Co se tuto praví. otalo to and při onom výboji.
v kterém! Aspyrští (Chaldejiti) poplenili veškeré ty krajiny a! po Egypt. (Viz Jor. 48.) -—-—
t. město Kir-Moub. Mini ee vybojování země Salmanassar-em. kdy! tůhl proti Oliašovi.
2) c. dům královrký. : nebo veškerý. každý dům: 5. &. Baíth (město.) — ") ;. kdezto ee
modly ctily. — '") t. na znamení tuleni a zármutku nad zkázou meet.
8) t. jako : pláčem vstupovali k modlům ovým (2), tak o pláčem opět dolů se berou, nenalezěe
pomoci. Jinak: všecko pláče a neříká; rozplývá v alza.ch.
4) t. z plné duše. náramně si nařikati budou. Dle habr.: „duše jeho se ohvěje.“
5) t. jest mi jich „mému líto, ačkoli nepřátelé naší jsou. — ") t. obrana. lid branný utíkati
bude. — “') t. města silného. nepodmaněného:nebo dle hebr.: „až do Segor. Eglath Šeliiijah.“
7) t. treat, pomsta. — ") t. do zajetí, j. dle prace jejich i zboží jejich; ku potoku vrbi po
nesou je schovat..
8) Elim a Gullim byla města na pomezí Moabnkém.

9) t. snad tentýž. co v. 7. potok vrhí aleve. — “) t. příslovim prev-i: toho , kde uteče.
větší ješte zhoube. postihne. Lvem ae pravdě podobně rozumí Nebuchodouosor. který! je
pak docela podmanil. Viz též hrr. 48. kdež o témž & skoro týmiž slovy řeč jest.
]) t. mesta moabakého na poušti. —- “) Tato slova av. církev o Mesiššovi rozumi ; prorok mnie
útrpnoet a lidem moabským. prosí Boha. aby poulal Vykupitele z rodu krále Davids. potomka
Ruth. ženy mcubnké. Duchovně jest to pozvůní k národům aby se obrátili k pravému Bohu.
2) t. přijde: kdy! ale lid jeho jej zavrhne, bude následovati trest. který i Moabské vyděsí. —
") t. však budou moci rozptýleným jůdským ochrany poskytnouti; to! co událo ve Valúch
římských proti Židům. (Viz dále 3. 4.)

!
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cem: konec zajisté vezme prach,' skoná.
bldník;
zahyne. se
kterýznpošlapával
15.I připraví
v ' osrdenstvl zemi.
trůn.
&seděti bude na něm v pravdě v stanku
Davidovu soudce i hledíci soudu i rychle
odplacu'ící, což spravedlivého jest.'
6. S yšeli

jsme

o pýše Moabo—

vě. že pyšný jest velmi; pýcha jeho a
hrdost jeho a hněv jeho větší jest
mnohem než síla jeho.
7. Protož úpěti budou Moabšti jedni
nad druhými; všichni kvílíti budou:

16. 50— 17. 4.

12. A stane se: až se ukáže. že ustal
Moab na výsostech svých, vejde do sva
tyní svých, aby se modlil. a ničehož ne

vymůžef
13. Tot jest slovo, kteréž mluvil
Hospodin k Moabovi od dávna:
14. a nyní mluvil Hospodin, řka: Ve
třechletech, jako letech nůjemníkovýchf
od'ata bude sláva Moabova nade vším
licfem mnohým. a zůstaven bude malý a
akrovný, nikoli mnohý.

těm. kteříž se těší zděmi z pálených ci—

hel, oznamte rány jejich.
8. Neboťpodměetí Hesebonu' : ustlá.
jsou. a vinici Sabama páni nato ů vy
eekali; a reví její až do Jázer přišlo:"

Kapitola 17.
Pmoetvi o zpuštčni království dmašskbho . israel
akeho.

bloudily po poušti. rozvodové její opu—

štěni 'sou. přes moře přešlif'"
9. otož plakati budu pláčem Jizer
ských nad vinici Sabama: napojím tě
slzami svými. Heaebone a Eleali: nebo
na sbírku tvou a na žeň tvou hlas šla
pajlcích dopadl jest.“
10. A odjato bude veselí a plesani
z Karmelu,“ a na vinicích nebude ni
koho. kdoby plesal a pokřikoval; vina
na čeřenu nebude šlapati. kterýž ho šla
pával: hlas šlapajících odňal jsem.
11. Protož utroby mé nad Moabem
jako citara zníti budou, a vnitřnosti mé
nad zdí z cihel pálených?

1.BřlměDamašku.“ Aj!Damašek pře
stane býti městem. a bude jako hromada
kamení v zbořeništi.

2. Poneehána budou města v Aroer'
stádůmJ" i budou tam odpočívati. a ne
bude člověka. anby je zastrašil.
3. I přestane podpora Efraimova' a
království Damašku: &.ostatkové země

syrské pojdou jako sláva synů israel
ských. pravi Hospodin zástupu."
4. I stane se v ten den: ztenčena bu
de sláva Jakobova, a tučnost těla jeho
uvadne;



4) t. zpuitění, sužovůni; nebo: nulovml.
&) &. Meni“ : rodu Davidova zřídí říši mu v pravdě a milosrdenství; a tak se stalo; války
římské nutily a pak za prvních křesťanských císařů dlouho „na země utěšeného blaha po—
zink., až pak přepadena byla hrůzou [el-mu; zpourtu jimi působenou dále lidí.

8) t. města moebnkš.— ") t. knihtajejí do zajetí.—"')

t. za mořemmrtvým hledali útočiště.

9) t. křik neprůtel. ilepejicíoh po tvých zahradách a vinicích. misto obyčejného prorýskovaní a
zpivaní těch, kteří! víno ihquí. Víno šlapůvali dle rozměru radostných, veselých pisni.
10) t. Karmel. (zahrade Bati) obrazem ůmdmti. tedy toliko, co z poli úrodných.
11) t. naříkhn nad zkašeuými pevnostmi tak žaloetně jako znějí truchlivé zvuky citaty.
12) t. marné bude jeho vzývani model; nevymůle ničeho! ani na posvitných chlumeeh. ani
v ch.rímích.
14) t. přísně na hodinu počítaných.

]) Dnmaik město vybqjoval Teglath-Phaluar. (ll. Kral. 16. 9.); zbořil však je Salmanmr
proto, že se spojilo s 10 kmeny Izraelských proti Asaynkým; tudiž prorok zhoubu ohon spojuje
2) t. údoli bliie Damašku. které! to tu pokládá za celá krůovstvi. — ") po vyhubení obyvatelův.
3) t. konec bude Píši Damašku pomůhajíei Ivraelským proti Jůdsky'm. — ") t. pravdivé to
slovo, jistě se to stane! a tak vždy rozuměj, kdykoliv se u pmrokův tak čte.
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5. a bude' jako když se po žni. co réví. & s jitrem símě tvé kvěsti bude:
pozůstalo. shromažďuje a když se rukou žeň však odjata jest tobě v den sbírky;
klasy sbírají: i bude jako když se hle i bude to boleti těžce.'
12. Běda. hluku národů mnohých !“
dají klasy v údolí Rafaim :"
6. a zanechán bude v něm "ako pabě— jako hluk moře zvučícího a ryk zá
rek. a jako po očesání olivy z ývá. dvou stupů jako ječení povodně veliké.
neb tří olívek na vrchu větve. anebo
13. Zvučí národové jako zvuk vod
čtyř, anebo pěti na vrcholcích jejich vzdulých. I okřikneje' (Pán). i uteče
z ovoce jejiho. praví Hospodin. Bůh daleko: a uchvácen bu 0jako prach hor
israelský.
od větru. a jako vichr od bouře."
7. V ten den nakloní se člověk k Uči—
14. V čas večerní. i hle. strach! a v čas
níteli svému. a oči 'eho k Svatému izra jitřní nenít ho více !Tent úděl těch. kteří
hubili nás, a podíl těch. kteřínás loupí!
elskému patřiti budou:
8. a nenakloní se koltařům. kteréž uči
Kapitola 18.
nily ruce jeho: a k tomu. což udělali
prstové jeho, nebude hleděti, k hájům a
chrámům.
]. Běda“ zemi zvučícíchkřídel." kte
9. Vten den budou pevná města jeho
opuštěna jako pluhově a ocení. kteráž ráž jest za řekami země mouřenínskě.
opuštěna byla u příchodu synů israel
2. jenž posílá na moře posly. &na
ských :' i budeš poušti:
loděch z papírového rok
po vodach?
10. proto, že jsi zapomněla na Boha. Jděte poslové rychlí"
národu rozsá
spasitele svého. a na silného pomocníka panému a roztrhanému:"' k lidu hroz
svéhonezpomněla jsi; proto štípiti budeš nému, za nímž není jiného ;j' k národu
štěpy věmé.' a kmen cizím sítí budeš.
očekávajícímu
a áposila.aněmn.
jehožto
11. V den štěpování tvého ujme se zemi
řeky rozchv
talyjj'

"“ 'ň'šmař'mm 533223“"

5) t. Israel tak opouitůný. jako pole. kdy! a d. — “) t. blíž Jerusalem; & klade co vůbec
co úrodné pole: Israele přirovnůvi ke dní. & Myr-sk! k tenct'ím.

9)
10)
11)
12)
13)

a. od Amorejakých amden
před lumlukými, kdy! přišli do té země. (4. 11951.21. '21.)
t. úrodné! které jistě vzrostou : dqjí lepšího ovoce nez ty; hebr. rozkošné. utěšeně.
t. nuázíi a zueješ, štěpoviní a ocení tve černé vzroste i odkvěte; ale ted nebude tvá.
Začíná se nové proroctví o Seneoberíbori. (4. Král. 18. 13. atd.)
t. Bůh přikále tomu hlučícímu národu. — ") t. mmeten bude jako hromad-.prachu větrem.
jako vír prašný bouří.
14) t. u večer ještě viem hrůzu působil, . zjitrn není o nem pobídky; míní nůhld přec noc ze
bynutí vqjlkn Seuaeheribove. obléhajícím Jeruselém. — Tak zahynou viickni nepřitele Bolí.
!) Zvěetovav náhlou zhoubu Senacheríbovu , okazuje dále. do vlast a národ jeho nebudou opn
lean, od Boha, nýbrž i nejdelším zemím spásy udělí. — ") t. zemi a Ethiopikou letící.
kterou! si představuje co poslední (2): sluje tak. poněvadž měla mnoho vojska. jeho! pluky
i křídly oleji a "nic npočínqjíce bitvu zbraní "ou hraný zvuk působí. Jinak co míní
národ plavecký mající mnoho lodí, jejich! pllcbty těl křídly (dle hebr. ltínidly) llnly. Jnků
to země byla. neshodují se vykledatelové.
2) Loďky z papírového rokytí nebo kůry plouly toliko po Nilu; to poukazuje na qujin; horního
Egyptu (Meroe. Nubie). vezmeš-lí Ethiopii v ničím emyclu. totiz Egyptzkou toliko. —- ") t.
když Senecherib náhlou ranou potřín s ostatkem svého vojaka odtáhl. podal kral jůdlký
posly, "datující osvobozenísvé tihnoucímu na pomoc vojsku egyptekěmu. — '") t. egypt—
rkěmu.

rozdělenému

řekou Nílern. ——t)

t.

ethíopskémn

nebo mouřenínskému.

——H)

I:—

egyptskému. očekávajícímu osud svůj. eve' vyevobození, zavisíoí od oeudn umi jůdlké; tot i
v světském i duchovním smyslu. tem pravi víra záhy : Jůdlkn se dutalvii utěšeně kvetla.
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3. Všichni obyvatelé světa., kteřiž
přebýváte na zemi! až bude korouhev
vyzdvižena na horách. patřte &.slyšte
zvuk trouby :'
4. nebot toto pravi Hospodin ke mně:
Odpočinu aznamenati budu v přibytku
svém ,' 'ako světlo polední jasné jest.
a.jako o lek rosni v den žniz"
6. nebo přede žni cely vykvete aovoce
nezralé puči; podřezány budou rato
léstky je o kosiři, i co zůstane, odře—
záno a vyvrženo bude.“
6. A zanechání budou vesměs ptá
kům hornim & šelmám zemským: &
bude na. nich po celé léto ptactvo. &
všeliká zvěř zemská na nich přes zimu
zůstane.
7. V ten čas přinesen bude dar“ Ho
spodinu zástupův od lidu odtrženého &.
roztrhaného. od lidu hrozného, za nimž
neni jiného; od národu očekávajiciho.
očekávajiciho &.pošlapeného. jehožto
zemi řeky rozchvátily. k místu jmena
Hospodina. zástupů. k hoře Sion.

Kapitola ro.
Proroctví o pomstě Boží nad Egyptskýml. “. Obrá
cení jich i jiných pohanů k Bohu.

jeho a.srdce Egypta zchřadne u vnitru

jeho."

2! [ učinim. že stazi se Egyptští
s Egyptskými: s. bojovati bude člověk
proti bratru svému. a muž proti příteli
svému. město proti městu, království
proti královstvi.
3. A roztrhán bude duch egyptský

vutrobách jeho. a radu jeho svrátim;
itázati se budou modl svých & kou
zelniků svých &věštců &hadsčů:

4. [ dám Egypt v ruku pánů ukrut—
ných, & král silný panovati bude nad

nimi,
Pán Bůh
5. pravi
vyschne
voda.zástupův.
z moře ,' a řeka.
zpustne a vysuši se.
6. A vyhynou řeky: opadnou a vy
schnou potokové strůh. Siti a. rokyti
usvadne:
7. obnaženo bude úžlabí potoka od
pramene svého, a. všeliké oseni ovlažo—
vané uschne, svadne &zahyne.
8. I truchliti budou rybáři &.kviliti
všichni metajici do řeky udici; a rozsti—

rajici sit na. vody, zemdle'i:
9. Sklamáni budou ti, teři zdělávali
len, pletouce a. tkajice tenké věci:
10. nebot svlažovaci mista jeho

ra.—

hnou;' všickni. kteříž dělali zátoky k 10
1. BřiměE pta. Aj!Hospodin vstoupi veni ry .
11. Blázni knižata Tanisl' Moudři
na, oblaku le kém“ &vejde do Egypta..
i pohnou se modly egyptské před tvaři rádcové Famouovi dali radu nemou

8) t. rozumi se nejprve o tažení Assyrském, aby se ho nebáli. to nebude ikodíti dlouho. a! 6.
'

pak duehoVuč o říši Mesiůšově a rozšíření jejim se mini. (4. a zase 'L)
4) t. hoře Sienské. — “) t. oavócomti světlem a potehnávati úrodným deštěm. Habr.: „po
dešti 7 den luh“ tehda! bývá světlo nejjasnější.
6) t. vojsko Auyrskó čerstvě přijde & škody způsobí, potom ale brzo zahyne. a sice tak četné. že
dravá zvěř dnhně času se na jich mrtvinách pěsti bude. (Viz 2. Paralip. 32. 23.)
7) Vyslání poslů (2) a přinošeni darů (7) rozumi se též duchovno na rozeslání apoštolův a
obracení všelikých jiných sebe divqjšioh národů & víře Kristově. (ž. 67. 32.)
1) t. rychle, nenadále. — ") t. všecko ustanc. zcmdli na těle i na duši.
2—4) t. liči le timto hrůzy občanských bouři. které! Egypt zachvátily v době tak řečená de
sitivlůdy. až pak Psametioh. přemoha druhých devatero knílat sám vládu ujal. (696)
5—10) Liči zpoustn země výrazy skutečnost převyšujicimi (hypnbolickyn pročež neberte! se
doslovně, nýbrž v duchovním smyslu se roruméj zpousta a ncmoudrost a škodlivost modlo
sluthy Egypťanů před příštím Mesiáše a přijetím víry jeho.
5) Řeky Nilu pro šířku i mořem nazvaného; po snahách (6) k ovlazovfmi země se mvůděl
10) t. která se u ndělavr'mi lněných prací |: visu-ni. bíleni a podobným pracem potřebuji.
ll) Tenis. jinak Soau, jedno z hlavních měst egyptských: jiné bylo Memds (l3.)

19.12—25.

Isaiůš.

1135

tské.'
drou. Jakž dite Faraonovi: Syn mou— Hos odinu zástupu v zemi
Nebg volatí budou k Hospodigšii)proti
drých
'sem.
syn moudřítvoji?
králů starobyl 'cb?
12. É de
jsounyní
ech sužujícímuje apošle jim spasitele a ob
at oznámí ti & ukáží . co umyslil Ho— hájce. který vysvobodí je.
21. I poznán bude Hoa odin od
8podin zástupův o Egyptu.
13. Zbláznila se knížata Tenis. ueva Egyptu. a. poznají Egyptští Hospodina
dla knížata Memíis, svedli Egypt. uhel“ v ten den. & ctíti jej budou obětmi a
národů 'eho.
dary: a činiti budou sliby Hospodinu
'
14.
ospodin dopustil v ně závrať: i plniti.
i uvedli v blud Egypt u všelikěmjednání
22. A bití bude Hospodin Eg t ra.
jeho. 'ako vrávorá opilý & vyvracující. nou a uzdravíjej. a.navrátí se k ngpo
15. nebude v Egyptě ničehož, cožby dinu, & milostiv bude jim a uzdraví je.
23. V ten den bude cesta z Egypta.
činilo hlavu a ocas, skloňujícího a. za
do Assyrie. a. budou cboditi Assyrštl do
uzdu
16.p(jjímajícíbof
ten den bude Egypt podoben Egypta. a.Egyptští do Assyrie, a.sloužiti
ženám: i ustmou a bůti se budou po budou Egyptští Assurovi.'
24. V ten den bude Izrael meziEg t
hnutí ruky Hospodina zástupu. kterouž
on pohne nad ním. '
skými &Assyrskými třetím :“ požebšfní
17. [ budet země jůdsků Egyptu bude u prostřed země.
k strachu; každý. kdo vzpomene na ni,
25. kteréž požehnal Hospodin zástu ů.
zděsí se pro radu Hospodina zástupu, řka: Požehnaný lid můj egyptský. & ílo
kterouž on umyslil nad ní.'
rukou mých assyrský: dědictvím však
18. V ten den bude pět měst“ v zemi mým Israel.'
egyptské mluvících jazykem chananej—
ským" a přisahnjícíchskrze Hospodina

zástupů: Město slunce'“ slouti bude
jedno.
19. V ten den bude oltář Hospodi
nův u prostřed země egyptské. a nápis
Hospodinův' při pomezí jejím
20. bude na znamení a na svědectví

18) t. nhelní, nárožní kámen, nebo svorník, etojí tuto místo kníže. knížata; n stavení bývá uhel
nejznamenitější část. nejpevnější etnvba; hebr. zřejmě: „každý náčelník svedl kmen lvů.“
15) t. nni knítnte, ení lid sprostý neueini cos kloudného. prospěšného (viz 9, 14. pm.)
16—17) t. následkem obecného zmatku bude všecko strachem jabo. nbůvajic ee tmtu Hospodi
nova.: i te' malé země jůdekě, jí! se jindy milí, bůtí se budou..pe.tl-íce, jak Bůh ji treetal a.
nyní ji opět zvelebil. Sv. Jerollm znamení. že v. 17. mieto „k etraohu“ má u čistí
„k elavnosti;“ vykládá.pak to o přijetí víry Kristovy. jak i dále (18—25.) to rozumí, a pak
jest „pro radu pro smilovúni;“ tý! ev. Jerolim, le jít i od Židů tak rozuměno bylo. dosvědůúo.
18) t. mnoho měst. — ") t. židovským. hebrejským. Rozuměj: horliti budou n víře v pravého
Boha.. — '“) Heliopolis; druhá. taková byla.: Tenis, Memfís. Bubaetoe. Alexandria.
19) t. znamení punitné. sloup, značící, :: On jest Pánem země.
20) Jako! králové & vrchnosti na. pomezí sloupy | nápisy n erby svými vyzdvihují na. znamení,
že ty končíny k nim přísluší, & oni též k nim se přiznávají.
23) Jinak: e „Assyrskýmí šlouiiti budou Hoepodinn;“ byv-ie prvé oublavlrími nepřáteli. met.-„hají
eporů a budou v přátelství & přízni, v jedné pravé Bolí elntbě jednoho Boba. etíti.
24) t. prostředníkem. jímž blaho : požehnání oběma. v levo i v pravo se dostane; neboť..lpuení

jest z lanek.“ : „Svatým lemelským“ „požehnání budou národové“
25) t. lamel jako dědičným právem ke mně náleží, toho nejvice ei hledím.
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Kapitola zo.

20.1. — 21. 6.

vysvobodiliod krále assyrskěho; i kterak
budeme moci uteci my?

Neb . bos obede vyobrazuje prorok, jak po třetím roce

Egypdtl . Ethiopití 4:11:30“
nesynkóbo odvedení
u.

Kapitola zs.

1. Lets. kteréhož přitáhl Tartan“ do
Azotu." když poslal jej byl Sargon.král
assyrskýf" a bojoval proti Azotu &
dobyl ho:
2. času toho mluvil Hospodin skrze
Isaiůše. syna Amosova. řka: Jdi a roz
važ žíni' s bedr svých, a střevíce své
zu' s nohou svých. ] učinil tak. a chodil

Weg,-mmmdressed—W'

n " a bos.

l. Břímě pouště moře.' Jako vichrově
od větru mezi polednem a západem při—
cházejí . tak přichází : pouště . :: země
hrozné.

2. Vidění tvrdé jest mi zvěstováno:

Kdo nevěmý' 'est nevěrnéjedná: a kdo
zhoubcejest ubí." Přijď Elame!""

Lide Médský oblehni (Babylon) : včeliké
ůpění jeho1' chci utišiti.
3.' Pročež naplněna jsou bedra mě.
bolestí, úzkost postihla mne jako úz
kost ženy ku porodu pracující: sklíčen
jsem. slyše to. zkormoucen jsem, vida to.
4. Usvadlo srdce mé. tma“ přestra—
]:
' zadk
na nahá
otu au age.ptu.s obnaže šila mne: Babylon můj milý položenjest
mladé
i staré.

3. I řekl Ho
' : Jako chodí slu
žebník můj Isaiěs nah a bos,' tří let zna.
mení a obraz budiž to o Egyptu &mou
řenínské zemi:"
4. tak požene král assyrský zajaté
egyptské a vystěhovalce mouřenínské,

T

I zbriízísšvšeliko &zahanbí' nad mi za div."
6. Přístav stůll' Prohledej na stráži!
Jedoucí a pijící," vstaňte! Knížata,
uchopte štítu!

mouřenínskou zemí, nadějí svou, a nad
ptem. slávou svou.
6. I dí obyvatelé ostrovu tohoto' v ten
den: Aj hle. tstot byla naděje naše.
k nimž jsme se utekli o pomoc. aby nás

6. Nebo toto mi řekl Pán: Jdi á. po—
stav strážného. a cožkoli uzří. at oznámí.

1) t. jeden :. vůdců Senocheribovýeh. — ") Bylo! jedno : nejpevnějších měst. — "')

t. aneb

k rozkazu Sargon (Semheribs), krále asyrského.
2) t. proroci jak ve všem tak i v istu tuhý zivot vedli; liněný kající oděv nosili jeko truehlice
ned hříchy svého nku-edu. ——") t. buď tak ie jen v plášt zabalen byl. tak že nohou bylo
viděti bosých. . nebo jen v spodní krátké sukni bez rukávů; s nebo také v oděvu otrbuóm.
8) Řec. dohlidi.: „tří letu.“ — ") t. co se stěti mě. Egyptu :. moufenínske' zemi.
i) t. lid jůdský. který! v Egyptskýcb s. Ethiopsky'eh naději svou skládal.
6) t. pobřelí. ponoří tohoto; země palestinské.
]) t. proroctví o ponětí při moři. neb při jezem. t. o Babylonu. Nazývá pak Babylon. poušti
při moří. pro řeku Eufrat. kteráž. kdy! se rozvodnila. jezeru nebo moři podobne. byla. 1 také
mořem se v Pinních (Jer. 51 . SB.) nazývá: když pak vede opadlo, co! jiného po sobě zů
staviln. neili bahna. poušť | putviny?
2) t. nečlenhetný. utiskovwel. —- ") t. Medšti |. Periti, nepřátelé Babylon. -— “') t. Perití
nebot Elam jest čistka perské země. — 1) t. je! on (Babylon) svou ukrutností zvlášť lidu
Bozímu působil. —
3) Slevy obyvatelů babylonských mluví; jakoby řekl: Slyším, ..no Babylon si takto nsříki:
4) &. hrůze nebo neštěstí. —-") t. nikoli nemohu tě předimó proměny. kterí! se s Babylonem
stale, pochopiti.
6) Prorok obrací řeč svou ku králi bebylooskómu. -— ") t. jakoby řekl: Povel si jen &hoduj!
Opstr raději strhl a. vy std. Babylon byl dobyt Cyrem v noci, kdy! obyvatelé kn poctě svých
bohů nejvíce hodovnlí s kvasili; sti-Lie jen skrovně byly obsazené a ty nuvíco opilé nalezeny
byly při vtrhnutí do meet-s.

21. 7. — 22. 5.

Isaiáš.
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7. [ viděl' vůz s dvěma jezdci. se čem vytaseným, před lučištěm nataže
dícího na oslu a sedícího na velblou— ným. před těžkým bojem.
16. Neboť toto praví Pán ke mně:
du :" i hleděl pilně s velikou bedli
vostí.
Ještě za.jeden rok. jako za. rok nájem
8. A zvolal jako lev: Na strážiPáně níkaf a. přestane všecka,slávu Cedar"
já. stojím ustavičně přes den: na stráži
17. A pozůstalý počet střelců silných
z synů Cedar zmenšen bude: neb Ho
své já. stojím celé noci.
9. Aj! v tom přijel muž. veze.se na voze spodin, Bůh israelsk'ý. mluvil jest.
jezdeckóm dvěmakoňma. izvolal ařekl :'
Padl. padl Babylon. a všeckyrytiny bohů
Kapitola zz.
jeho zetříny 'sou na. zemi.
10. Mlat 0 má a synové humus.
mého !' což jsem slyšel od Hospodina

Předpovidš obležení Jemnleme; 16. ieSobnesúředn
svržen. 20. e nn místo jeho Elieklm domu bude.

zástupů. Boha israelského, tojsem ozná
1. Břímě údolí vidění.' Co (jest) i
mil vám.
tobě, že jsi vystoupilo i ty všecko na.
ll. Břímě Důmy.' Ke mně se volá. střechy?
2. (Město) hřmotu plně. lidnaté, mě
z Seir: Strážný coještě noci? strážný co
ještě není?"
sto plesající: zbití tvoji nejsou zbiti me
12. Rekl strážný: Přicházíjitro i noc: čem, aniž zhynuli v boji.'
ptáte-li se, ptejte se: obraťtese, (a pak)
3. Všecko. knížata tvá utíkají napořád,
přijďte.“
& tuze svázána. jsou: všickni. kdož koli
13. Břímě na. Arabii. V lese u večer jsou nalezeni. spoutání jsou vesměs,
daleko utekli.“
spáti budete na stezkách Dedanim.'
4. Protož dím: Odstupte ode mne,
14. Vy, kteříž bydlíte v zemi polední.
neste vod vstříc žíznivému, s chlebem hořceplákati budu: neusilujte mne tě
vstříc j ěte utíkajícímu.'
šíti nad zpuštěním dcery lidu mého.
15. ebo před meči utekli. před me
5. Nebo (přichází) den vraždění &po
7) t. u vidění sobě od Boha sjeveněm. — “) t. dvě řady nebo pluky jezdců. jimiž se vyro
zumívqjí vojska Peršanův & Medův, kteří na eulích e. velbloudích jezdili.
9) t. vůdce vojaka; rozumí ne na Cyra, jemuž tuto co vítězi slavně ta slova prorok přičítá.
10) t. nbitý lide můj israelský! K budoucímu judskému lidu řeč obrací, který od Babylonských
jako obilí na mlatu ubit a. utýrán byl. a. upomíná. jich, aby více v Boha než v lidi doufhli.
11) t. proroctví o ldumei. anebo na národ idumejský. — ") t. máme; jak dlouho tence. ta naše
bída. jeětě trvati bude? brzo-li se dníti. mím lépe se vésti počne? Noc byla obrazem smtí.
12) t. vaše ptáci & telání lepších časů ničeho! napomůže. leč se prvé polepšíte.
13) Hebr. text: (» pocestní Dadnnští! Smysl toho jest: Ačkoliv se po pustinách potulujete, však
teprv na vás dolehne. že i do lesů svých pro strach utíknti a se skrývnti musite. — Dedan
neb Daden byl jeden z vnukův Abrebemových : Cetury. syn Jeksnnův, odkud! Dedsnští pošli:
rozuměj tedy Arabské. Jiní rozumějí o Judských, po zhoubě vlasti do Arebie utíkajících.
14) Vy. jižní Arabové! přispěte vodou a chlebem severním mdikům svým po lesích se ukl-yve
jicím; t. vodou :. chlebem posloužiti poceetným v těch místech pustých & vypríihlýoh bylo
největším dobrodiním. (5. Moji. 23. 3.) V beb.: „bydlící v zemi Thema“ v Edomlku.
16) t. šetrně, na. den sečteny. — ") t. podmanění a. vyhubeni budou Cedarští. lid arabský, :
Gedera. syna Ismaelovn, pošlý. bojovný s. loupeživý: úhlavní nepřítel lsrselitův.
]) t. proroctví nn Jerusnlém. Udelím vidění ho nazývi. buď že v údolí nahory Moris. (vidění) leželo.:
(l. Moji. 22. H.) buď že tam Bůh zvlášť prorokům svým vidění uděloval: Židé mínili, že
Bůh mimo zemi sv. proroctví nedává. ——") Prorok líčí své proroctví jakoby Jerusalem již oblehůn 
byl, kdežto obyvatelé na ploché otřeeby vstupovali. aby postup nepřítele viděli a se brůnili.
'
2) t. ne od meče. ale od hladu a. moru padnou & uhynou. Proč? vin níž v. 11.
3) t. odvedení jsou do zejetí; nebo: ač daleko utekli, přede chyceni jsou.
Bibli českl.
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22. 6—24

15. Takto praví Pán Bůh zástupův:
šlapáni a plačův ode Pána Boha zástupů
v údolí vidění. den hořící zdě. velebný Jdi, vejdi k tomu. kterýž bydlí vstanku.
na hoře.“
k Sobnovi.zpravcichrámu! a díš k němu:
6. I Elam béře toul' s vozy a jezdci,
16. Co ty tu děláš. anebo kým jsi ty
a se stěn sňal štít."
zde, že jsi sobě vytesal zde hrob. vyte
7. A udou výborná. údolí tva na— sal jsi na výsosti pomník svůj uměle:
plněna vozy, a jezdci položí se u brány. v skále příbytek sobě?“
17. Aj! Hospodin učiní. aby byl zane—
8. A odkryta bude opona Jůdova. a
uzříš v ten den zbrojnici v domě lesním.' sen. jakož zanesen by'vakohout.' a jako
9. A rozsedliny města Davidova uzříte. oděv. tak tě odklidí.
nebot jsou mnohé: a shromáždite vody
18. Vůkol sevře tě soužením. a jako
míčem vrhne tebou do země široké a
rybníka dolejšího,'
10. a domy jerusalémské sečtete a prosti-anne: tam umí-es. a tam bude i
vůz slávy tvé. ohyzdodomu Pána svého.'
zboříte domy. abyste upevnili zeď.
19. A vyženu tě z stanoviště tvého
11. A jezero učiníte mezi dvěma
zděma pro vodu rybníka starého: aniž a z přisluhovi'mí tvého ssadím tě.
20. [ stane se v ten den: Povolám
popatříte na toho. kterýž jej byl učinil.
a na toho. kdo jej dávno vzdělal. nepo služebníka svého Eliakima, syna Hel—
mníte.'
kiášova,
21. a obleku jej v sukni tvou. a pa—
12. I povolá (vás) Pán Bůh zastupů
vten den k pláči a k ůpění. k oholení sem tvým opáši ho, a moc tvou dám
v ruku jeho: a bude za otce obyvatelům
hlavy a k pasu žíněnému :*
13. a aj! radost a veselé: zabijí se te jerusalémským i domu Jůdovu.
22. A vložím klíč domu Davidova na.
lata a bijí se skopci, 'í se maso a pije
se víno (a volá se): ezme a píme: ne ramena jeho :'řa když otevře. žadný ne
zavře. a když zavře. žadný neotevře.
bot zejtra zemřeme.
23. A vetknu jej jako hřeb na místě
14. Protož zjevil se v uších mých hlas
Hospodina zastupův: Jistě že nebude pevném. a bude trůnem slávy domu otce
svého.“
vám odpuštěna nepravost tato. až izem—
24. A zavěsí na něm všecku slávu
řete, praví Pán Bůh zastupův.
5) t. zmocněním se hor a pahrbků opevněných vůkol Jerusaléma: heh.: „volání po horách.“
6) t. Perití ozbrqjili se. Elam, krajina perska. tehdáž Assyrským . jejich králi Senaeherihovi
niležela —- ") t. pochytil štít s stěny. na níž visel; ozbrojil se. Hchr. text: „Kyr ohnažil
pavezu svou.“ nebo: „Kyr vyslal itítonosna vojska "a.“
Kyr jest krajina v Assyrii.
8) t. vil ochrany zbaveno hledéti budeš k zbrojné komoře. k té. o níž 3. Král. 7. 2.
9) t. z té příčiny. abyste obležení jsouce, neměli nedostatku vody.
ll) t. v svém strachu . nebezpečcnství neutíkate se k Bohu. než toliko vsvou opatrnost douíhte.
12) t. dopustí na vas bídy. pro něž pískali. hlavu si holiti, vlasy | hlavy trhau' a smutkový
oděv nositi budete: a však jakkoliv víu Bůh strasti navštivi,_vy se předee nepolepšíte.
15) Jinak: Jdi k komorníku . zpravci domu královského. Když potom Senacherih obléhal Je
rusalém. nebyl tento. nepochybně nehodný Sobna již zpravcem domu. nýbrž Eliakim.
16) Prorok mluvi k Sobnovi. an pravě rodinné pohřbištč své. jež si dal vytesati prohlíží a ozna
muje mu. že ani on. ani rodina jeho tu odpočivati nebude.
17) t. jako kohout svšzanýms. nohama a křídlama na trh nesen a prodán bývá, taki ty spoután
a v bídu svržen budeš: odstraní tě Bůh jako vetchý šat.
'
18) Hebr. text: Prudce tě zahodí jako kuli do země.
22) t. plnou moc k zpravování všeho kralovstvi hned po králi mu peruám. ajeho rozkazům žadný
nebude smíti odpírati. Znamením té úplné moci byl klíč. jenž se na pásce přes rameno
nosivnl. Sv. církev rozumí toto místo o svrchované moci Božského Spasitele. (antif. l9. pros.)
23) t. utvrdírn slávu jeho . dědičnou učiním: viem bude otcem. svým ale cti a oslavou.

32. 25. — 23. 13. "

Isaiái.

domu otoe jeho, nádoby rozličných způ
sobů . všelikou nádobu i tu nejmenší
z nádob. z níž se pije. až do všech nb
strojů hudebních..
25. V ten den. raví Hospodin zá
stupův. odjat budearab, kterýž vbit byl
na místě pevném: a zlámán bude a
spadne,i zahyne, cožkoli na něm bylo
viselo,' nebot Hospodin mluvil jest.

Kapitola 28.
Předpovidň zkdzu, 15. & opětné vystaveni město Týru.

1139

5. To kd žus 'áno bude v Egyptě.
želeti budouynadbpívěstí o Týru:
6. Přepravte se přes moře, kvělte.
obyvatelé ostrovu.
7. Toliž jest (město) vaše. kteréž se
chlubilo od dávných dnů starožitnosti
s_vou?Povedout je nohy jeho daleko do
(nuny.
8. Kdože to usoudilproti Týru druhdy
korunovanému, jehož kupci jsou jako
knížata. a. obchodníci jeho slovůtní ve
škeré země?

9. Hospodin zástupův usoudil to, aby
l. Břímě Týru. Úpějte lodi mořské:
nebot zpustošenjest dům, odkud oby svrhl pýchu vší slávy a. ku pohanění
přivedl všecky znamenité na zemi.
čej měly přicházeti? z země Cethim
10. Projdi svou zemí jako řeka. dcero
známo učiněnojest jim."
mořská, nenit pasu tobě vicef
2. Umlknčtež. obyvatelé ostrovu:'
11. Ruku svou vztáhl na moře, zbou
kupci sidonští, plavíce se přes moře. na—
řil království? Hospodin rozkázal pro
plňovalitebe."
3. Jehož obilím bývalo simě Nilu, žeň ti Chamisso," aby potření byli rekově
řeky při vodách mnohýchú byl jest tr jeho,
žištěm národům“
12. a řekl: Nebudeš více se oblubiti,
4. Zástyď se, Sidone: nebo praví moře, pohaněná panno, dcero sidonská :' po
vstaň a přeplav se do Cethim," však
pevnost
mořská:
řkoue:
Nepraeuji vice ani tam nebudeš míti odpočinku.
u orodu
a nerodím
& nevychovávům
ml' encův. aniž více odchovávám pa
13. Aj! země Chaldejskýoh nebyla ta
nen.
kový lid,' Assur" založil ji: (a. přede)
24) t. volici i malí z jeho potomstva skrze něho k vznešeným místům povznešeni budou.
25) t. kteří se Selmy přidrželi a skrze něho na úřady povyšeni byli, spolu s nim zahynou.
]) t. lodi, je! přicházely z Týru. — ") t. těm Týrským, kteří! se tehdá! přes moře do Mo
eedonie plovili. z věstovůno o tom. že Týnu jest zkazen Nabuchodonosorem. Prorok vyzývů
tu lodí : Týru odplulé. aby truchlily nad vyvrácením města. o kterém jim na zpáteční cestě
zpráva dáno.
2) t. obyvatelé břehů fenickýoh užasněte! — “) t. ten ostrov či ponoří, ktera kupci sidonští.
pluvíce se z dalekých krojích. noplňovnli i hlučným lidem i rozličným abolim.
8) Rozum toho jest: Týlští ačkoliv sami doma petr-av zemských & ůrod neměli. velikou hoj
nolt : Egypta, rozvodněnim Nilu každoročně zúrodněného. dováželi; a tak bylo pak město
jejich hřištěm národů, kteří odtud obilí důle vyvážen.
4) t. Tyrus, město pomoi'ske'. předni s nejpevnější mezi jinými. Sidon bylo jako matkou toho
meets.. ale Týrus (dcera) potom i lidnějši i slavnější bylo. — ") t. druhdy joem bylo město
lidná, ji! nyni zpuštěné. Prostě a bez podobenství: Týrus bude zpustůno i s quiinou svou,
týrskou a sidonekou, i ne všemi městy jejími. aniž bude více na moři kupectvi providěti.
10) t. nejsi víoe vázána. dceru mořská.. Bobr.: dcera Tharsis, Tartessns. osada ve Španělích, bylo.
pádem Týru osvobozena. Pádem Týru jolt moře osvobozené. kupootví volné.
11) t. města fenieká. je:! malé neodvislé osady oo zvláštní království tvořily; obyvatelé byli Cho
nanejiti. — ") t. proti Fenickým. kteří! byli potomci ohananejit-i. (Mat. 15. 21.)
12) t. ty pohnněné. pena/Genéměsto Týnké. — ") tim rozuměj západní krajiny Evropské.
18) t. jako týnky', tak slavný a. mocný. — ") t. za asyrského panování zmohli se trprv Chal
deové. — '“) t. & však předce silné obyvatelé týrské do zajetí povedou a t. d.
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do zajetí převedlimocně jejíf"
tili domy její, ztroskotali ji.

vyvrá

23. 14. — 24. 9.

Kapitola 24.

innelllu'i bude zpustošen.. .14. jak
14. Úpějte. lodi mořské. nebot zpu— vom. jakB' země
pro nepravost muditi bude svět.

štěna jest pevnost vaše.
15. I stane se v ten den: v zapo
1.' Aj Hospodin pobubí zemi, a spu
menutí budeš. ó Týre. sedmdesáte let,“ stoší ji. &zarmoutí tvář její. a rozptýlí
jako dny krále jednohoř" po sedmde obyvatele její.
sáti pak letech bude Týru dle písně ne
2. [ budet jako lid . tak ikněz: &jako
věstkyz'“
služebník. tak i pán jeho: jako děvka.
16. „Vezmi citem. obcházej město. tak i pani její; jako kupu'icí. tak i pro
nevěstko vza menutí dána: dobřehrej. dávající : jako půjčující, tak i vypůjčujici:
zpívej &.zpívej , aby opět vupamatování jako věřitel.tak i dlužník!
přišlal“
3. Zpustošena. zpustošena.bude země.
17. I stane se. po sedmdesáti le— obrana oloupena bude; nebo Hospodin
tech navštíví' Hos odin Týr a přivede mluvil slovo toto.
jej zase ke mzdám

jeho: a zase smil—

4. Kvíliti bude &svadne země a ze—

niti'" bude se všemi královstvímizemě mdlí: svadne okres země, svržena bude
vznešenost lidu na zemi.
po celém světě.
18. A však kupectví jeho a mzdy jeho
5. A země zprzuěna jest od obyvatelů
budou posvěceny Hospodinu :“ nebudou svých: proto že přestoupili zákony, změ—
schovávány ani skládány: ale těm, kte nili právo. zrušili smlouvu věčnou.'
6. Protož kletba zžířezemi. &trestáni
říž přebývají před Hospodinem." bude
(k užitku) kupčeni jeho. aby jedli do budou obyvatelé jeji: &tudy zblázní se“
sytosti a odívali se v roucho pevné."
oráči její. &pozůstane lidi maličko.
7. Potom kvíliti bude sbíraní vína,
usvadne vinný kmen, ůpěti budou vši
okni. kteříž byli veselého srdce.

8. Přestane radost bubnů. utichne
zvuk veselících se, umlkne líbeznost
citary.
9. Nebudou píti vína. 3 prozpěvovů
ním: zhořlme nápoj pijícím jej.
15) & pravi se okrouhlým počtem. — ") L co by jedno království trvalo. Mini le království
perské. za kteréhož Týru: opět se zvelebilf, po něm ale od Alexandra do kořen vyvrácena
& obyvntdntvo zhubeno jest. — “') Tehdů! psh, dí prorok, povede lo Týru jako staré nevěstu,
která od svých milovnikův opuštěno jsouc, zpěvem & jiným ůlisnýrn se chováním je opět k sobě
vábí. Následuje pak místo : tukové písně na staré nevěstky.
17) t. způsobí. aby wo vzdělán byl a obchod jeho rozkvetl — ") t. obchodu neb výdělku. —
t. me obchod, kupectvi provozovnti. Zůstává v témž podobenství, v kterém! v. 16. začal.
18) Tým přijde ku poznání pravého Boha a obrátí své poklady ke cti a. slávě jeho. — ") t.
kněžím . levitům. —- “') Suzy-l: Potom Týrští budou nibolní. spravedlivi, i také pravému
Bohu sloužící lidé. Vyplnilo se. kdyi po vyvrácení Týru mnozí z obyvatelů jeho v Jerusale'mě
se usadili. (u. Bad. 13. m.), dilem pak u i mnozí Židé zo obchodem vTýru novém obývali
a odtud dary do Jeruzaléma posílali.
]) Potabuje se toto proroctví na zkázu Jemen-Iéna skrze Římany. Proto to žádný nepřítel ne
jmenuje. poněvadž se tehdáž Řím teprvě zakládal: při tom ale prorok i ku konci světa. hledí.
2) t. stejné vážnosti. všichni velměs potupeni. zajati a v sluiebnost porobeui. rozprodini.
5) t. nvrbie, zavraždivie podaného sobě Spasitele: tím lid umluvu svou s Bohem úplně zruiil.
6) t.. tuleni nad zemí druhdy medem a mlekem tekoucí. nyní ale pustou s. úrodnou.

24. 10. -—-25, !.
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10. Potříno jest město prázdné. za nebo průchodově s vysostí otevříni bu
vřln jest každý dům. an žádný ne— dou, a. zatřesou se základové země '
ve
19. Stroskotána., stroskotňna. bude
1]. Neříkaníbude pro víno na ulicích :' země! Potřína. potřína bude země! Po
zmizelo všeliké veselí: odstěhována jest hnute. pohnuta bude země!
radost země.
20. Motati se bude země jako člověk
12. Zůstnvena jest v městě pustina, opilý, &odstraněna bude jako stanek je—
dné noci :* nebo těžce doléhati bude na ni
zhouba. porazí i brány.
13. Nebo tak bude u prostřed země. nepmvost její. ipadne &nepovstane více.
21. A stane se: vten den navštíví Ho
u prostřed národů jako málo oliv pozů
stalých střesenobývá s olivy. a jako málo spodin vojsko nebeské na. výnosů-'. i
pozůstává hroznů po dokonané zbirce krále zemské," kteří'jsou na.zemi.
22. A shromážděni budou, shromáž—
vína..
deni v jeden snopek do propasti, a. za
14. Ti' pozdvihnou hlasu svého &.
vříni tam budou v žaláři: a. po mno
chvalu zpívati budou: když oslaven bude hých dnech navštívení budou.'
Hospodin. zaplesajl od moře."
23. A zardí se měsíc.aazastydí se
15. Protož v učeníeh' oslavujte Ho— slunce,' když kraloveti bude Hospodin
zastupů na hoře Sion &.vJerusalěmě,
Epodina.:
na Boha.
ostrovích
mořských'jméno
ospodina.,
ismelského.
& před obličejem starců svých bude
16. Od končinzeměchvályjsmesl šeli, oslaven"

slávu
mlčeti!Spravedlivého:
musím mlčetil"[ pravím:
Běda.mi!usím
ne
bot nešlechetnlci nešlechetnosti páchají,
ohavné páchají nešlechetnosti.

17. Strach ajama' a. osidlona tě,ó

Kapitola 25.
Chvolozpěv vzdovnný Bohu od Zidň i od národův . ze

zajetí vysvobozoných; 6. předpovidň, ie lid mu“
se do zemu jůdske 10. ie nepřítele vyhlazeni budou.

obyvateli země!
]. Hospodine!Bůh můjjsi ty. velebiti
18. [stane se: kdo uteče před po tě budu s. oslavovati jmeno tvé: nebo
věstí hlasu hrozícího. upadne v jámu: jsi učinil divné věci. rady dávné, věrné,
a.kdo ujde jámě, lepen bude osidlem; amen.
11) t. pro nedostatek vína.. jinak: pro vinice zpustošené.
14) &. kteří zachovani budou o pozůstanou. »— “) t. od strany mořské. od západu. — v jiném
dílu světa. spásu nalezše. : velebností Hospodinovy se těšíee a radostí prokříkqjíee. přicházeti
budou od moře.

15) t. učením, uměle; jinak: na východě; jinak: ohnivě, vroucně vzdňvejto díky za spasení své.
16) t. prorok k něčemu jinému se obrací, líče hroznou světa ohavnoat & přísný trest Bolí.
“) t. v duchu patřím. ohnvnost, jen! tak nesmírná jest, to ůtssem & telem ení mluviti nemohu.
17) t. !elář (viz 21). V. 16—23 vlastně a dle pravého smyslu 0 posledním soudu rozuměj.
18) t. hrozné zlé a neštěstí vše hubící na lidi se uvelí. jako se stává. při protržení oblakův, opří
zemětřesení.
20) Behr.: bůzeti se bude jako vynutí postel. již se na východě v noci : husto užívá pro uve.
rovůní se jak nestuzení od chladné a. vlhké zemi. tak uškození od hmyzu a. zeměpluů.
21) t. slunce, měsíc a hvězdy. jimž se pohané klaněli, zahubí mdld & nestatečné bohy jejich.
(Viz ulic v. 23.)
22) Slyší se to na nepřetely lidu ísmelskěho . judského, t. ne. národy a krále babylonské. jich!
Bůh k ztrestání lidu svého povzbudil. po čem! vsak skrze jíno' národy i na ně došlo. Nebo
jinak: V pekle uzavřeni a po mnohých dnech, po mnohých tisících ldt & poslednímu soudu
povolání a pak věčně trestáni budou (Sr. Zj. 19. 9—20.)
23) t. které! Bebylonití m bohy & opetrovníky svě měli. — ") t. poposlednim soudu bude
Hospodin v nebeské říši a vyvolanými svými kralovati v slávě nevýslovné.

Isaiůš.
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25. 2. -— 26. 3.

2. Nebo jsi obrátil město v hromadu
9. [ řekne (lid jeho) v ten den: Aj.
rumu. město pevně v zříceninu. dům ei tento 'est Bůh náš. očekávali jsme jej,
zíeh: aby nebylo městem a na věky vysvo dil nás: on jest Hos odin. jej
aby nebylo uděláno?
jsme očekávali. plesati &vese 'ti se bu—
3. Z toho ehváliti bude tebe lid silný. deme vspesení jeho.
město národů mocných báti se bude
10. Nebot odpočine ruka. Hospodi—
tebe.
nova na hořetéto :' a potřenbude Moab"
4. Nebo ty jsi silou ehudému. silou pod ním, jako se tron plevy vozem.'"
nuznému v soužení jeho: útočištěm před
ll. Aroztáhneruce své podním,' jako
bouří, zastíněním před vedrem; hněv ze je roztahuje plavec k plování: však ale
jisté mocných jest jako bouře, obrůže— zničí slávu jeho rozdrcením rukou jeho.
jíeí se o stěnu.
12. A pevnosti
sok ch zdí t 'ch
5. Jako vedro v žízní“ porazíš hluk ci
zincův:" a jako horko pod oblakem (Moabe !) padnou ?stržiiny buddii &
zničeny na zemi až do prachu.
palčivým rodinu násilníkův k usvadnutí

přivedešf"
6. [ učiní Hospodin zástupů všech
něm národům na hoře této body z věcí
tučných, body z vína výborného . z věcí
tučných. mozek v sobě majících, z vína
výbomóho. učistěného.'
7. A roztrhá na hoře této vazby. jimiž
svázání jsou všichni lidé. a síť. kteráž
utkána.jest na všecky národy.“
8. Shlti smrt na. věky: & setře Pán
Bůh slzu s všelikó tváří. a pohenění lidu
svého odejme se vši země: nebo Hospo—
din mluvil jest.“

Kapitola 26.
Chvalozpěv. jimž lid Boií vysvobození své oslovuje.

1. Vjůdské:
ten den'Špivána
tato
v zemi
ěstem bude
našimpíseň
Sionem
jest Spasitel! Ont postaven v něm co

zeď i ohradil."
2. Otevřete brány, at vejde národ

spravedlivý. ostříhající pravdy.
3. Starý blud pominul :“ zachováš po—
koj; pokoj. poněvadž v tebe doufali

jsme.

2) 0.. města Bebylon. (Viz. 13. 19—20.) Jiní to rozumějí nn vyvrácení Jerusalěmn Titem.
5) t.. v ziznivé, vyprňhlé zemi. — ") t. násilí, bezpráví ukrutnikův & drňčův. — “') Hebr.: jako
vedro stínem obleků. tak umllmou vítězoslavně zpěvy ukrutníkův.
6) Horou Sion, nn. které! všichni národové se shromáždí, vypodobnivá se v prorockém mluvení
spůsobu království Mesiišovo. církev svatí. v jehožto poiehnáni, tuto obrazem hodů před
staveném . všichni lidé ůčnsbenství bráti mají. 1 v novém zákonů se království Boží stolo—
vánlln n. svotebm'mi hody vyobrazuje. (Mti. 8. 11. Luk. 22. 16. Zjev. 19. 9.) Dá se to i
smyslem tajemným dobře 'rozumětí zvláště o večeři Páně.
7) Jinak: odejme závoj, jimi přikrytí jsou všichni národové; odejme smutek jejich. To potom vy
kládá. prorok slimhned dále v. 8. (sr. modlitbu cirkve ze.zidy na. bilou sobotu all. Kor. 2. Pl.—IS.)
8) 0.. v králontví Kristovu na. zemi jen. smrti a bidě moe odejmutn; zcela naplní se ho v nebi:
(Zjev. 7, 17. 21. d.) však i zde jest všeliké utrpení sprnvedlivému ziskem. Fil. !, 21.
10) t. moe & Ochrana jeho ustavičně přítomní bude novému lidu jeho — cirkvi svaté. — “)
tim jednim : ůhlavníeh nepřátel lidu jůdekého mini i všecky jiné nepřátely jeho a. církve.
Smysl: Kdokoli který nepřítel nalezen bude. tu že bude potřin hned beze všeho prodlévání.

— '“)
ll)

t. mláticim, jim! mlátívnli: třibem. Hebr.: jeko zeálspáne bývá

t.. Meal) (jim rozuměj veškeré nepřátelstvo Boii a. cirkve jeho) namáhnti se bude vší silou,
ele marně: tak mnozi podnes usilují zhubiti církev. ale marně plovou proti proudu.
1) t. po nevrioeni se ze znjeti babylonského: duchovně nle rozumi se vykoupení světa Kristem.
— ") Behr. text: „Město máme pevné. (Boží) pomoc jest mím zdi a obřadem“
3) t. ji! lid tvůj není v tom bludu, jako býval. eby pomoci a. pokoje od jiných marných bohů
očekávnti měl: v tebe. (: Boze, jediné doufá. a. silné věh'. to: ty jediný. jenž mu zpomoei můleš.

26. 4—20.

mas.

4. Doufali jste v Hospodina na věky
věčné; v Hospodina. Boha silného, po
všeck budoucí časy.
5. ebot on skloní obyvatele na vý
sostí,' města vyvýšeného poníží. Ponlží
ho až k zemi, strhne je až do prachu.
6. Pošlapá je noha. nohy chudého,
krokové nuzných“
7. Stezka spravedlivého přímá jest,“
přímá. cesta Spravedlivého k chůzi.
8. Pročež i na stezce soudů tvých,
Hospodine, očekáváme tebe :' j'ménotvé a

památka tvá jest žádostí duše."
9. Duše má toužila jest po tobě v no
ci, ale i duchem svým u vnitřnostech srdce
svého zjitra procitnu k tobě.“ Nebo když
číníš soudy své na zemi, Spravedlnosti
naučí se obyvatelé veškeré země.
10. Smilujme se nad bezbožným &
nenaučí se s ravedlností: v zemi svat 'ch
nepravé č' ' , a nebude viděti slávu ňo
spodinovu.'
ll. Hospodine, vyvýšena buď ruka
tvá., byt oni toho nevidělíz' at vidí a
zahanbí se odpfn-covélidu tvého: a oheň
nepřátele tvé ať zžířef"
12. Nám. HOSpodíne, způsobíš po
koj: nebo všecky skutky naše učinil jsi
nám.“
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13. Hospodine, Bože náš! vládli námi

páni mimo tebe :' my všaktoliko vtobě"
vzpomínáme na jméno tvé.
14. Zemřevše, at více neoživou, ukrut—

níci at nevstanou:' protože 'sí je navští
vil a potřel a zahladil všec u památku
jejích.
15. Odpustil jsi národu svému. Ho—
sPodíne. odpustil jsi národu: zdaliž
nejsi slavný? Rozšířil. jsi všecky meze
země.'
'

16. HoSpodíne! v úzkosti hledali jsou
tebe, v soužení, když reptají, ty jsi pona—
učení jim.“
17. Jako žena těhotná, blížíc se ku
porodu, volá v bolestech svých: tak jsme
byli před tváři tvou, Hospodine!

18. Počalí
porodu
pracovali
jsme.jsme,
a por Mako
' ' jsmekuvitr—:“
nic
spasítelného jsme neučinili na zemí. pro
tož nepadli obyvatelé země."
19. Oživou mrtví tvoji,' zbití moji
zase povstanou. Probuďte se a chvalte,
kteříž bydlíte v prachu :" nebo rosa
tvá'“ jest rosa světla, ale zemi ukrutní—
kův strhn'eš ku pádu.-j
20. Jdi, lide můj! vejdi do pokojův
svých; zavři dvéře své za sebou. schovej

5) t. na vysokých místech, t. j. Babylonské. v pevném městě a na hradich přebývající a na
ně spoléhající: duchovně rozuměj vitězství učení Kristova nad veškerými protivníky jeho.
6) t. Židů před tím od Babylonských utištáných & ochuzených; duchovně: o „chudých duchem.“

7) t. jeho obcoVůní směřuje k tomu, aby se všelijak před Bohem i lidmi upřímně chovejte, svě
domí dobrého ostříhal: hebr.: „přímou cestu spravedlivého ty urovnášf'
3) t. i když s námi tvrdě nakladáš. v čas pokušení, strasti a zármutku, nadjS máme v tobě. —
") t. toliko o tobě a o tvých skutcích slyšetí a je sobě v pamět uvodítí všecka rozkoš
naše jest. „Mílujícím Boha všecky veci uapomahaji k dobrému.“ (Řím. 8. ZS.)
t. veškeré m6 síly duševní ve dne i v noci k tobě směřují.
.
t. nedbá na velebnost Hospodinovu, nic sobě tím ve zlém překazíti nedi. s. Bůh všudy jest.
t. nepoznavnlí, nedbali toho. — ") t. nepoznavše milost. poznejte! přísnou spravedlnost tvou.
t. všecko, celkoli se dělo při nás, ty jsi řídil & k dobrému prospěchu našemu vedl.
t. jiní a jiným duchem než ty. — ") t. tvou pomocí udržela se v nás víra a neta ]: tobě.
t. Babylooští nepovstanou více, aby nás opět sužovah' a trápili; vůbec na nepřítele Bolí slyš.
Navratívše se z zajetí osadili Židé i část království lsraelske'ho; dále zde muměj rozšíření
víry křeshnske'; v tom záleží rozmnožení slávy Bolí na zemi. ten jest účel života u svatých.
16) t. ty je znůš poučiti: čím úzkost větší. tim Více se k Bohu o pomoc utíkejme!
18) t. bolestně namáhali jsme se. ale ničeho! jsme neprospěli. — ") t. panovníci zemští. nepřátelé
naši; jelikož jsme se něpolepšíli: j. „pro hříchy naie neobrátíli se národové k tobě.“ (Sv. Jerom)
19) Slyší se to na lid jůdský, který! v babylonském zajetí mrtvému podoben byl. — ") t.
kteříž iste potlačení do prachu rozličných těžkostí. Tím se vyzývají vůbec věřící, aby

9)
10)
11)
12)
13
14W
15)

1144

Isaiáš.

se maličko. na malou chvilku, dokudž
nepřejde hněv.“
21. Neboť aj! Hospodin vyjde z místa
svého. aby navštívil nepravost na oby
vatelích země proti němu: a odkryje země
krev svou' a nebude příkrývatí více za.
bitých svých.

Kapitola 27.
Předpovíds', že nepřátelé Boží úplně potření budou.
lid psh jeho že milouivého ušetřeni dojde.

]. V ten den navštíví Hospodin me
čem svým tvrdým. velikým & mocným

Leviathanm hada drouhového.'i Levia
thana. hada. zavilého, &zabije i velryba.,

kterýžvjest
moři."
2.
ten vden
vinice vína čistého zpí
vati bude jemu?
3.' „Já Hospodin střehu ji &příhodně
napájim ji: aby jí snad někdo neuško
' ." v noci i ve dne hlídám ji.
4.' „Hněvivost jeho není proti mně.
Nechat tmí & bodláčí k boji povstane?
Petru je nohama. spálím je vesměs."

26. 210— 27v ll.

vatí sílu mou? nezpůsobí mi pokoj? —
Ovšem že pokoj způsobí mi.“
6.* Ti, kteříž vcházejí s horlivostí k Ja
kobovi," způsobí, že zkvetne & zroste
Israel a. naplní semenem veškerou zemi.
7. Zdali jej tak ubil. jako ubil ty.
kteříjej ubili?' zdalijej tak usmrtil. jako
jiné pro něho ubil a usmrtil ?"
8. Mímě proti míře, i když jsi je za
vrhl, soudil jsi je:“ myslil jest v duchu

svém tvrdém přes den vedra"
9. Protož tedy odpuštěna bude ne—
pravost domu Jakobovu: &.to bude ve
škeren užitek. že sňat bude hřích jeho.
když rozmeee všecko kamení oltáře jako
kamení na prach zetřené; neostojí hájové
ani modlái-ští chrámové.
10. Nebo město ohražené zpustošeno
bude. město krásné opuštěno bude a
ostaveno v poušť: tam pásti se budou
telata a tam budou léhati a ožirati rato—

lesti jeho.'

11. Suchomu žnějeho zkaženy budou:
ženy přicházejíce. učiti budou je.' nebo
lid ten není moudrý: protož nesmiluje
se nad ním ten, kterýž učinil jej, &kte
5. Zdaže nebude Hospodin podporo— rýž stvořiljej, neodpustí jemu.

se : vzkříšení a. spasení těšili. — '") t. jako rosa. muni svndlé byliny oživuje, podobně i
duch Páně dodává_ži\'ota koutem hříchy zomdlelým, v nutt upadlým. — 1') t. zemi ukrutnikův.
zemi babylonskou. Duchovno rozuměj i vzbuzení k novému životu, i vzkříšení z mrtvých.
(„ bud' trpělivým . stálým ve všech pokušeníeh : zá-rmutcíoh svých, a.! té vysrobodí Bůh
od nepřátel tvých: tím poukazuje vůbeo i k příští Mesiášovu, i k soudnímu dni zvlášt. (Zl.)
t. n sobě vylitou. volqjíoí o pomstu: — rozumi se o svatých mučeníoíeh.
t. rovného. jako sochor neohebného. (krokodila.?) — ") Mini se tu rozliční nepřátelé lidu israel.
ského: duchovně znamená vítězství Krista nad světem s. knížetem jeho: vis Luk. 10. 18.
t. v čas ton budou věrní vysvobození (ti se rozumějí vinicíť) prozpěvovati Jemu tuto píseň:
Hospodin mluví: — “) tt aby někdy nepřipndli na. ni právé řešení nepřátelé její.
Vinice praví: — '“) t. trním .. bodláčím rozumí nepřátely. je! s pomocí Boží přemoci doufá.
Smysl těchto dvou veršů jest: V obrazu vinice plesů osvobozený. na. milost přijatý lid Páně.
řka: „Until Bůh trestati nás; nyní at povstanou nepřátelé proti nim, oo trní a. bodláčí na vinici.“
Slova. pmrokove: — “) t. pohané. kteří v onen čas k poznání pravého Boha přijdou.
prokáží se tak horlivým. ze i samé Izraelské k zbožnému a svatému životu .roznítí a. mnoho
dobrého na zemi způsobí. llledí tuto prorok k rozkvětu říše Mesiášovy, sv. Církve.
7) !. Babyloačany. -—") t. Bůh své věrné trance z milosti a k polepšení. ale bezbožníky zahubí
8) t. ještě dost mírné & milostivě v poměru k jeho nepravosti s lidem nakládá. trestnje jej
toliko časným uvržením, & nikoli úplným vyhlazením. ješto nepřítoly jeho mehvňtíi hněvem

svým prudkým. - ") t. vzdor svo' utvmlosti přede lid ten káti se počíná trestem pokořen.
10) t. město Jerusnléma.. jenž bude zpustošeuo v postviitč; jiní o Babyloně to rozumějí.
11) Habr.: Usehle'vinná ratolesti jeho polůmány budou. ženy přijdouce zapálí je, t. polámou je :
poberou k tepení.

27. 12.—. 28.10.
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12. I stane se: v ten den pobíje
4. A bude pršící květ slůvy plesa—
' Hospodin“ od toku řeky (Eufratu) až jící toho. kterýž jest na.vrchu údolí tuč
k potoku egyptskémuf' vy pak sehrání ného. jako rané ovoce před dozráním
podzimním: na. kteréž sotva že pohledí
budete po jednom. synové israelští!
13. [ stane se: v ten den troubeno člověk, vida.je. hned jakž je rukou ujme.
bude troubou velikou. i přijdou, kteříž sjidá.je.'
5. V ten den bude Hospodin zástupu
byli ztraceni. z země assyrské, &kteříž
vyhnáni byli do země egyptské. &kla korunou slávy & věncem radostným
ostatku
lidu svého:'
netí se budou Hospodinu na hoře svaté
v Jeruzalémě!
6. & duchem pravým sedícímu na
soudu. & silou navracujícím se z boje

Kapitola 28.
Ohlošuje se pomstu Boží předně lidu isnelskemu. 17.
potom pak pro podobné hříchy i judskému; 22. napo
míneji se tito ku pokini . slibuje se jim milosti od
Boha.

k bráně!

7. Ale i ti' pro víno nevědí. &.pro
opilství bloudí: ani kněz. ani prorok
nemají umění pro opilství. pohlcení jsou
od vína. bloudí v opilství. neznají vidou
cího." neumějí soudu. ,
8. Nebo všickní stolové jejich' plni
jsou vývratkův &neřádův. tak že více
není mista.

1. Běda. koruně nádherné.“ opilcům
Efraimským, a. květu pršícímu," slav
nému plesání jeho, těm, kteříž na
vrchu údolí nejtučnějšiho. potůcelí se
vínem!
9. Koho bude vyučovati umění?
2. Aj! silný & mocný Pán,“ (přijde)
jako prudké krupobití: jako vichr pola— a komu vysvětlovati naučení? Ostavenó
od
mléka. odtržené od prsou."
mu'ící, jako povodén prudkých vod. roz—
vo nělých a vypuštěných na zem pro- ' 10. Nebo rozkaz & rozkaz. & Opět
strannou.
rozkaz, o ět rozkaz; počkej &počkej, a
3. Nohama pošlapz'mabude nádherná opět poč ej , opět počkej, maličko tu.
maličko tam.“
koruna opilcův Efraimských.

12) t. nepřátelé lidu izraelského. -——
") t. na pomezí zemi jůdekó & egyptské.
13) l.. v určitý čas milostí svolá. Bůh rozptýlené syny lidu svého se všech končin světa do mato
svatého k úctě své. Ač tim přímo zvěswváno “vrácení se lidu ze sqjetí i od západu i od
východu, mumí se předce dále shromáždění veškerého lidstvo k puniní a. úctě pravého Boha.
V říší Meeiášově — v církvi svaté.
]) t. městu Samaří. Města na horách ležící i jinde v písmech korunami slovou: jsouc jako ko

runy zemí letících vůkol nich. — ") t. který! tudiž usvadne s. sprií, t. měttu Samaří. které!
brzo zahyne.
?.) Hebr.: „Pítně“, nebo „od Pěna“ t. 2 dopuštění jeho přijde. Mini se Salmanassar. král mynký
s vojskem svým. (4. Král. 18. 9. a. t. d.) —
4) t. jako lík mnný. před časem ovocným dozralý. jejž kdo vidi i hned utrhne. & sotva že ho v ruce
má. lakotně sní: tak Salmanassar. jak! mile města Samaří dohude,_hned je tnkméř pohltí
t. bez odkladu u s velikou žádostí zkazí.
5) t. jůdského. na času krále Ezechiáše, na odpor tomu. co právě o Samui-i povědino.
6) t. Bůh bude opatrovníkem & spomocníkem lidu judského v čas pokoje i války za kralovůní
Ezechiášovm Ale potom pro jejich nepravosti i je trest nemine.
7) t. jůdšn'; ani ti vytrvnjí v dobrém. klesnou jako istu—lití. — ") t. neznají proroku.. či ne
rozumějí proroctví, nebo nedbejí na ně.
8) t. všech stavův : mist; obžerstvím netoliko jednotlivci, nýbrž i celí národové hynou.
9) t. tukový opilec? — ") t. sotva malé dítě; u všech jiných viecku čest & vážnost pozbyl.
10) t. hne. brzo! Smysl: že jich učení jest toliko samé rozkazovňní &hrožení s budoucností, jako
malým dětem, ale žádné dokonalé umění a opravdové povzbuzení. Nebo: „jsouc oni podobní

mw mn.
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ll. Mluvenlm zajisté rtův & jazy
kem jiným mluviti bude k lidu tomuto.'
12. kterémuž řekne: Totot 'est od
počinutí mé: Občerstvěte ustaló o! stot
jest obvlaženi mě; s nechtěli slyšetif
13. I budet jim slovo Heepodinovo:
Rozkaz, rozkaz, opět rozkaz. a. opět roz
kaz; počkej, počkej. opět počkej. &opět
počkej. maličko tu. maličko tam: že
pujdou s. padnou zpět, & setřini budou

s. osidly zapleteni a polspenif
14. Protož slyšte slovo Hospodinovo
muži posměnčif kteříž panujete nad
lidem mým. kterýž jest v Jerusalémě.
16. Neb řikate: Učinili jsme smlouvu
s smrti a s peklem smluvili jsme se.“
Bič rozvodnilý" kd ž přecházeti bude,
nepřijde na nás: nešot jsme položili lež
za naději naši a.lži ochránilijsme se!"
16. Protož toto ravíPím Bůh: Aj!já.
položím v základecgi sionských kámen,

11)

12)
13)
14)

28. 11—21.

kámen zkušený. uhelný. druhý, v zá;
klsdě založený: kdo uvěří,nepospichej.'
17. A položlm u váze soud a spra
vedlnost u míře:* a podvrátl krupobití
naději lživou: a-obranu vody zstopl."
18. A tak shlazena bude úmluva vaše
s smrti a smlouva vaše s peklem neo
stojl: a. bič rozvodnilý když přecházeti
bude, budete ošla ání.
19. Kdykoh přec ázeti bude, zachvátí
vás: nebo ráno na usvitě přecházeti bude .
ve dne i v noci. &toliko samo h-žpeni dů

rozum sluchu.'
20. Nebo soužeuo jest lože, tak že
druhý spadne: a plášt krátký nemůže
obou přikrýtiJ'
21. Nebo jako na hoře rozdělení“ po
vstane Hospodin: jako v údolí, kteréž
jest vGabaou, hněvati se bude: ab činil
dílo své, neobyčejné dilo své :"

—

konal dilo své,neobyčejné jest dílo je o
vlastní.

dětem, prvním počátkům slov se učíeím. písmenky & slabiky opakujícím? proto se v hebr.
opakuje eav-la-cav, eav-la-oav. kav-la-kav. kav-la-kav, jakoby řekl: b—aba; b-e be a t. d.
sáhubnít jako povoděn. t j. vojsko assyrské. —
t. zřetelným pohybovúnim rtů, nůpodobnduím výřečností dětské, mluvou dětinskou, jako rodičové
činí oe svými maličkými: laskavě. otoovsky; a oni pfedoe mne neposlechnou, nebudou dbšti
milostivě otcovské řeči mě. (Vis I. Kor. 1'4. Zl.)
t. konejte příkaz linky k bližnímu; to mně těšiti bude jako občerstvení, odpočinek.
t. ta laskavá řeč Hospodinova. že ji neslyšeli. nýbrž se jí oo nějakému bláznoství posmí
vali, potupně si ji opakujíoe; ta bude jemu tím větším důvodem k přísnému jich potrestání.
t. lidé tělesní a smyslní, jenž si smíchy tmpíte : příkazu Hospodinova. že se s vaším smyslem
nesrovnává..

15) t. nové!-íme. aby nám kdo uškodil, a buď si smrt nebo peklo. — ") t. metla. pomsta.
'“) Tou lží jedni rozumqjí marné bohy a modly. nebo smlouvu, kterou král Aehaz s Assyrskými
učnil. ač se jim podrobiti nemínil, a Eseobiáš potom držeti nechtěl. (4. Král. 16. 7. 18. 7.)
16) t. neutikej, kdo jemu důvěřovati budeš. nebot není se mu deko báti: dle Řím. 10, 11. a
[. Petr. 2. 7. 8. „nebude zahanben,“ t. v nadjS své sklamán. Kamenem uhelným vyrozumívá.
se v písmě svatém často Kristus. Smysl: Za nehody. jenž trpíte. těším vás Mesiášem.
Kdožkoli v nebo uvěří. nemusí jinde spasení hledati. nemusí se bití. když nastane soud, ale
na tomto zikladu když zůstane. nebude zahanben.
17) t. "vykonaní spravedlivý soud nad bezbožníky. přísně podle zaaloužení je potrestán. Jinak:
Udiuím. že bude dokonalá spravedlnost mezi lidem, až totiž položím onen kámen úhelní. abych
udělal na něm pravý. chrám svůj. — ") t. proti mocnému jako povodeň vojsku. Hráz.
v kterouž doufůte. utopí vojsko to. dopadnuvši na vás co krupobití s povodní. již nelze utéci.
19) t. otevře vám rozum . abyste uvěřili tomuto předpovčdčni; neuvěříte. leč až zkusíte.
20) t. bude veliki tíseň, a nikde! nebude žádného zuiknutí. Právě v svátek velikonoční, když
město přeplněno bylo lidem. podalo obležení Titovo.

_

21) t. na hoře Famsim. (2. Král. 5. 20.) -— ") Neobyčejný skutek svuj; proto neobyčejný, že
ne jako jindy na nepřátely Jůdských. ale na Jůdské samy hněvati se bude, a je tak, jakož nikdy
ještě nečinil, potrestá. Dvakráte porazil David Filištinské s pomocí Boží, i dvakráte potrestá
vál. že jste navrhli vyvolený od něho kámen nárožní. Vyplněuo Titem a. Hadrisnem, oísaři
Římskými: proto i dvakráte se opakují tatáž slovo.

LIL—___ "

28. 22. - 29, 4.
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22. A nyní neposmívejte se. aby se čuje kolem vozním. aniž kopyty svýmí'
'“
snad nestužily oko vaše :“ nebot o o rozetře je."
hubení a zkaženi ;íyšel jsem od P na
29. 1 to od Hospodina Boha růstu ů
Boha zástupu na všecku zemi.
vyšlo. aby divnou učinil radu a zvelebil
23. Ušima pozorujte a slyšte hlas spravedlnost svou.'
můj: pozorujte n poslechněte řeči má.
24. Zdali celý den ová oráč. aby self
Kapitola zo.
zdali vždy toliko prohání a vláčí roli
Svou?"
Bhdpovidá obležení města Jeruzaléma-, 9. neříká nad
25. Zdali když srovná svrchek její,
nerozsívá černého kmínu. a nenaseje-liž

hříchy . slepotou národa; 14. hrozi utmeleům; 19.
věští. že Bůh ije i pohany konečne osvítí s obrátí.

]. Běda tobě , Arieli, Arieli město.
lučního kmínu. & neseje—li pšenice na
pořád & 'ečmene a prosa i vikve v mí— kteréž vybojoval Devid ." přidánjest rok

stech příhodných?

lí roku: slavnosti minuly jsou."

26. I cvičí ho v soudu :“ Bůh jeho
učí jej.
27. Nebývá pak zubatými nástroji
mláoen černý kmín. ani kolem vozním
po lučním kmíně jezdí se: ale prutem
vytlouká se černý kmín a. luční holí.'
28. Obilí sice mláceno bývá.: však ne
na věky mlntec mlátívá je, anižje roztle

2. I obeženu
bude
smuten
&truchlivnáspem
a. ude Ariele
mi jako aAriel.“
3. A položím se kolem vůkol tebe a
vyženu roti tobě násyp a ohrady vzdě
lám k o ležení tvému..
4. Sníženo budeš, ze země mluviti
budeš a z prsti slyšíme bude řeč

tváz' i bude jako věštce" ze země

22) t. abyste trestání Božího sobě nepřitílilí.
24) t. anilhy v skutku sel. — ") t. sdaz ustavičně jednu a tool práci koná.
25) Chce ukázati: že jako roziaí'ný hospodář. věda eo, kdy ajak činiti má, své role rozličnézpra
vuje a práci svou rozličné rozděluje: tak ze Pán Bůh i osudy lidské podle moudrosti své
řídí a ničeho! bez soudu nečiní; taktů i Jůdu nyní trace, jako! ho byl prvé polehnal.
26) t. Bůh učí jej taková opatrnosti. jakhy zemi zdělávati. síti. i zase z ní úrody sbírsti měl.
27) Podle způsobu tehdejšího mlácení mluví. Rozum jest: Ví-Ii sprostý oráč, co a jak při ob
chodu sve'rn užitečné a příhodně délatí. čímž více prozřetelný . vševčdoucí Bůh věděti bude,
co a jak činiti, koho. kdy a jak a mnoho-li trestati má.

28) t. koní svých anebo ostrými nástroji v kola vrszeny'mi, jich! se k rozsekání a vymhíoeni ohylí
ulívalo. ——") t. ne ustavičně & kterýmkoli způsobem hospodář obilí své mlátí; nýbrž jen
potud : tel:1 aby se zrno od slámy . plev oddělilo. Ruzuměj; Jahn hospodář I při mlácení
opatrnosti užívá a ne ustavičně mlátí. ani! tak velmi. aby všecko i s slámou zkazil. tak i
Bůh ne každého dasu, leč kdy! toho potřebu vidí. trace. aniž trestaje dopouští vždy. aby
všichni nhynuli.

29) t. podobně, jako opatrný hospodář, činí dle své moudrosti a. spravedlnosti, i Bůh dopouitě
trest na lid svůj jen potud a k tomu. aby ho napravil oástíl.
!) Arielem (lvem Božím. nebo silným) město Jerusalem se míní. Nazývá pak je Arielem. buď
proto. že Senadieribovu ohleleni s pomocí Bolí jako nepřemolený lev odolalo, anebo pro
oltář zápalných obětí, jej! také Ezechiel Arielem nazval. — ") t. kdy! po tomto roce ještě
jeden rok s svými výročními slavnostní mine, tedy po dvou letech. Dvě le'ta. než král Senc
oherib město oblehl. proroctví to hlásal lsaiás.
2) t. jako oltář Ariel řečený. t. tak jako na tom se zabijí mnohé oběti. tak l při obležení
města mnoho lidí pojde. tak že krev vůkol města poteče, jako tekává vůkol oltáře.
8) V proroctvích často si Bůh přivlastňuje to. oo nepřátely vykonati káže, jakoby to sám aníl.
4) t. hluboce. a do plechu potřeno. temně jako z hrobu vzdyehati budeš. — ") Hebr.: „Jako
duel| kouzelníkem vyvolaný.“

“48
hlas tvůj
bude.

Isaiúš.
& z prsti řeč tvá. siptěti

5. A bude jako prach drobný množ
ství zmitajících tebou ajako pýř pomije
jící množství těch, kteříž mocně proti
tobě povstanou :“
6. a.stane se to v náhle. hned. Od Ho
spodina nástupů navštíveno bude' hro
mem a zemětřesením a zvukem veli
kým vichru a bouře a plemenem ohně
zžírajícího.
7. I budet jako sen vidění nočního
tomu množství všech národů bojujících
proti Arieli :. všech valčících proti němu
a oblehajících' a ssužujících jej.
8. A jako se lačněmu ve enách zdá..
že jí. ale když procitne. prázden jest ži
vot jeho; a,jako se žíznivému ve snácb
zdá. že pije. a,když procitne. ustalý ještě
žízní a. život jeho prezden jest:' tak
bude tomu množství všech národů bo
jujících proti hoře Sion."
9. Zasněte &podivte se. zmitejte se
bou' &potácejte se: zpite se. ale ne
vínem: motejte se , ale ne od opilství.
10. Nebo smísil vám Hospodin ducha

dřímotyf oslepil oči vaše, proroky"i

29. 5—16.

knížata vaše , kteříž vidi vidění,“
zastřel.

11. bude vám vidění všech' jako
slovo. knihy zapečetěné. kterouž když
dají tomu, jenž zná písma.. řkouce:
Čti ji! i odpoví: Nemohu. nebo zapeče

těne jest.
12. A dá. se kniha tomu. 'enž nezná.

pisma, arce se mu: Cti! odeoví: Ne
znám pisma.'
13. Ipraví Pán: Proto že lid tento
přibližuje se ke mně ůsty svými &

rt svými oslavuje mne ,' srdce pak
jeho daleko jest ode mne. a že boji se
mne dle lidského přikázaní & učení :"
14.proto také i já. ejhle !podiveníještě
učinim lidu tomuto divem velikým &pře
divn '

; nebo zahyne moudrost mou—

drýc jeho. a rozum opatrnýchjeho skryt
bude.
15. Běda! kteříž hluboko v srdci řed

Hospodinem ekr'váte

radu:'

te

rýchžto skutkové ějí se v temnostech!
I říkají: Kde nás vidí? a. kde nás zná?
16. Převrácenot myšlení to vaše: jako
kdyb
proti hrnčíři
& dílo
řeklo yhlína
učiniteli
svému:mŠIslila.
eučinil
jsi

5) t. ncečielni ústupové povstanou proti tobě, aniž se nedáš; to se stalo zvlášť níhlým pří
chodem vojaku Titova. (Sv. Mat. 24. 27. n d.)
6) t. toto nhhlé navštívení Hospodinovo přijde s všelikou hrůzou na nebi i na zemi n zničí tě
do kolen.
7) Hebr.: sítě proetíniicích t. i silou í úklady o zkázu tvou pracujících.
8) Hebr.: eemo tune běhů. žůdqje ubasiti žízeň svou. -- ") t. proti hradu krílovskěmu. Smysl :
Jakkoliv veliké množetví lidu ee pobubí. bude to nesčíslnýcb nepřátel zuřivosti. jakoby toliko
ve oněch byli jedli & pili.

9) t. vy minete lice. ale lehkomyelně nevěřite proroctví tomuto. nebo jste jako duchovně opilí,
mllepenoi neemyelni. Bebr. též: ..klatnejte, mlepte ce:“ viz 10.
10) Habr.: tvrdého spaní; dopustil na vás slepota, zaslepenost srdce. abyste vidoueo neviděli . &
elyiíce neslyšeli ani rozuměli. (Met. 13. 13.) — ") Habr.: vidoucí. — '“) t. pmrokové jsou
oči lidu. učíce jej a vedouee po cestách Božích; knížata. pak jeou hlavy. řidíco jej ve všech
záležitostech světských. — 1') t. ty, kteříž le zdají býti jinak osvícení. porazil elepotou.
11) t. všech pravých, eteriich i budoucích proroků. —
12) Bmyel toho jen.: Veškerá proroctví. napominani a vyhrůžky i celý zákon jest vim knihou zape
četěnou. (staří knihy peěetívali ;) umělým i neumělým. Učený jest následkem živote svého hříš—
něbo & pocházející z něho zetmelosti srdce, neučený pak z nevědomosti tupým duchovním elepecm.
13) t. toliko zevnitřními obřady. bez upřímnosti srdce. tak jako t'ariseovó činili. (Mat. 15. S.)
—-—
") t. jek toliko přikázaní a ustanovení lidská velí. n ne jak slova a zákon můj káže.
dbajíc více zákonů lidských, než-li mých; rozuměj však jen takové zákony světské. které se
protiví zákonům Páně; a nebo je, ač dobré, nadeazuji nad nikon lásky.
15).Hebr.: kteří se hluboko (jako v podzeinní skrýie) akrývěte před Bospodinem. myllíce. že svých
úmyslů & obmyelů před Ním ckrýti můžete? (Rozuměj na Mat. 26. 4.)

29.17. — 30. 3.
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mne; a nádoba hliněnů řeklaby hrnčíři tého Jakobova a Boha israelského ohla
svému: Nerozumíš.'
šovati budou:
'—
24. a nebudou bloudíci duchem' rozu
17. Zdaliž ještě po času maličkém a
krátkém neobrátí se Liban v KarmeL' mu a šeptéci" naučí se zákonu.
&Karmel za les nebude-li počten'?
18. I uslyší v ten den hluší slova
Kapitola 80.
knihy“ a : temnosti &mrákoty oči sie“

pých viděti budou."
19. A budou se tiší v Hospodinu ve—
seliti opět a chudí lidé“ v Svatém isra—

elském plesati budou;

Kéré lid, ie se utila o pomoc ! Egyptským, a liči
bhienou odměnu spravedlivých a hrozné potrat-iní
břišníh'nv. 12. Ohmje. ie marné jest jejich o to tam
poa'lsni; 18. slibuje vlak předce ochrany a vysvobosení
od Auynkýcb tem. kteříž k Bohu se obdti; při tom
ale poblódi k posledni dobe říše Mantovy.

20. nebo zemdlel násilník. za své vzal
posměvač :. poraženi jsouv šickni.kte—
ííž bděli nad nepravosti :“
1. Běda , synové poběhlcil' dí Ho
21. kteříž přivedli k hříchu lid slo spodin. kteříž uklédétc radu. ale ne ze

vem“ &tomu. kdož je trestal, vbréně
osydla kladli a odchýlili se marně od

spravedlivého."
22. Protož toto dí k domu Jakobovu
Hospodin. kterýž vykon il Abrahama:
Nebude nyni zahanben akob, aniž se
nyní obličej jeho zardí:
23. nýbrž až uzří syny své, dílo ru
kou mých, u prostřed sebe, ani posvěcují
jména mého ;" i posvěcovati budou Sva—

mne: a osnujete tkaninu, ale ne z du
cha mého ," abyste hřích k hříchu při
dávali:
2. kteříž chodíte a sstupujete do
Eg pta a neotazujete se úst mých. na—

dějlceÉpemoci
v síle
Faraonově a ma
jíce
do aní v stlnu'
egyptském.
3. I bude vám síla Faraonova k hanbě
a douféní v stínu egyptském ku poha
nění.

16) t. kterak! 'tedy ten, který vás učinil. & vám tu moc dal. abyste myeliti mohli, nebude o ví!
a. o myšlenkách vašich věděti a jim roznměti? (Viz Žalm 93. 9.) Roztl'íští vás co hrndenou
nádobu. (Zahn 2. B.) — Po souzeni tomto nastane doba blažené: obrácení ostatků lidu.
17) Smysl: Pyšní snížení. & pokorní povýšeni budou. Pyšnými rozuměj přímo Assynké, druhými
. Judské,- dále pak obrat na Mat. 21, 43. Karmel, hora s krajinou velmi úrodnou a přeutě
šenou. jest obrazem lidu druhdy vyvoleného; Libén. bora lesnaté a neúrodnš, —- pohanův. —
18) t. te' nyní před nimi jako zapečetěné; tehdá! uvěří proroctví tomu. kdy! le na nich splní.
— ") t. prohlédnou a přesvědčí se o pravdě všichni, kteří! prvé ke všemu aapomínaní .
dokazování jako slepí, hluší byli.

19) Obrat na Mat. 5. 4. a ll. 5.
20) t. kteří ji bedlivi byli. ji hl'q'íli. nad ni ruku drželi; hebr.: „pro zlou žádostivost" t. pečlivi byli
vielikým choutkům žádostivosti své hoviti.
21) Bobr. text: kteříž obviňují : hříchu lidi pro slovo t.j. pro špatnou vec, anebo : nechuti &
zášti vtiskují bližního. — ") Habr.: na zmar ho přivedli.
23) t. &! “tří. že se jím zrodí potomstvo nikoli podle těla (Jan ]. l3.). nýbrž mocí mou, které
s nimi spolu, milostí mou jsouc posvěceno, svatosti pílno jest a slávu mou hlasé. pak i oni se obrití
k jednomu pravému Pastýři duší svých. (Jan. 11 . 16. 1. Petr. 2. 25.) ' Tal nejdalšl dálka.
& níito se Duchem Božím osvícené oko proroka evangelisty mniši!
24) t. nůrodově.,jen! nyni tupými dejn—“)
Hebr.: zlopověstní.hanebné žijieí, odpůrci. Irozum.
“VÍC-Í. i vůlí napraví Svatý zde předpověddný. tak že docela „obnovena
bude tv if
země! (Žalm. 103. so.)
1) t. že jste opustili Boha: Hebr.: buřiči: bouřili se totiž tehdejší Židé proti Nabuchodonozorovi
králi. a ku pomoci hleděli se spojiti s Nechaonan. králem Egyptským. — ") Hebr. „vyldvůte
a v_ylévite, ale ne ducha mam,“ nýbrž lži & klamné naděje mezi lidem.
2) LQ ochraně Egyptského krále: ochrana se často v písmech stínem, nadačním nasývé.

Isaiél.
4. Bylit ovšem v Tania knížata tvé.
a poslové tvoji až do Hanes přišli.“
6. Všickni zahanbeni jsou u lidu.
kterýž jim prospéti nemůže: aniž bude
ku pomoci. ani k jakému užitku. ale
k hanbě a k ůtržce.
6. Břímě hovad poledních“ Do země
zarmoucení a úzkostí." z níž jsou lvice
&lev, ještěrka a králík lé 'ící. " nesou
na leeech hovad zboží sv a na hřbetě
velbloudů poklady své k lidu. kterýž jim
nebude moci prospěti.
7. Nebo Egypt nadarmo a marně 
máhatí bude: protož volám nad tím: 
chat toliko jest: upokoj se !"

30. 4—18.

. 12. Pročež toto dí Svatý israolský:
Ze jste zavrhíí slovo to &.doufáte v uti
skovéní a v rozbroj a spoléháte na to:

13. proto bude vám nepravost tato
jako rozsedlina padající a jako vydutí
na zdi vysoké; nebo v náhle, aniž se na

dějí. přijde sboření její.
14. I roztříští se. jako roztříštěna bývá
nádoba hrnčířská. rázem náramným. a
nenalezne se ze zlomků je'ích střepiny.
v nížby se nesl ohníček s olmiště a nebo
se nabralo vody maličko z jam .
15. Nebo toto dí Pán Bůh. Svatý
israelský: Obrétíte- a spokojíte-li se.
spasení budete; v tichosti a naději bude
8. Nyní ted vejda napiš muna desce' síla vaše.' I nechcete
16. a říkáte: ..Nikoliv! ale ke koňům'
a v knize bedylivěto vyryj. a budet to
v den nejposlednější až na věky na své— utečeme se ;“ protož utíkati budete:
d ect ví '.
..a na ohlé koně vsednemer' protož
9. nebo lid' k hněvu popouzející jest rychlej' budou ti. kteří vás budou stí
hatí.
a synové lživi; synové. nechtějící slyšetí
zakona. Božího:
17. Tisíc vas řed strachem' jedno
10. kteříž říkají vidoucím: „Nechte ho a před strae em pěti všickni utí
těch vidění !“a prorokům : „Ne romkujte kati budete. dokavadž nebudete osta
nám to. což pravého jest: mluvte. veni jako žezlo lodi“ na vrchu hory a
jako pr or na pahorku.'"
co se nám líbí. prorokujte ném bludy.
ll. Odstraňte tu cestu ode mne.
18. roto čeka Hospodin, aby se
uchylte ode mne tu stezku; pomíň od smíloval nad vami: a proto ovýšen
tváři naší Svatý israelský !'“
bude. odpouštěje vam: nebo Bů soudu

4) Tenis . Hanes byla dvě hlavní města Egyptská, ležící v středním Egyptu. lidí-. zvláštních
knížat nebo králů. Vy jste ovšem vyslali posly do Egypta prosit o pomoc, ale . . .
6) t. proroctví těžké. hrozné o poslanství, jdouoim z Jůdstva k poledni; poněvadž na oalích :
velbloudích dary své do jižního Egypta. vezli, chtíce si tak zakoupiti pomoci jejich. ——")
t. do Egypta. který! ném jest pln strachu : úzkosti pro kréle asyrského. — '") t. v níž
jest plno divokých zvířat, hadů. ještěrů či baziliiků. která! ani před těmi není bezpeč—na.
7) t. přestaň Jůdo u Egyptakýeh. jimiž pýehůi . na. nich! si honosně zaklůdéš. pomoci hledati.
Habr.: „pýcha jest to! oni (jsou) vitr!“ t. nestálí. nadutí.
8) t. napiš to proroctví na tabuli před očima jejich, aby je ani nuapemněli. ani ti je nenpřeli.
9) t. israelaký; vytýké jim tuto právě ty hříchy. pro které až posud od Boha zavržení jsou.
lO) t. prorokům dí: Nepromkujte ném pravdy odporné. raději obveselujíoí lze, hádky.
ll) Jakoby řekl: Mldte nyní s těmi věcmi. nezamněstnévejte né: jimi. nemluvte nim ustavičně
o Bohu. At tak nemluvíli slovem, . však takový smysl na ně pronéšeío jejich zlé a pře
vrécené obcovioi. Platí všudy a po všecky věky lidem, o nichž dí Svatý tento Izraelský; „Proto
vy slovo Boží uslyšíte, že : Boha nejste.“ (Jan. 7. 47.)
15) t. kdybyste se obrátili od daremny'oh toulek a utflumí se ]: Egyptským. & raději ve mne
doufali . pokojně se měli. bylibyste uchoviní. Pokoj plodí blaženost, brojení úhubu.
16) t. egyptské jezdce vezmeme si ku pomoci.
17) t. pouhým hrozivým slovem. — ") t. celí osamělí a opuštění. beze vší pomoci. ochrany, mi
losti. -— “') t. sloup bitky. stefan. Nl vrších sloupy se stavěly na znamení poceetným
. na moři plujícím.

.
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jest Hospodin :“blahoslavení všickni,kte

zemi. smíšenou íci požívati budou. jakož
na humně přev ta jest:
25. a budou na všeliké hoře vysoké
19. Lid zajisté sionský bydliti bude
v Jeruzalémě :“ plakati. plakati nebudeš a na všelikém pahrbku vyvýšeném po—
nikoli; smiluje, smiluje se nad tebou: k tokové tekoucích vod v den pobiti
hlasu volání tvého hned . jak uslyší . mnohých, když padnou věže.“
odpovítobě."
26. I bude světlo měsíce jako světlo
20. A dá vám Pán sice chléba skrov— slunce, a světlo slunce bude sedmero
násobní
jako světlo sedmi dnů v den,
ně a vody nuzně:' avšak nedá od tebe
odejíti více učiteli tvému: a oči tvoje vi— v kterýž uvížeHospodin ránu lidu svého,
&úraz udeření jeho uzdraví.'
děti budou přikazatele tvého.“
27. Aj! jméno'Hospodinovo přichází
21. A uši tvoje slyšeti budou slovo : daleka: hořící jest prchlivost jeho a
z zadu napomínajíoího: „Tat jest cesta, těžké.k nesení: rtové jeho naplnění jsou
choďtež po ní: a neuchylujte se ani na hněvivostí a jazyk jeho jako oheň zží—
pravo. ani na levo !“
tající.
říž důvěři jemu!

22. [ poškvrníš pláty
tin svých stří—
brných i oděv slitin svýc zlatých a po
hodíš je 'ako nečistotu ženy nemoc svou
trpící. „lh-yd mi s oči !“ řekneš tomu.“
23. A dán bude déšt nemeni tvému.
kdežkoli siti budeš vzemi: a chléb z
úrody země bude přehojný a tučn ' :“
pásti se bude na statku tvém v ten en
beránek volně.
24. a býkově tvoji i oslátka. dělající

28. Duch
jako( dpotok
roz—
vodnilý
až dojeho
polujesthrdla
osahu'icí),
k zhlazení národů v niveč, a uzdy b udu.
kteráž byla na čelistech lidí.“
29. Píseň zpívati budete jako v noci.
když se zasvěcuje slavnost ,' a budete

míti radost srdečnou jako ten. kterýž
jde s píšťalou. bera se na horu Hospo
dinovu k Silnému israelskému."
30. I slyšeti dů.Hospodin slávu hlasu

18) t. spravedlivý; nekeáícím zatmelelím milosti dopřáli nelze spravedlnosti jeho; kdo se ale ke
jíeně k nemu obrátí. těm odpouští. Tímto veršem počíná nová čistka proroctví toho; slibuje
se jim smilovítm' od Boha.

19) t. po odtažení Assynky'ch. — ") t. spomůze ti. Po soužení Spůle od Pina.
20) t. ačkoli na. vás dopustí na krátký čas úzkost . nouzi. (s. Kra. 22. 27. Výš 22. 1. a.)
— ") Rozumějí se prorokové. kteřílby lid dobře vedli a zpnvoveli. A však i na blahé
časy království Mesíášova se toto proroctví obrací, kde! ovšem každý. kdo spasení židoltiv
jest. dostatečného naučení dojíti může.
22) Rozumej: Odřekneš se všeho modlňhtvi : však nevstahuje se toliko na modly zlatými . ltřl
brnými plůty pobitě. nýbrž na všecky věci pozemků. je! pro Boba hotovl býti mime
opustiti .
23) t. bude úroda a hojnost obilí: tu často uděluje Bůh na odměnu pravého polepšení života.
25) t. pyšní Asiyrčti. Výš 2. 15. Duchovně rozuměj toto na hojnost milostí v říši Meliišově.
26) & Bůh lid svůj osvobodí. i celá příroda oslovena bude. Vypisuji se tuto přímo sioe
blahé časy na krále Ezecbiáše po porážce Assyrských. hlavně však ee věští utěšené doby říše
Mesiášovy. církve svaté, & stav blaženě věčnosti po posledním soudu. (IL-Petr. 3. IS.)
27) Hebr.: sláva. velebnost. (Mat. 25. 3l.)
28) Rozuměj: Hospodin přijde náhle co náramně. povodeň všecko před sebou trh-jící : zničí nů.
rody se všemi bludy jejich. dle nichž ukrutně le spravedlivými co s němýmizvířaty nabízeli.
Obrat přímo na Assyrské, na Židy za času Tita, konečně na všecky nepřšteíe sprevedlivýoh
v říši Mesiššovd až do skonání světa.
29) t. dle obyčeje židovského začínaly se slavnosti hned s večerem. Tuto nemíní zvlášť noo svštku
velikonočního. — ") t. jako když. se putuje do chrámu Jerusalémského. Bobr.: „k skále
lsreelove“ t. k Hospodinu, jen! jest skála nebo síla Israelova. (Sr. 28. 16.)

J._.
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l koňové 'ejich tělo' s ne duch: &.Hospo—
din nac ýlí ruky své a padne i pomo
cník, a. padne i ten, jemuž se dává po
moci. a spolu všickni zahynou.
4. Neboť. toto dí Hospodin ke mně:
Jako když řve lev zalvíče nad loupeží
32. A bude rána toho prutu náležitěf svou. &vyšlob mu vstříc množství pa
jejž odpočinouti nechá Hospodin na. stýřů. hlasu je'ich nebude se strachovati.
něm při bubních & citarách:" &.v bo— aniž množstvíjejich se děsiti: tak sstoupí
Hospodin zástupův. aby bojoval nad
jích zvláštních vybojujejich!"
33. Nebo připraveno jest od včerej horou Sion &nad pahorkem jejím.
svého a. strach ramene svého ukážh
v hrůze hněvu svého a v plemeni ohně
zžírajícího: porazí (vše) vicbrem &ka.
menným kru obitím.
31. Nebot hlasu Hospodinova zděsí se
Assur. prutom ubity'.'

ška.Tofeth,' od krále" připravenojest.
5. Jako ptáci létající! tak hájiti bude
hluboké a široké. Potravami jeho oheň Hospodin zástupů Jerusalem, ochraňu'e
a dříví mnohé: dech Hospodinův jako &vysvobozuje . přecházeje" &zachova—
potok sirný je rozněcuje.
vaje.
6. Obratte se. jakkoliv jste byli hlu
Kapitola tl.
boko měli.“ synové israelští!
0 těmi.

7. Nebo v den onen zavrže knžd
1. Běda těm. kteřížsstupují do Egypta modly své stříbrné i modly své zlate.
o pomoc. v koních dodajice. a důvěru kterýehž nadělaly vám k hříchu ruce
vase.
ma'íce ve vozích. že jich mnoho: a vjezd—
8. I padne Assur mečem ne muže.“
' cíc ll. že jsou příliš silní: & nedověřují
Svatému israelskěmu & Hospodina ne— a meč ne člověka shlti jej . & utíkati
bude
ne před mečem :" &mužstvo jeho
hledají.
2. Ale on jsa. moudrý, uvede zlé a. budev daň:“
9. a. síla jeho strachem pomine, a dě—
slov svých nemění: a. povstane proti
domu zlostníkův a. proti pomoci těch, siti se budou utikajíce knížata. jeho :"
raví Hospodin, jehožto oheň jest na.
kteříž liší nepravost.
3. gypt (jest) člověk a ne Bůh: & gionu. a.jehož obětnice vJerusalémě."
31) t. metlou, trestem Hospodinovým poražený.
32) &. trvalé. tak že se neumite více . . . — ") I; když biti budou Anyrští. budou se z toho
veeeliti Jůdští. vítězství Honpodinovo : bubny s. hei-farní slavice; taktů! i sprnvedlivi nad po
huhením nepřátel Božích s. ových všudy & vždycky, zvlášť pak na konci všech věků n na
prahu blaženě věčnosti. —- "') t. přemůže je nikoliv mečem .. kopím. nýbrž zbrani duchovní.
Rozuměj tuto „zbraň nejsv. 0b5ti,“ jen! nepřátelům Páně viee bráni net hromové (jejich)
střely. jichž oni nesmyslniei v půtce proti cirkvi užívají.
83) t. od dávno. král Ezechiů připravil již Tofeth ]: spálení těl Asayrskýeh. Bylo pak Tofeth
mino ohavné. blíže Jeruzaléma, v údolí Hinnom. v němž někteří Žide' své dikty modle Moloch
_ obětovali za živa. je pálice. (4. Král. 23. 10.) — ") Hebr. text: „i králi připraveno jest.“
3) t. věc mdlí, slohů.

5) t. okolo svého hnizda. Wee
jejich uchování hledě.

svých mliďht. — ")

t. jako stráiník semo tamo bedlivě k

6) t. od svého dalekého odloučení se. pohlouzení ode mne.

8) t. ne lidskou. ale Boz-kou rukou budou vojska. jeho poraženo. — ") Behr.: „a utikatí mu
bude před mečem.“ Dolol: už ve vlasti svě mečem zrádným ze své vezme. — '“) t. roz
prodáno v otroctví.
9) t. oltář a chrám. kdežto le mu zápalné oběti obětují. Anebo: „jehožto trestající moc vycházi
: Jem-dema.“ —- Hebr.: „před znamením.“ t. které uvidi nad sebou na nebesích. Obmejí
to sv. otcově na nejsvětější znameni kříže. a církev sv. se modlí: „Hle kříž Páně! Prchněte
mocnosti nepřátelské !“

Kapitola

vedl krytetvi & mluvil rotí Hospo
dinu nazivo“&znuzil duší ačného e,ná,

82.

33.2.32? MÉŠŠŽ'ÉLĚHŘÉĚÉĚ

!?.Iletivéhonástrojové'nejhoršíjsou:

Přátel* "“““ “gayů-“ho
Přimv“" |>“k nebot on obmyely snové..aby zahubil ti
“
cbých řečí lživou i když mluví chudý
]. Aj, v spravedlností kralovati bude pravdu.
,
králf &knížata v soudu vládnoutí budou;
8. Ale kníže obmýšlí věcí hodné kní
2_íbude každý muž jako skrýše před žete, &on nad vévodami státi bude/'
větrem &jako sehrána před bouří,jako
9. Ženy bohaté,' vataňte aslyšte hlasu
potokové vod v žízní a. stín skály vy- mého! Dce bezpečlivé," ušima pozo
sedlé v zemi pusté :*
3' nezatemní se Oči vídoucích, &uši

rujte řeči na !
10. Nebo po dnech uroku“ zkormou

slysucích Pilně pozorovatl budou_.'
cen!.budete. vy bezpečlívé: nebo konec
4. [ erdce neruoudrých porozumí um_ě- jest vinobraní. sbírka více nepříjde.
ni—a_Jazyk faJihVZÝChrychle mluvní
11.Ustrňte,bohatélstrachujtese.bez
bude 1 volně.

'

5. Nebude eloutí více nemoudrý knížetem: ani lstívý eloutí bude starším!

etaroe tně ! avléčte se &zarděte se.' pře-—

pašte bedra evil"
12_ Kvě lte nad prsy.“ nad krajinou

6. Nebo blázen bláznivé věci mluví, &dosmou, nad vinicí úrodnou.
&srdce jeho činí nepravost. jakby pro-'
13. Na zemí lidu mého trní a hloží
]) t. po vyhlazení nepřátel. Vykládi ee toto místo nejblile o králi Ezechiůši, pak dále i on.
elíbeném Muiůši, jejž spravedlivě panující krů! Ezechiňš předobruoval.
2) t. nelezne pod tím králem kudý útočiště jisté & pomoc důltetečnou v každé případnoeti. jak
proti všelikému bezpráví. tak v nouzi e opuštěnosti.
3) Srov. 29, 10. tem řečeno, že vidění přestane; nyni předp ovídň. ze vidite duchovní ielepotn
i hluchota přestane. t. ze ne doltsne lidu řádných. moudrých učitelů . správců duchovních. i
že lid je úd poslouchnti bude: to jen ne blažený otev duchovní Hic Kristovy lze maročtí.
4) t. vzbudí Hospodin lidu svému ívýmluvnýoh učitelů . to i ze vprostýoh. Pomní na sv. apoštoly.
5) t. nebude lid tek nešmten. aby nemoudří n neepravcdliví pnnovnli nad ním. Poukazuje ta.
to nemoudroet. pod níito ne vůbec všecka. neniboznoet v písmo svatém pojímá. . nesprave
dlnost, (dle hebr.: „lstívý.“ vlastně „lnkomec“) balení po bohntltví. jenu největší vady vrch
ností, i nquolestnčjií metly, jimi! Bůh obce a nirody tre-tů. (Viz díle.)
6) t. rouhnvd. posuzuje i jeho řízení, i odporuje jeho úkonům. — ") t. vieliké bezpráví proti
bližnímu ei dovoluje. nepamatuje, nebo oni nevěře. že Bůh ne to patří e trestní bude. '
7) Hebr.: téz „ledví“ ježto byly povaoviny zn místo „rádu th“ rozuměj tedy: mdoetivost dlo
věke letivěho nejhorší jest. působíť le nedbá ani Bolekých ení evčtekýeh nikonů.
8) t. dohledne jim . udrží je v npmvedlnoeti, že nleepoň : bázně před ním bleděti k ní budou.
9) Habr.: pyšné. nádherné. — ") t. bezpečně. lehkovůzně ei počínající. Sb“ se to na města
Jud.-ků. ježto ee obyčejně oo dcery matky země povalovnly. Mini však tuto nejen dobu
svého věku, kdezto Aesyrití mests. jůdekú hubili. nýbrž i dobu. kdezto po usmrcení „Sve

tého Ieraelskóho"

Židé ei bezpečnépočínali;dále pak íoznanuje tím. jak mnoho utrpí

od nepřítel svých říše téhož. ne! k blatenému upokojení příjde. Dá se toho pak i pouziti
k napomenutí ženského pohlaví vůbec. jen: nádherou evou & ůpndku mvnnetí vzdy pmpívi.
10) t. po nejakem due. — ") t. nepřítel pohubíl veškerou úrodu uši.
.
ll) Hebr.: „evléčte ne do nebe." t. uloupeny budete ze všeho. ——“) t. oblečte ze v líní nl zna
mení zármutku : diňte pokání.
'
12) t. které: pro nedostatek pokrmu mléko maličkjm nedávají. tak přímo; pak vubec: ned úrodnou

vlastí mu, !o zpustošena joet.

nun m:..
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vzejde :“ čím více na. všech domlch ve

selýchměsta.pleea'iclho?"
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88.

14. Neb opuštěn ude dům. města hlu— Veeti 'podohnula zhubenlna. Amis konečnou
čnb epuetla Jsou. tma. znaková nadjeekyzboubusvěta; 10. všema: slithvll
SionuiMON-kého

němi až na.věky: radost divokých oelův.
peetviště etě-d.. _

'" “'
l. Běda tobě !' kterýž louplš. zdaliž

19—až bude vyht na. "3“ Duch 5 Vý— i ty sám nebudeš oblou en? & kterýž

nosti? ** “měl? 53 %““ .voKarmel. & zhrzlš. zdaliž i ty sám nebudeš zbrzen?
Karmel esem Jmiq ude- „ __
Když dokonáš loupení. obloupen budeš;
16- 1 bude bydletl na. PFW“ e_oud.a. když ustana přestaneš tupiti. potupen
epmvedlišosšnešžmpceluprebšlvšti
17. a n e
ine sprave osEnde;
pokoj. & užitek spravedlnosti
odpočinutí
.
_
a. bezpečnost az na věky.
.
18. &seděti
bude lidečnc
můj ; evo
utěšeálem
k"
tánlchb

5m; Eliáš

“p

ý

Po"

budeš.
.
. .
.
“ e še [:tebe
Hospodine„
?m'l'flbudiž
se_ nad
ním"
očekavame.
ramenem
našim v 'itře' a. & anonim
"lm čas
souženl' ]
P
nas
v

3. Předhlasemandělautlkajllidé. a.

19_ Ale krupobití opadne na 105.. a před vyvysenlm tvým rozprehnou se ná
hlnboko sníženo bude město.
rodové.
20. Blahoslavenl. kteříž sejete při
4. I budou sebrány loupeže vaše!
všelikých
sbírán
bývá jámy."
chi-oust. jako když jim
vola.i
oslal'vodách. vedouoe tam nohu _Lako
ýveji
naplněny

6. Velebný
Hospodin,
na
výsoeti
přebývgest
: naplňuje
Sion nebo
soudem
a spravedlnosti.
6. A bude víra za.časů tvých: bohat
13) t. ježto nebude. kdo by ji vzdělával. — ") t. i ne daních zpustlých vzroste trní jako na.
zlíoeninůeh. Ano se to ze Enochiáie krále neudálo, zjevne, že kjine'mu poplsnění svaté země
hledí e. sice tomu. jímlto podnes na místě utěšených měst tethjšieh bujné trni roste.
14) t. pouští bude to vieoko; t. město. s nádhernými paláci tak budou zpustošena., že nezůstanou
leč jednotlivá klenutl eo ienkyně tmavě k skrýší strůžním nad penoucími oe stády.
15) t. dokavedž . pomool Bolí zase neoživeme: nebo: dokud se Bohu tak libiti bude a. on s vý
soeti Duehe svého nám neseile. ——") t. tek hojně bohatství milosrdenství Boli . sebou při
nese. že poušť bude jako itepnioe, štěpníoe pak jako les hustá. ovocem oplývajie.
16) t. místa, kteri nyní jsou poutá. obydlena. budou a po celé zemi penevnti bude spravedlnost.
18) Poslední:-.h 15 let panování Ezoohiiše byla doba pokojně; tuto jest obrazem hlazeného stavu

lidstva. v říši „knížete

pokoje,“

jen! přijíti mel e. jenž byl očekůvnni lidu. Meaióše.

19) t. tento les. v udi! Karmel se obrátí, konečně předce zničen »:město.jsouci blaženým stánkem
lidu, vyvrácena bude do kořen rukou Hoepodine. přísně trestajícíbo; Smysl: Židovstvo s zemí

imčstem

u

své vezme. Reznmdjí tím lesem jedni Ismlaké, jiní Assyrské. jako! i to.

o čem! níže ee provi, jedni nn Senioři, jiní ne. Babylon anebo Ninivu slyší.

20) t. kteří lití budete, .: po návratu ze zajeti Bebylonekélio: tek úrodná. bude země. že všudy
hojných politků vydá. Duchovně však: Blatení, kteří:! nadšeni jsouce Duchem svatým, rouíveti
budete oímě nebeského učení mezi všemi národy bez rozdílu: ev. apoštoly mini |. jiné uči
tele budouci Hic Mesiišovy. Snov. [. Kor. 9. 9. 20.
1) t. přimo: Soneehen'be; duchovně zvlášť o největším zhoubci spasení našeho řečeno.
2) t. po všecky dny. ježto mvitnou ním: I kudým paprskem světle sešli nám i milost Ivou.
4) t. vy 'Auyriti zvláit, vy nepřátelé vůbec..— ") t. kobylky. ktere! v nesčíslnýeh hejnech kn..
jiny hubice. sbírány. ' jůmy metiny a. proti pokryty bývqil. aby zípnoh zhnilýeh těl jejich
zdnví neuškodil: tak se státi muselo s Assyrskými. jich! nejednou 185.000 padlo.

38. 7—20.
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ství spásy. moudrost a umění; bázeň
Hospodinova ta bude pokladem jeho.“
7.Aj ! 'strážní volajívně,poslové" po
koje hořce pláči:
8. Zpustlé jsou cesty, není pocestného
na stezce ,' zničena jest smlouva.. povrá
til jest města. za nic považuje lidí.
9. Kvíli a zemdlela země: zahanben
jest Liban a usvadl a Sáron obrácen
v poušť: a okleštěn ásan i Karmel.“
10. Nyní povstanu, praví Hospodin:
nyní se povznesu, nyni se pozvednu !'
ll. Počnete horkost. poradíte strni—
ště:' duch váš jako oheň zžířevás."
12. [ budou národové jako po ohni
popel. sebrané trní ohněm spálené.
13. Slyšte. dalecí! co jsem učinil, a
poznejte, blízcí, sílu moul'
14. Přestrašeni jsou na.Sionu hříšníci.
pojal strach pokrytce. Kdo z vás bude
moci bydliti s ohněm zžirajícim? kdo
z vás bude bydliti s phlčivostí věčnou?

15. Kterýž chodí v spravedlnostech a
mluví pravdu . kdo zamítá, lakomství
podvodné a vytřásá, z rukou svých vše—

liký dar ,' kdo zacpr'mí uši své. aby ani
neslyšel o krvi, a zavírá oči své, aby ne
viděl zlého.

] 6. Tent na výsostech' přebývatibude,
brzdové skalní ochranou jeho :" chléb
jemu dán jest. vodyjehojsou věmé."'
17. Kráie' v okrese jeho uzříočijeho:
spatří zemi zdaleka."
18. Srdce tvé řemyšlovsti bude o
bázni minulé: K e jest učený? kde
vážitel slov zákona,? kde učitel ma
ličkých “."

19. Lidu nestydatého' neuhlédůš. lidu
hluboké řeči:" tak aby nemohl rozuměti
výmluvnosti jazyka jeho, v němž nižádné
moudrosti není.
20. Popatř na Sion. město slavnosti
naší: oči tvé uzří Jerusalem, ob dlí bo
haté. stánek. kterýž nikoli nebu e moci
přenesen byti: aniž odjati budou kolí

6) t. poklad budouci šťastné doby zakladni se bude u víře tvé. tac di moudrost-i a umění; to
vše pak zakládali se bude na bami Hospodinově. Nelze vyplnění slibu k darům tak pouze
duchovním se vztahující nalezati ani v sebe štastnějším panovůní jakéhokoliv krále pozemského.
7) Behr.: hle! levjejicb silný. t. statné vojsko ]: obraně postavené. — ") t. jednatele pokqje.jel
Emma; Assyrským v sti-ie poslal. a od nichž Senacherib hřiven 300 stříbra a 30 zlata vzal
a nezddel slibu. aby zato svojskem odtůblazemi neplenil. nýbrž posly zhmobil a zpět odeslal_
9) t. oelů změ jest pohubeun; to značí. jmente znamenitě hory na. všecky 4 strany světa:
Liban k severu . Sárou k západu. Basen na východ. Karmel (u Ptolomaidy) na jih.
10) t. kdy! všecko již popleněno a poslední naděje. hrad L Jerusalemský. v nebezpečí jest. přispjS
ku pomoci. „Když nouze největší. pomoc Boží nejbližší.“
11) t. !: nepřátelům tak di: „rozpálíme se proti lidu mému, nie neprovedetef' — “) t. pýcha .. z.lObn
vaše zhubí vis tak rychle, jako oheň suchou slímu.
13) t. slyšte a vizte moe mou, obyvatelé země. daleci i blízcí. národové místem i časem daleol.
14) t. kdo ostáti před Bohem. Assynké tak přísně a beze všeho ušetření trestqjieim. jako oheň,
kterýž všecko napořád spaluje: rozumí se též o hrozném ohni pekelném.
15) Behr.: kdo vytřňsi'r (zdržuje) ruku svou od (přijímaní) všelikého daru. či nedá se dary porušiti.
16) t. na vysokých místech; bezpečně. — ") t. tak bezpeden bude. jakoby na. hradě. na. vysoké
a nepřístupné skále vzdělaném. přebýval. — “') t. dostatek k živobytí. pokrmu i naque
míti bude.
17) t. jakkoliv to přímo ku králi Ezechi'aiovi směřuje. prorok zajisté v duchu jiného. pravého
krále patří. jejž zde na zemi věrne' duše patři skrytého v svatosti, tanto ale na věčnosti uzří
v slávě neskonale. _ -) t. daleko široko od nepřátel osvobozenou; jinak duchovně: jinou
zemi t. věčnou blaženost.
18) Dle hebr.: „Budeš zpominati na předešlý strach.“ (Wrede): Kde jest teď písař &výběr-dí daně.
kde dohlížitel na věže? Smysl: Přestane všecko. eo nh prvé nepokojilo a tísnilo. bude po
vqině. po strachu a vielikém nátisku.
19) t. nemoudrěho.— ") t. asyrského. který! zhluboka . nesrozumitelně. cizím juykeln mluví.

l 45'
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lines

kové jeho na věky, a. žádný provaz jeho

nepřetrhne se:'
21. proto že tam velikomocenjest to
liko Hospodin nášz' tu jest místo řek,
potokové přeširocía.otevření:“ nepřejde
přes něj loď veslovat.sni loď trěřsdní"'
161 vře luíefr

_

_

_

22. ebo Hospodin jest soudce nás.
Hospodin zákona. ustanovitel náš, Ho
spodin král náš: ont spasí nás.
23. Oslabení jsou provezové tvoji'

&.nedrží: tak že na. žezlu svém nemůžeš

33. 21. — 34. 6.
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Předpovidt pomstu Boží všechněm nepřátelům lidu vy
voleného; 5. zvlut ldumejshým . psh 9. i pozem

' skbmu Sionu samému. t. zemí some

]. Přistuptež. národové, &slyšte! ::lidé,

pozorujte! Slyš zeměiplnost její.' okres
(zemský) i všelik plod jeho.
2. Nebo hněv ospodinův proti všech
něm národům . a prchlivost (jeho) proti
vojskujejich: zavrhneje a.vydáje k zabití.
3. [ budou pobiti jejich povrženi, &

. rozestřítiprápor."Tehdyrozdělena bude z mrtvol 'ejicb vzejde puch: a.rozplynou
kořist loupeží mnohých: i obromci roz se hory rví jejich.
berou lou ež.

4. A chřadnouti bude všecko vojsko
24. Ani dí soused: Nemooenjsem! nebeskéf &svinuts budou nebesa jako
Od lidu. kterýž bydlí v něm,' odjata kniha :“ a.všecko vojsko jejich sprcbne.
bude nepravostf'
jako prší list s vinného kmene a s tiku.

opojen
meč
:'
aj, 5.
na.Nebo
idumejs
ou jest
zemina.nebi
sstoupí
&.můj
na lid

pobití mého k soudu."
6. Meč Hos odinův plný 'est krve,
ztučněl tukem, rvi bersnův s.liozlů. krvi
tučných
zajisté
Hospodi
nova
jest skcgncův?
v osm," obět
&pobiti
veliké
v ze
mi Edom.

20) t. podobenství mta od stanu. který! se provazy na koliky v zemi zaražená upevňuje. Mini
tímto novou slávu Jerusaléma za. šťastnější doby: duchovně budiž obráceno k novému Jeru
ulému, církvi Kristově.
21) t. osloven svým novým věrným lidem. — ") t. rossáhli. dalekých břehů. — '") t. ani mali
oni velká nepřátelské. loď. — 1') t. my jsme v tom městě Jerusale'mě pod ochranou Hospo
dinovou tak bezpečni, jeho kdyby širokými řekami vůkol obklíčené a. všem nepřístupné bylo;
malými s velkými loděmi rozumí se mocní nepřátelé; sila Hospodinove zakročí. aby se vyvo—

leného město jeho ani tknouti nemohli.
23) t. ty nepříteli asyrský! — ") t. tak jistě zabynei, jeho loď v bouři bez žezlo & plachet.
24) t. v novém tom Jemslémě. jeji prorok tu'to zří. nebude ani nemoci uni hříchu. Kde! pak
bylo a nebo bude tak & panování nějakého pozemského knížete. leč toliko v království
toho. jen! „vysvobodil lid svůj od hříchů jejiehf“ — ") t. přímo: trestu pomsty zn ni, ne
bude morem shluen jako Any-nití; dále pak rozuměj: lid obyvqjící v novém Jeruzalémě sprostčn
bude hříchu. Tak v každém proroctví k duchovním darům říše Meeit'úovy poukazuje.
]) t. všichni viudy tvorové: tím poukazuje. jak veliké. všemu světu důležité věci předpovídá
4) t. i hvězdy se budou třúeti s pedsti. — ") t. mnou. povlekou se, neehties na. to pstřití.
Slovem: takovi bude potah. le &! umo nebe se jí zhrozí. Vypisuje vyvrácení . potření
mooi nepřbtelskó slovy, kteri spolu platí o zboubě na konci svete. (2. Petr. 3. 12. Mti. 24,
29. Zjev. 6. IS.) Anebo se také může rozumdti. le Zvláště viickni velikomooni. slev-ní e.
vmeieni psdnou & s výsostí své svržení budou.
6) t. tek pevně jeho jsou pevnb nebees. uzsvřel jsem u sebe, opojíti se. — ") t. k trestu.
6) t. pobije ldumqjskd vesměs. vznešeně i lid sproetý. jeho oběti ze brloh. : niob! tuk . knv

jemu Mi. (s. Moji. 7. s.)—")
hojnost vln.. (Vis 63. l.)

a. jedno z hlavních měst hodiny ldumejskelinie na pro

——'„*
4—

34. 7. —-85. 2.

Isaiši,

, 1157

7. A padnou s nimi jednorožcově :. noční přeluda se uloží'"
'
býkově c mocnými:' i Opoji se země je— si nalezne.

jich krví a. prst jejich tukem tučných;
8. nebot den pomsty Hospodinovy.
léto odměn soudu Sionu?
9. A pak obrátí se potokové jeho
v smolu a.prst jeho v síru; &země jeho
bude smolou hořící.'
10. Ani v noci ani ve dne neuhasne,
na.věky vystupovati bude dým jeho: od
národa do národa pustý zůstane. na
věky věků nebude, kdoby šel přec něj.
11. Ale osadí jej bukač &ježek: čáp
a.krkavec bydliti budou v něm, a rozta
žena bude po něm míra. aby v nic obrů.
cen byl. a závaží k zpuštěni.'
12. Šlechtici jeho nebudou tam: krále
raději vzývati budOu. & všecka knížata
jeho budou v nivec.'
13. A vzroste na. domích jeho trní.
&.kopřivy & bodláčí na hradich jeho:
a. bude příbytkem drnkův &.pastvinou

& odpočinutí

15. Tam doupě míti bude ježek a vy
živí mladé &.ohradí je a.výchově. pod stí

nem jeho; tam se shromáždí i luňbci.je
den s druhým.
16. Hledejte pilně v knize Hospodi—
nově &čtěte? jedno z nich nechybí. je
dno druhého nebude hledatiz" nebo co

z úst mých pochází. on přikázal, &duch

jeho. tent shromáždíje.

17. Ont vrhl jim los, &ruka. jeho roz
dělilajim dle míry: až na věky vláati bu
dou jí. do národa & národa přebýveti
budou v ní.

Kapitola 85.
Předpovidl. že po lpnltlní země Jůdcků opět bído—
nčjií doba ji nastane : duchovním lmynlcm co to na

blaženěčuy příchodulacinou

ohnctu.

]. Veseliti se bude pustá &bezcestně..
pštrosů.
&plesati bude poušt &kvésti bude jako
14. Tam se budou potkávati lesní lihum'
2. řučiti. pučiti bude &pleeati radu
obludy“ s divými muži, &chlupáč" ozý
vazise budejeden k druhému: tam toliko jic se a chválíc: sláva Libanu dána.bude

7) t. knížata. i cprocti. bohatí i chudí ——všichni zahynou.
8) t—k zastání se Sionu, jej! od drnhně let ldumeiští' hubili; duchovně se míní potrestání všech
nepřátd říše Meciájovy, k nimito i sami Židé náleží : tuto se pod obrazem ldnmejukých
ryrozumivqjí. po černi pak zkáza i země Jůdzké následovnti bude.
9) t. Sionu pozemského. země Jůdské n t.. d. Co ve verších následujících ce praví. vltnhuje co
na. zpustošení Zemělidovuké, které! po dnešní den trvá. Jsou vesměs obrazy nůmmněho ohněm
zpuštěni, jako někdy mesta. Sodomy n. Gomorry. Roznmqj: Bude Hospodin tak dlouho příc

nými co oheň tresty ntihnti lid Izraelský. dokavade trvntí bude ntmeloct téhož lidu; dále
pak ie i na. konci světa všecko ohněm zahyne. & že hříšníci věčným ohněm trestáni budou.
11) t. docela jako po šnůře a. závaží. pilně u. zevrub zmenu. & upuštěno. bude. aby jako při
stavení domu ničehož ce nep'í-ehiědlo o ničeho! : ní nezůstalo.
12) Hebr.: Šlechtici jeho nebudou clouti královstvím; t. inkoliv pozůctcnou rodiny vznešené, ne
dosůhnou vlády. viz I. quž. 49. 10.
14) t. zlé duchy, jež si představovlli v podobě po půl kozln . po půl člověka., v karate je i
někteří pohnnští kmenové ctili. — ") t. divoké kočky &hyeny &divoký kozel. — “') Hebr.:
Lilith. &. j. noční přelud podoby ženské; jiní však „lov-&“; tím co toliko hrozně zpuštdui
země vypodobdnje, v ní! krom divokých potvor ničeho le nenalezi.
.
16) t. v pilmč autem neleznete příkladů. jak Bůh vyplnil. co byl úcty prorokův předpověděl;

: toho cudte. že i toto oe vyplní. — ") t. i doba huleni i doba trectuvyplní to,jnk jsem
předpo'ě děl. —- “') t. obludy 14. a 16. jmenované. Někteří to celé místo obi-nd na. zpu
ltoiení svaté země kruhu vládou Mnhomcdůnův. Turkův. jaké po břichu! potud mi.
1) t. země zpuntoiem. nepřitely opet ndoctně ce zet-ví .. tito zničeníbudou; rozumí u: nl po
hmtvo pohubenc bude . Hic Mcúůiovn.nutnou.

"88 .

ua—wai

Inside.

jí ,' okr-aaaKarmelu &.Sáronu; onit uzří

slávu Hospodinovu a krásu Boha na

šeho."

&

s chvalozpěvem: a veselí věčné bude na
hlavě jejich; radosti a veselí dojdou: i
pomine bolest &úpění.'

3. Posílňtež rukou kleslých a kolena
mdlb. utvrďte !“

\

4. Rcete malomyslným: Posilňte se
&nebojte se; aj. Bůh váš s pomstou při
vede odměnu: Bůh sim přijde a spasí

Kapitola 86.
Vypravuje, jak vpadl Seuucheríb do země Judské a při

vás!

u'bl k Jenn-lemu. 4. jak vysláni k nemu poslové o
vzdání mesta jednali; 154.1: Seuscberib Bohu se rouhal.

5. Tchdůž otevrou se oči slepých, i
uši hluchých otevřeny budou.
6. Tehddž poskočí kulhavý 'akojelen.
&.rozvazůn bude. jazyk něm ch: nebo
vyprýští se vody na poušti a potokově

1. [ stalo se ve čtrnáctém létě krále
Ezechíáše ,' přitáhl Senacherib. král
assyrský. proti všechněm městům jůd

na pustině.'
' 7. A země. kteráž byla. vyprahlá.
obrátí se v jezero. a žíznivó. v studnice
vod. V pcleších. v nichž prvé bydlilí dra—
kově, vzejde zelené třtí a sítí.
8; I bude tam stezka a cesta, a cestou

ským ohrazeným &dobyl jich.

2. I poslal král assyrský Rabsace
z Lachís do Jerussléma k králi Eze
chiášovi s mocí velikou: i postavil se u
strouhy rybníka hořejšího u cesty pole
valchářova'

3. I vyšel k němu Eliakím. syn Hel—
kiášův. zpravce domu. a Sobna písař &
skvrněný. & tat bude v
cesta přímá.. Joshe, syn Asafův. kancléř.
na níž ani nemoudí'í nezbloudí."
4. I mluvil k nim Rabsaees: Povězte
9. Nebude tam lva, a litá. zvěřnebude Ezechiůšovi: Toto praví král veliký, král
chodíti o ní aniž se tam nalezne: ale assyrský: Jaka jest ta důvěra, v níž se
choditi
dou (po ní) tí. jenž budou vy— spolehaš?
svobozeni;
5. anebo jakým úmyslem, anebo si
10. a ti, kteříž jsou vykoupení Hospo lou zprotiviti se míníš ?“ v koho doufáš,
dinem, navrátí se a přijdou na Slon že jsi odstoupil ode mne?

svatou slouti bude :' ne ůjdc po ní po

Y

2) (. obnovené zemí královstvím Mesiášovým; všecky přednosti lidu druhdy vyvoleného přešly
na církev Kristovu. — ") t. ti, kteří v pusté zemi bydleli, v temnostech pohanstva. tí uzří

Bohu našeho: věřice v Božství jeho. jakkoliv skryté pod rouškou těla lidského.
s) t. důvěřujte, douqute všichni.
4) Vysvobození vaše bude skutek Boha samého. (h'rksv svatá vykládá to na příští Páně. Jiz
pak v následujících verších dary vykoupení líčí. jak Kristus Pán sám se na ně při zázracích
svých odvolával. (Mat. 11, 5. Luk. 7. Zl.)
6) Dle slova: země opět bude úrodná; dle smyslu duchovního: pak se otevrou zřídla milostí Božích.
8) t. proto. že lidé svatí. Bohu a službám jeho oddaní, po ní !: chrámu jerusalérnskému chodítí
a putovati budou. —- ") t. ani tí nejsprostší, drtíoe se jí nezhloudí. Duchovně se to rozumí
o pravém. neomyh'íe'mučení víry vcírkví, jeito nejen učeným. nýbr! i těm nejsprostším jistou
jest drahou. k poznání pravdy a k dosažení blaženosti věčné' vedouci.
10) Ve východních krajinách cestující mnohdy zboií své, iatstvo a p. na hlavách nasívají. Zne
menš tedy: bohatstvím a radostí obdaření budou ti, kteříž se navrátí ze ijetí;
duchovně
myslí teto všecko na hojnost milostí. jíž se nám vykoupením Kristovým dostalo. jak svatí
otcově vesměs vyklúdqjí.
!) R. 713—714 před K. Vypmvováním dejin těchto okazuje. že se a čistí vyplnila proroctví.

jez prve byl o Assyrskýoh s o své vlasti hlhal.
2) Srov. 7. 2.

5) t. odporoval jsi div-ti daň nějaký das: nov. IV. král. 18. 7.

36. 6—22.

Iseiěs.

6. Aj. zpoléháš na zlámanou' hůl
třtinovou. na. Egypt: na kterouž zpodo
pře-li se člověk. pronikne ruku jeho &
probodne ji: takovýt Famo. král egypt
ský. všechněm. kteříž v ně' doufají.
7. Pakli mi odpovíš: „ Hospodinu
Bohu svém doufameí“ Zdaliž on není
ten. jehož výsosti i oltáře pobořil Eze
chiáš a. přikázal Jůdovi i Jerusalému:
„Před tímto oltářemklaněti se budete ?“
8. [ poddej se tedy Pánu mému. králi
assyrskěmu; i dám tobě dva tisíce koní,
a nebudeš moci z sebe vydati. kteřížby

na ně vsedli.'
9. I kterak sneseš tvář soudce jednoho
místa. jednoho z nejmenších služebníků

Pána mého? Doufáš-li vEgyptu, ve vo—
zích a jezdcích?
10. inyní zdali jsem bez Hoa odina
přitáhl do země této. ab ch ji po ubil?
Hospodin řekl ke mně: ůhni na tu ze

mi a pohub ji.'
11. I řekl Eliakim a Sobna a Joshe
k Rabsakovi: Mluv k služebníkům svým
jazykem syrským. však rozumíme, ne
mluv k nám zidovsky. ano slyší lid.

kterýž jest na zdi.
12. I řekl k nim Rabsaoes: Zdaliž k
Pánu tvému a. k tobě poslal mne Pán
můj . abych mluvil všecka. slova tato. &
ne raději k mužům. kteříž sedí na zdi,
aby jedli lejna svá a pili moč svou
s vámi ?“

13. I přistoupil Rabsaces a volal hla
sem velikým židovsky a řekl: Slyšte
slova krále velikého, krale assyrského.
14. Toto pravi král: Nechť vás ne
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svodi Ezechiáš. nebot nebude moci vy
trhnouti vás.
15. A necht vam nedává doufání Eze
chiáš v Hospodinu řka: .,Vytrhne, vysvo
bodí nás Hospodin. a nebude dáno mě
sto toto v roku krale ass rskěho.“
16. Neposlouchejtež echiáše, nebo
toto praví král assyrský: Učiňte se mnou
dobrou smlouvu a vyjděte ke mně a
bude moci jisti 'edenkaždý z vinice své
ajedenkaždý z dku svého: a píte jeden
každý vodu z cisterny své,
17. až při'du svezmu vás do země.
kteráž jest j o země vaše. do země vína.
do země chleba &vinic.'
18. Nechť vás nemate Ezechiáš řka;
Hospodin vysvobodí nás. Zdaliž vysvo
bodili bohové národů jedenkaždý zemi
svou : ruky krále assyrského?
19. Kde jest Bůh Emathu &Arfadu?
kde 'est Bůh Sefarvaima? Zdaliž vysvo
bodili Samaří z ruky mě?
20. Kdo jest mezi všemi bohy zemí
těchto. kterýb byl vysvobodil zemi svou
z ruky mě, a. y Hospodin vysvobodil
z ruky mé Jerusalem?
21. [ mlčeli a neodpověděli mu slova;
nebo jim byl rozkázal kral. řka: Neod
povídejte mu.
22. [ řišel Eliakim. syn Helkiašův,
zpravce omu, a Sobna písař a Joshe.
syn Asafův, kancléř. k Ezechiašovi. ma
jíce roucha roztržené. a oznámili mu
slova Rabsakova.

6) t. křehkou. slabou.
7) t. na oltáři v chrámě jeruzalémském, ježto lid dosavad i na výšinách své oběti Bohu konal.
(4. Král. 18. 22.) Chce tim důvěru lidu vpomoc Hospodina, zrušením oněch oltařů jako ura
zeného. zmenšiti & zničili. i lid k své straně nakloniti. děvaje jim na. srozuměnou. le král
Ezechiáš svobody jejich jim porušil a odňal, nutě je z obětmi do Jeruzaléma choditi.
8) t. tak z'abý jsi. že ani dva tisíce jezdců řádných nemůžeš shledati, byt i tobě dva tisíce loni dal.
10) t. nelze vim vHospodina doufati. nebo dopuštěnímjeho vpadljsem do země uší; tak ze indi
důvěru jejich v Boha podvátiti, jako tím. co řekl v 7.
12) t. eby odporujice moci mé. nebyli pak přinuceni jisti lejno své & moč svou piti, jako! i vy.
17) t. až vůl odvodu, přeádlim do země myl-ské. podobné této vaši národně na víno i na obylí.
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Kapitola 81.

?atmuxwmmmw
Emmu

slo se modlil; 38. jsk Sunburn: so svým

78. 1—21.

10. Toto povíte Ezechiášovi. králi 'ůd—
skému. řkouce: Nacht tebe nesvodí ůh
tvůj . vněmž ty doufúš, í—íkaje:Nebude

dán Jerusalem v roku krále assyrského.
ll. Aj. slyšel jsi všecko. coučinilikrá
!. I stalo se, když to uslyšel král lové ass rští všechněm zemím, kteréž
Ezechiáš. roztrhl roucho své &oděl se podvrátili, &ty by mohl býti vysvobozen ?
žíní s, všel do domu Hospodinova.
12. Zdaliž jsou vySvobodili bohové
2. A poslal Eliskima. zprávce domu, národů ty, kteréž podvrátili otcové moji:
a. Sobnu písaře a starší z kněží. oblo Gomn & Haran &Resef a syny Eden.
čenó vžíně. ]: Isniášovi proroku. synu kteříž b li v Thalassaru?
Anosovu;
'
13. de jest král Emathn &král Ar
3. i řekli k němu: Toto raví Eze fadu & král města. Sefarvaima. Any &
chiůš: Den soužení a. káraniJi rouhání Avy?
(4. Král. 18. 34.)
14. IvzalEzochiáš listy z ruky oslův
jest den tento; nebo přišly dítky až ku
porodu a. není sily ku porodu.'
&přečetl jo a vstoupil do domu os 0—
4. Kýž některak uslyší Hospodin. Bůh dinova; i rozvinul je Ezechiůš před 0
tvůj, slova Rabsakovo, jehož poslal král spodinem.
assyrský, pán 'eho, aby se roubnl Bohu
15. A modlil se Ezechiňš k Hospodi
živému &ban řečmi. kteréž slyšel Ho nu řka:
16. Hospodine zástu ů, Bože israel
s odin. Bůh tvůj; protož pozdvnhnimo
d 'tby za ostatky (lidu), kteréž se tu ský! kterýž sedíš nad (: eruby: ty sám
naleza'í.
jsi Bůh všech království zemských. ty
5. f přišli služebníci krále Ezechiáše jsi učinil nebe i zemi.
k Isniášovi.
17. Nakloniž, Hospodina! ucha svého
6. A řekl k nim Isaiáš: Toto povíte &uslys': otevři, Hospodine !oči své a o—
Pánu svému: Takto pravi Hospodin: hleď ; islyš všecka slova Senachori o—
Neboj 80 slov. kteréž jsi slyšel. jimiž va4 kteráž poslal. aby se rouhal Bohu
lidem sshynul.

se mi rouhali služebníci krále assyr—
ského.
7. Aj. já mu dám ducha.' a uslyší
nevinu a. navrátí se do země své, &způ
sobím. že padne mečem v zemi své.
8. Navrátil pak se Rsbsaces a. na
lezl krále assyrskóho. an bojuje proti
Lobně; nebo byl slyšel, že se odebral
z Lachis
9. a že uslyšel o Tharakovi. králi mou
řeninskóm, poselstvi. ano praví: Vytáhl,
aby bojoval roti tobě. To když uslyšel,
poslal posly Ezechiňšovi řka:

živému.

18. Takt jest zajisté, Hospodine! že
'sou pohubili králové assyrští země &

jiny jejich“
19. &uvrhli bohy jejich do ohně: nebo
nebyli bohové. ale dilo rukou lidských,
dřevo &kámen: i zetřeli je.

20. A nyní. Hospodine, Bože náš!
vysvoboď nás z ruky jeho: at poznají
všecka království zemská.. že ty jsi Ho
spodin sám.
21. I poslal Isaiáš, syn Amosův. k Ezo—

chiášovi' řka: Toto praví Hospodin. Bůh

8) Přísloví jest to a obraz největší úzkosti. boluti a. nebezpodi života. jak při tuhém porodu
bývá. Smysl: Nevíme si v tísni "6 noi rady. sni pomoci. snil nám ulehčení doufsti.
7) t. úhlů o rychlejší větru dojde jej zpráva. neploío jej lázní a strachem tak. že uteče std.
18) t. buď bohů těch. o nich! hned 19. v. pravi. 5 nebo quiíny své. t. které vybojovali & tak
ze své prohlásili, ty spustoiili.

21) Co Emmu

se v chi-imo modlil, mu hai“

dom od Boha sama!. koště poh mu vzkazuje.

87. 22—38.

Initi.
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israelský: Zač
cheribovi, králi
22. totot jest
s din o něm:'

jsi mne prosil o Sena— tvá vstoupila v uši mé: protož dům
assyrském:
kroužek v chřípě tve a uzdu ve rty tvé'
slovo. kteréž mluvil Ho
u.odyedu
tě zase tou cestou, kterouž jsi
e .
Pohrdá tebou a.posmí
30. Tobě pak (Ezechiášil toto bude
vsionská.:
se toběpo&Senacheribe!)
ývá. hlavou zapanna,
tebou dcera
dcera. znamením: Jez tohoto to 11, co se
samo zrodí, a druhého roku ovoce poží
jerusalémsklt."
23. Kohož jsi zhaněl? a komu jsi se vej: třetího pak roku sejte a žněte s
vinice a.jezte ovoce z nich.'_
rouhal? &proti komu jsi povýšil hlasu & štěpujte
31. A usti to, co zachováno bude
pozdvihl vzhůru očí svých? Proti Sva— z domu Jů ova, a co zůstane, kořen dolů
tému israelskému.
a vydá. užitek vzhůru:
24. Skrze služebníky sve zhaněl jsi
32. nebo z Jerusalem vyjdou ostat—
Pána. &řekl 'si: „Ve množství vozů svých kové, a. spasení s hory Sion: horlivost
já jsem vytá na vysoké hory, na vrchole Hospodina zástupův učiní to.'
libanské; i podsekám vysoké cedry jeho
33. A protož toto praví Hospodin o
a.výborné jedle jeho a vejdu na nejvyšší králi assyrském: Nevejdet do města to—
týmě jeho, do lesa.Karmelu jeho.
hoto a.nevstřeli tam střely. aniž se ho
25. Já. jsem vykopal a pil vodu a vy— zmocní uveze, &neobžene ho nůspem.
34.
stou, kterou přitáhl, touž se
sušil jsem šlepěji nohy své všecky po
toky zákOpů."
zase navrátí. a do města tohoto nevejde.
pmvít
Hospodin:
26. Zdaliž jsi neslyšel ,' co jsem od
divna učinilk tomu? Ode dnů dávných já.
35. i ochráním města tohoto , abych
jsem to připravil:&nyní dovedl jsem toho, je zachoval pro sebe a pro Davida, slu
žebníka
svého.' \
a stalo se jest na vyvrácení hradů boju
36. Tedy vyšel anděl Hospodinův a
jících &měst hrazených.
27. Obyvatelé jejich bezrucí třásli se a. zbil v ležení a.ssyrském sto osmdesáti:
pět úslcův. I vstali' ráno a.hle! všickni
mhanbeni
jsou:
učiněníjsou
seno byli těla mrtvá."
polní
&tráva.
pastviny
& linajako
na stře
37. I odtrhl & odtáhl a. navrátil se
chách. kteráž vadne, než doroste!
28. Obydlí tvé &.vycházení tvé i vchá Senacherib. král assyrský, a bydlil v Ni.
zení tvé znám i vzteklost tvou proti mně. mve.
38. [ stalo se, když se klaněl v chrá
29. Když jsi zuřil proti mně. pýcha

22) t. tuto měj odpověď od Boha o Sennchorihovi. ——") t. lid ismelský niiidne' hrůzy před
tebou míti nebude, vysměje se ti, mocí Hospodinovou ochrůnčn před násilím tvým.

24)
25)
26)
27)
29)

t. v nejhlubší lay jeho, husté jako ocení hory Karmelské.
Hebr.: potoky egyptské. (4. Král. 19. 24.)
t. Senneheribe. dí Hospodin. Smysl: jsa jen nástrojem mým. opovažuješ se rouhati ae mně?
t. strachem poděšeni. jakoby ani zbrnnč. ba ani rukou nemeli. Vzdali se, ani se nebráníoe.
t. tak | tebou učiním. jako se činivů s divokou zvěří. s bujným celem : mechem: ona se
krotívi kruhem pmstrčeným chřípěmo. tito pak ohlivkou : uzdou.
30) t. tohoto roku spokqjte se : ostnth pozůstalými po krutém nepříteli, bylt již ovšem minul
čas :etby; ale přes rok již ovoce stromového budete moci poživati. třetího pak není jako
jindy vsdělůvati &.úplného . utěšeného míru požívati budete.

81—32) t. jako! se úrodnost země opet zotaví, tak se i lid pozůstalý množí & rozplodl hojně,
tmle.
Duchovně se to vyklúdů na rozmnožení věřících v říši Mesiišově. kterou! jak vůbec
země Jůdsků s národa: tak i zvláš! mesto Jemnlém předobmovslo.
35) t. pro sliby, které jsem učinil Davidovi. abych se prckům! věren dnndmu slovu svému.
36) 1.-ti. kteří byli louženi v Jernsalémé. — "') t. všecko bylo plno mrtvol.
libil den“.
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mě Nesrochovi. bohu svému, Admme
lech &Sensor. synové jeho, zabili jej
mečem: &.utekli do země Ararat. a.kra
loval Asarhaddon, syn jeho, misto něho.

38, 1—16.

8. Aj, já nevrátím stin po stupních. po
nichž sešel na hodinách slunečných
Achazových. átkem o deset stupňů.

JůEsochiii so routonnl . 4. „Inkmu Bůh zdnvi no—
vrttIL 9. Píseň Enochiuon upoděhovtni Hospodina.

1 navrátilo se zslunce o 'deset stu ňů po
týchž stupnich, po nichž bylo seš o.
9. Pismo' Ezechiáše, krále jůdskóho.
když byl stena! a. ozdravěl po nemoci
své.

1. V těch dnech roznemohl se Eze
chiášna smrt! [ přišelk němuIsaiáš, syn

10. Ját jsem,řekl:' V polovici dnů
svých" půjdu k branám hrobu: pohře

Amonův, prorok &řekl jemu: Toto pravi
Hospodin: Zřiď dům svůj, neb umřeš &.
nebudeš živ.
2. I obrátil Ezechiáš tvář svou k stěně
a.modlil se Hospodinu
3. a řekl: Prosim, Hos dine! rozpo—

šuji ostntku let svých. '
11. Rekl jsem: Neuzřlm Hospodina
Boha. v zemi živých; nebudu vidati člo
věka více a.bydlitele pokoje.“
12. Rodina. má odjata jest & svinuta

Kapitola 38.

pomeň se medle. ktere

jest“ ode mne, jako stánek pnstýřův;

jsem chodil přestřižen jest jako od tkadlec ži
řed tebou v pravdě a v srdci dokona— vot můj: jedva jsem počínal býti, pře—
mne: od jitra. až do večera do—
fém
a co
dobrého
jest ]:plřed
očima.
tvý střihl
ma, ,činil
jsem.
I plakal
ochiáš
pláčem
konáš mne."
velikým.
13. Denial jsem až do jitra., jako lev
4. [ stalo se slovo Hospodinovo k Isai
tak potřel všecky kosti me :“ od jitra až
ášovi řkouci:
do večera dokonáš mne:
5. Jdi s. roi Ezechiášovi: Totot pravi
14. Jako mládě vlaštoviči tak volal
Hospodin, Bůh Davida otce tvého: Sly
šel jsem modlitbu tvou & viděl jsem jsem &lkal jako holubice: zemdlely oči
slzy tvé: aj, já přidám ke dnům tvým mé patřioe vzhůru. Pane! násilí trpím,'
odpověz za mne!
patnácti; let:
15. Co dtm? anebo co odpoví mně.
6. i z ruky krále assyrského vysvo—
když
sám to učinili" Připominati budu
bodim tě i město toto &.ochránlm je.'
tobě všecka. léta své v hořkosti duše
7. Toto pak bude tobě znamením od své."
Hospodina. že učiní Hospodin slovo to.
kterež mluvil:
16. Pane! jest-li tak živu býti, &vta—
l) Událo se to. jak víře podobno. ještě u. pobyt! Assyrských v zemi: moínát. že i Mým žalem
.. úzkostí und strutmi lidu nano n vlasti krů! ten zbožný tuk nebezpečně se rontonnl.
6) Sam náloži dle smyllu verše 21. s. 22. té! kapitoly.
9) t. úpis památný sneh píseň. Sv. církev ji pro krásný obsah pojala v denní své modlitby.
10) t. sim u sebe myslil, obával jsem co. — ") t. zs. věku kvetouciho: bylt totiž asi 39 let
tshdUstír; habr.: „v utiioní dnů mých-“ nennechnv žádného syna. jen! by o mně svědectví
dal: Hanus—, syn jeho. později se mu narodil; nebo: moho (po odtažení nepřítele) pokojně
kmiomti a. k blaženosti lidu svého přispivati.
11) t. nedočh'un se pokoje. (Viz l. pozn.) anebo: nebudu moe! použiti pokoje dosazeného.
12) t. mysli! jsem, že život můj jako stůnek strisn .. svinut s. odnesen. bn jako nithod tkadlec
přestřižen bude. — ") Jakoby řekl: kddičkě chvilky cells.!jsem skonceni livoto svého.
13) t. bolestmi svirúi mne. (» Boze! s. tak náhle mne : životu toho pojímái.
14) t. nemoci ok.thn o nejlepší věk livota svého. proto i odpověz za. mne, t. mmň se mne.
tými se mne: vysvoboď mne od nepřátel i od nemoci, usilujících o hedivoti mé.
15) t. co! si mohu Monti ns. nemoc? -— Co by mi řekl na to Bůh? ont sám mi ji seslal. —
") t. nemohu leč předešlý život svůj v kqjicnosti „Zpět projití“
(tak heh.) s pak Hei.

38. 17. — 39, 8.
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kov-ých věcech život ducha mého, po nejvýbomějši i všecky sklady nadobi
tresciž mne a obživiž mne.“
svéhoi všecko. což se nalezalo v kla
17. Aj, k pokoji ( jest mí) hořkost má dech 'eho. Ničeho nebylo . čábžby
nejhořčejší! Ty “si vytrhl duši mou. aby jim ne yl ukázal Ezechiaš v domě svém
tví svém.
_
nezahynula; zavrlíljsi zahřbetsvůj všecky i ve všem
hříchy mé.'
3. Vše pak rorok Isaíáš ke králi
18. Nebo ani peklo tebe oslavovati Ezechíášovi a ře jemu: Co pravili ti
ani smrt tcbe chváliti nebude; nebudou muži a odkud přišli k tobě? I řekl Eze
Z země daleké přišli ke mně.
očekávati, kdož sstupujl dojámy, pravdy zchiáš:
tvé.
Bab lona.
.
19. Zivý, živ. tent oslavovali bude
4. řekl: Co jsou viděli vdomě tvém?
tebe, jakož i já dnes; otec synům znamu I řekl Ezechiáš: Všecko, cožjest v domě
mém . viděli: ničeho není v pokladech
učiní pravdu tvou.'
20. Hospodine! spasena mne učiň & mých, čehožbych jim nebyl ukázal.
5. I řekl Isaiáš k Ezechiášovi: Slyš
písně naše zpívati budeme po všecky
dny života našeho v domě Hospodinově. slovo Hospodina zástupův:
6. A'. dnové při'dou a.odnosem bude
21. [ přikázal lsaiáš. aby vzali hrudu
fíkůva řiložilina ránu. aby uzdraven byl. do Ba ylona všec o. což 'est v domě
22.
řekl Ezechiáš: Jaké znamení tvém a. co nechovali otcov tvoji až do
bude. že vstoupím do domu Hospodi— tohoto dne . ničehož nezůstane, praví
Hospodin.
nova?
(4. Král. 20, 8.)

Kapitola 80.
Her odach. král babylonský. posílá poselstvi k Bachi
ášovi; 2. ten se rychloubá svými poklady; 3. a to
mu předpovídá lsoiáš potrestáni od Bobo.

7. I zplodíš,
zsynů tvých,
kteříapoidou
které
vezmou
udouz tebe.
ko—
morníky u dvoru krále babylonského.
8. I řekl Ezechiáš k Isaiášovi: Dobré
slovo Hospodinovo, kteréž jest mluvil; i

]. Toho času poslal Merodach Bala řekl: Buď toliko pokoj a pravda za dnů
dan, syn Baladanův. král babylonský, mých.
listy a dary Ezechiášovi :“ nebo byl sly
šel, že nemocen byl a ozdravěl.
2. Zradoval se pak z nich Ezechiaš
a ukázal jim komoru vonných koření,“
a stříbra a zlata a vonných věcí, i masti
16) Smysldlehebr.: „Pane, ínad to se žije“ —t. mto'zížjjinad m61ěte.—- „: v osa: (mezi
těmi) může býti život má?—t. déle mohu lití; & tak ty mne touto nemocí jen pokúntí s.
paksámopět oživíti, Lívotamiprodloužitímůleš: jiným delšího života popravu. učiň tak i mně!
17) t. sotva jsem se tak pomodlil. již qj hle! m6 težké utrpení stalo se mi k spasení; nejen
na těle i na. duši uzdravils mne; pročež k oslovení tebe věnovati budu život svůj: nebo atd.
18) t. mrtví (ty rozuměj slovy: peklo. smrt a kteří sstnquí do jámy — do hrobu) nebudou
velebíti tebe, nebudou zřítí vyplnňní slibů tvých & za to pak tebe oslavovali; ru'brl atd.
19) t. ijš douů'nn. lo slávu tmou k potomstvu rozšířím. (Viz 10. pozn.)
22) Dle hob.: Jaký div. jaká radost bude. u atd. Z toho vis, kdo s pomocí Boli : nemocí po
' vstaneš, kam první své hoduje směříti skonu nnový tokmčl' život děkovati máš! (Sr. 6. poz.)
!) Po usmrcení Sencha-iba (svrchu 37. ES.) panoval sice Asarhadon. syn jeho. Provdě však
podobne, to Babylončoné proti rodině králův Assynkýob se zpouzeli . opic vrch nad nimi
obdrželi. Aby pak se u vládě utndili . hledai ai získati přůtelltvi krůhlv jůdskýoh & proto
vypraven toto poselstvi.
2) t. sklad klenotů svých: po utrpenó strasti přiliš brzo zapoměl na sliby své . lpyinčl.
8) t. věrný, stálý pokoj a : nim blaho utěšené;
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Kapitola 40.

40.1—12.

jsem: Co budu volati? ..Všeliké tělo
tráva, a všeliká slava jeho jako květ

polní!" (Jak. l. 10. — 1. Petr. 1, 24.)
7. Uschla tráva a spadl květ, neb duch
Hes odinův povanul na. něj. Jistě tráva
jest id!
8. Uschla trávaa spadl květ: ale Slovo
1. Potěšte se, potěšte se. lide můj!
Hospodina našeho zůstává. na věky.
praví Bůh vaš..
2. Mluvte k srdci' Jerusalému a. ři
9. Na horu vysokou vystup! ty, kterýž
volejte ho:" neb se jest doplnila ost dobré věci zvěstuješ Sionu: povyš silou
jeho.“ odpuštěnajest nepravostjeho: 1 hlasu svého. kterýž dobré věci zvěstuješ
vzal jest z ruky Hospodinovy dvojnásob
Jerusalému:paf,
neboj
se! rei mě
stům jůdským: j, Bůh
vaš!
ně za všecky hříchy svě.
10. aj. Pán Bůh v síle přijde a rámě
3. Hlas volajícího na poušti? Při—
pravte cestu Hospodinovu. přímé čiňte jeho panovati bude: aj, odplata jeho
sním. a dílo jeho před ním.“
na pustině stezky Boha.našem."
11. Jako pastýř stádo své pástibude:
4. Všeliké údolí budiž vyvýšeno a
Pi
' příští aaslihenůho Mantia. jeho boictvi
. las ost; 12. dotu-nu. to ohledem & mocnému
vielmnírn utvoření . moudrbmu řízeni; 18. okazuje
: toho. jak nesmyslně jest modlcslnžba; 27. jak mno
hem lepe jest v Boha důvěřovatí.

všeliká hora. i pahrbek budiž snížen; i
buďtež křivé.místa v přímá a drsnata
v cesty rovnéJ'
5. I zjeví se slava Hospodinova“ a uzřl
všelikétělo spolu," že ústa Hospodinova

mluvilo.“

v náruči svém shromáždí beránky a v klín
svůj pozdvihne je. březí pak sam po
nese. “
(Ezech. 34, 23. 37. 24.)
12." Kdož změřil hrsti vody a vážil
nebesa dlaní? Kdož zavěsiltřemi rsty
zpoustu země a. zvážil na. váze
a.pahrbky na závaží?

ory

6. Hlas řkoucíhoz' .,Volej!“ I řekl |
]) Počínaii se zevrubna proroctví o příchodu. životě, smrti a oslavení zaslíbeného Vykupitele
z části pod obrazem lidu židovského ipřímo. tak že prorok již skoro tak zřejmě mluví
jako evangelista.
2) t. srdečně, ku potěšení. — ") t. a roste. že se . . . — '“) t. bqiovací. útrapy, poroby
jeho v zajetí babylonském. Dle hebr.: „a se dokončilaslužba, (úřadování) jeho" (na něm! po
staven byl. aby t. věštil budoucího Mesiáš): o budoucích věcech tak mluví, jako by se již
byly udály. — +) t. doni potrestán jest; nyní jim nastane spasení. Sv. otcové slyší to na
přehojné dostíučinění za hříchy svět-a smrtí Kristovou.
3) Jinak: Hlas volajícího: „Na poušti připravte . . . Jakoby řekl: „Aj! již se ozývá. hlas posla
Hospodinova, volajícího vás a pusté krajiny zajetí vašeho do milé vlasti; připravujte. hotovte
se na cestu. -—-Duchovním smyslem přimo řečeno o předchůdci Páně. jen! lid na příští jeho
připraviti měl; (Mat. 3. 3. Luk. 3. 4.) vůbec pak slyš se o všech. kdož pokání kalí, a tak
překážky odstraňují. které účastenství v milostí spasení vadí. ne-li je dokona plenil-Úř. ——
") t. po níž Bůh lid svůj zase do mě a vlast-i jejich uvede. Smysl duchovní viz tuto svrchu.
4) t. co nerovného. at se urovná atd. Poslové, jdoucí na cestách před králi . častěji pro větší
jich pohodlí cesty rovnali a zpravcvali a! i celé pahorky rozviželi.
5) t. a! vše vynobodí ze zajetí babylonského. a více až vas vykoupí : poddanosti hříchu a
dabla: ono bylo obrazom této poddannosti. taktéž bylo vysvobození zonoho obrazu:: vykoupení.
_ ") Místo "011010“1115Výklad řecký: „spasení Boží.“ jak se i u sv. Lukáše 3, 6. čte.
"') dle hehe. těl: „Slovo Hospodinovo“ t. i tělesným očím zfejmo bude. (Jan. l. 14. I.)
6) t. Hoepodina. přikazujícího mi! — “) t. lid tento tělesný se vší slávou svou zahyne co tráva. (v. B.)
10) Habr.: odplata jeho při něm; t. nebude s odplatou svým věrným prodlévati; “Ved“ je mi“
lostí svého vtělení !: blaženému vykoupení: „toto Kristus vždy před očima měl.“ (Sv. Jerol.)
ll) Čti: Jan 10, 11.. kdežto se sam „pastýř-em dobrým“ zove.
12—14) Aby nevěřící lid k víře povzbudil. poukaije na jiné skutky nepostihlé moci a nespytap
telné moudroetí jeho, jakoby řekl: Jsa Bůh tak nesmírný, a zpoustu mořskou takměř v roku

40.13—31.
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ským a obyvatelé 'eho jsou jako kobyl
ky: kterýž roztáh jako nic“ nebesa a
rozpjal je jako stánek k obydlí:
2. m.)
23. kterýž činí tajných věcí zpýtatele
14. S kým se poradil? akdo naučilho jakoby nebyli, soudce zemské jako v
'
a vycvičiljej stezce spravedlnosti“ a vy nivec přivádí:
24. a zajisté ani jest vsazen ani vsét
učil umění a cestu opatrnosti ukázal
'emu?
ani kořene nepustil do země peň jejich.
15! Aj! národové 'ako krůpě na náhle zavanul na ně. a uscbli jsou &.vi
okovéajakojazýček nav 'kéch" počte chr jako mrvu zanese je.
25. I komu řipodobníte mne a při
ní jsou: aj. ostrovovéjako prach drobný!
16. A Liban“ nepostečí k sanícení, rovnůte, praví vatý?
26. Pozdvihněte na výsost očí svých
&živočichové jeho nedostačí k zápalné
oběti."
avizte! Kdo to stvořil? kdo vyvádí četné
17. Všichni národové jakoby neb li. vojsko jejich a všecky zejména volá?
takjsou před ním, a jako pouhé &prázdné před velikou sílou a mocností a mocí
jeho ani jedno pozůstává zpět.“
nic považováni jsou u něho.
27. Proč říkáš Jakoba a mluvíš Isra
18. Komu tedy podobna učinili jste
eli: „Skryta jest cesta má Hospodina ;“
Boha.?anebojaký obrazpostavítejemu?
13. Kdož omohl duchu Hospodi
novu? anebo lkdož. byl rádcem jeho a
ukazoval jemu? (Řím. 11. 34. 1. Kor.

19. Zdaliž rytinu neslévá.kovář. anebo
zlatník zlatem ji neozdobuje &pláty stří
brnými stříbmik?
20. Pevné dřevo. a které nehni'e, vy
bírá řemeslník moudrý, hledí, jak ý po
stavil mediu. aby se ne ohnula.
21. Zdali nevíte? zda ' jste neslyšeli?
zdali není vám zvěstovéno od počátku?
zdali jste neporozuméli základům zem

a „Boha. mého soud můj minul ?““
28. Zdaž nevíš. anebo jsi neslýchal?
Bůh věčný Hospodin, kterýž stvořil
kraje zemské: nezemdlí, aniž unaven bu
de, ani lze stihnouti moudrosti jeho ;'

29. kterýmvé ustalému moci: a těm.
kteřížne'sou, sílu a mocnost rozmnožuje.
30. stanou pacholíci &unavení bu
dou a mládenci v nemoci upadnou:
skými“
31. ale kde doufají v Hospodina. síly
22. Ten. kterýž sedí nad okresem zem nebudou, dostanou perutě jako orlice.
svou pojmout-i. tíži země prstem váziti může. s. tak dobrotiv. že od věčnosti. net člověka bylo,
všecko mu tak otoovsky opatřil. bude i mocen i moudrý i laskav nestoupiti s nebes. mezi
vůni se okézati. o vás jako dobrý postýl- pečovati. vás vykoupiti.
15—17) Péčí má o národy. ačkoliv ti vesměs jsou v poměru k Nému. jako krupéj : plného
okovu koquicí. ba mnohem méně, jako pouhé nie; všecky věci.,jeho jsouce. nestaci v důstojnou
jeho velebnosti obét.

15) ") Dle bobr.: „prášek na válkách.“
16) t. všecko stromoví. kteréž na něm roste. — “) t. kdyby mělo jemu. jak na jeho velebnost
náleži. obětavůno býti.
18) t. poněvadž se mu v celé přírodě nic vyrovnati nemůže! (Skut. 17. 29.)
21) t. poznáváte svým rozumem, tskméi' vidíte to na své oči, slyšeli jste od otců vašich, od
počátku věků vám zjeveno a ukázáno, že nesmírný nade všecko jest Bůh, že on jest ten . .
22) Heb.: jako jemnou, teňounkou roušku. oponu.
26) t. všecko. do jednoho se k jeho mocnému kynutí dostavují. jak jim byl od věčnosti rozkázal.
27) t. nevi Bůh ničeho! o tom. co a jak se se mnou děje. nepečuje o mne; tak zhusta pohané
smýšleli. s to je pak přímo k úplné nevěře & mpirsní Boha přivedlo — & zdali nyní,
Bohu tel? i mnohé jiné nepřívádi?
28) t. tak druhdy, od počátku otcovlky o tebe pečoval. i budoucné tě neopustí; vit on ovšem
kdy a jak tobě pomoci má.
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poběhnou & nebudou umdlévati, půj

dou a neuetanouf

41. 1—1 6.

8. A ty. Israeli. služebníče můj; Ja
kobe. kteréhož jsem vyvolil, plémě Abra—
hama. přítele mého:

9. vněmž jsem uchopil tě od krajů
země a od dalek ch mlat ovolal jsem
tě a. řekl jsem to ě: Služe ník můj jsi
Bůh těší
luhvého
hune;
ll. 515555qu
uje. se : jemu
protivedeníprsoteeAbre
ntlekovntelůmpomu
že; 21. ukazují rozdil mez!modhmi . Bobem pravým. ty. vyvolil jsem tě a nenavrhl jsem tě:
10. neboj se, nebo 'á. 'sem stebou:
l.“ Umlknětež &slyšte mne. ostrovové ! neuchyluj se, nebo 'a hůl: tvůj: posil
&národové, vzmužte se! přistupte aipak nil jsem tě a pomo jsem ti, ipřijala. tě
mluvte; spolu k soudu řibližme se.
pravice spravedlivého mého.'
2. Kdo vzbudil od chodu spravedli
ll. Aj ! zahanbeni budoua. zast di se
věho.' povolal ho,aby ho následoval?Po všick'ni. kteříž bojují proti tobě: udou
staví před obličejem “eho národy a krále jakoby nebyli, a zahynou muži, kteří
odmanl: vydá je jako prach meči jeho. odporují tobě.“
jako stéblo větrem zauešené luku jeho.
12. H]edati budeš jich a nenalezneš
3. Zažene je; pro'de v pokoji. stezka mužův odbojnikův svých: budou 'akoby
nebyli; a téměř zničení budou li é vál
na nohou jeho neu 'e se.“
4. Kdo to z ůsobil &. učinil . volaje číci proti tobě.
rodiny od počát u ?“Já.,Hospodin , první
13. Nebojá, Hospodin. jsem Bůh tvůj.
i poslední já jsem.
(Zjev. ], 8.)
u'imaje tě za ruku tvou a řka tobě:
5. Viděli jsou to ostrovové a zhrozili
ebol se, 'á ti spomohu.
14. Nelioj se, červe Jakobe, kteříž
se; kraje zemské užaely. přiblížily se a
jste zemřeli : Israele: Já Spomohl to
přistoulpilyf
6. edenkaždý bližnímu svému po— bě . praví Hospodin: & vykupitelem
máhá a bratru svému dl: Posilni se!
tvým Svatý izraelský.
7. Posilnil kovář tepa kladivem dru
15. Já. učinil jsem tě jako vůz mla—
hého, kterýž koval času toho. řka: „Leto tebný nový, mající zuby trouci: pomlá
vůnim dobre jest:“ i upevňuje to hřeby, tíš hory a setřeš je & pahrbky jako
v prach obratíš.
aby se nepohnulo.

Kapitola 41.

31) Všecko síle a. zdar od Boha podání; sebe silnější. ano sám na sebe spoléhá, mtene, zemdli,
ničeho! nedokáže; na tebe slabší. douque v Boha, a pomoci jeho velké věci i ke cti a chvále
Boli. i k proepěehu blilnich. i ]: ové u Bohu zásluze & věčné odplatě dovede.
]) Nejprve v Jůdstvu zjevil. kázal & kázati velel své učení Kristus; potom pak dále až do nej
mžich končin okrem zemského; tot opojení 40 | 41; (viz Met. 15. 24. 10. 6 Skut. 13. dB.)
") Slovo joou Boli. an vyzývá modloslnžebné národy. aby poznali, kdo jest pravý Bůh.
2) t. Abrahama; (viz B.) jeho příkladem (už—4) dotu-zuje, co 40, 31. řekl: duchovním lmyllem
rozuměj o Kristu, jeji Abraham. praotec dle těle. předpodohňoval.
3) Dle hebr.: „Zvítězí ned nimi, oč nikdy neučil, necvičil ee boji:" bylt totiž Abraham sám kní
žetem pokoje : předpodohňovul Toho. jenž svým del pokoj. jeho! svět deti nemůže. .
4) t. že rodina & ubrodove' jedni po druhých od počátku věkův, hned od Adama na tento svět
přicházejí?
5—7) |:. uhodnvé vidouce moe pravého Bohu na jednom člověku prokázanou divi. děsí, hrozi
se; ustupují v opolky. aby — si udělali madly e klenčli se jim; v tom druh druhe. řeme
slník řemeslníka. bratr bratra podporuje. povzbuzuje: cit slabosti pudí hledati vyšší pomoci.
10) Zde vyčítá dary, jimiž Bůh lid Izraelský zázračně vedl, ale tok. že nejen o věcech minulých
jakožto předpodohňqjícieh, nýbrž i budoucich, předpedobněnýob mluvi; tak zde rozuměj zvlášť
sprnvedlivy'mBožím „Krista “na.“
11—16) Smyll duchovní: Potlačení co deníček. & již za mrtvého považovaný nůrode, důvěřui
v Boha tvého! On tě vzkřiai; ty pekpyiuň knihu. mocí slova Hospodinova pouště e potřeo.

41' 16. _ 42.1-
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24. Hle, vy jste z ničehož, a dílo vaše
a vítrbuzsneeeš
vichr z toho, což není :" obavou jest, kdo zvo
ro 16.
týllPřevěješje,
'e: et
leeati
ač v ospo
díííťx, vJSvatóríí Físmelském veeeliti se lil vás.
budeš.
25. Vzbudil 'eem jej od ůlnoci a.
17. Nuzní a chudí hledají vod a není přijde od východu slunce :“ vz vati bude
jméno má , a učiní vladyky jako bláto,
jich:
jazyk
jejich žízní
vygúhl.
Já, Ho a jako hrnčířšlapaje hlínu"
spodin,
vyslyším
je; jů.,
ůh ieraelský.
26. Kdo zvěstoval to od počátku.
neopustím jich.
18. Otevru na. vysokých
cích
řeky a u prostřed poll studmoe; obrů
tím poušť v jezera vodní. a. zemi bez
cestnou v potoky vod.“
19. Dám na poušť cedroví & trní a
myrtoví & dříví olivové: postavím na
poušti jedloví, jilmoví i zelenec spolu:
20. aby viděli & poznali a. povážili
a. srozuměli vesměs, žeruka Hospodinova
to učinila. &Svatý israelský to stvořil.

21.. Předneete soud svůj. praví Ho
spodin: přednoste, máte-li co, dí král
Jakobův.

abychom to věděli, a od začátku. aby—
chom řekli: S ravedlivý jsi?“ Není ni
koho. ani kdo y byl zvěstoval, ani před
pověděl, aniž ušlyšel řečí vaších.

27. Prvuí'k Sionu řekne:A', tujsou !"
i dám Jerusalému zvěstovat e dobrých

věcí.""

28. I hleděl 'sem.' e.nebylo z těchto
nižádného, kdo y všel v radu. a otázán
jsa, odpověděl slova.
29. Aj! všickni jsou nespravedlíví' a
marně.jsou díla.jejich: vítr &ničemnost
jsou podobizny jejich.

22. Nechat přistoupí &necht oznámí
Kapitola 42.
nám, kterékoli věci maji přijíti: předešlé,
kteréž byly jsou, oznamte: a řiložíme Předpovidš o budoucím vyknpiteli e velebí jeho tichost
: laskavost; 10. vyzývá všecko k chvůle jeho; 17. ks.-s
srdce své' a.zvíme poslední VĚCIjejich."
ort e aslopenost lidu
&které věci mají řijítí.“' ukažte nám.
23. Oznamte, teré věci přijíti mají
1. Aj, služebník můj !" přijmu jej :"
v času budoucím, &pOZníune. že bohové vyvolený můj. zalíbila.si v něm duše má;
jste vy; dobré také nebo zlé, můžete-li, vzdal jsem ducha svého na něho; soud
národům vynášeti bude.
učiňte: &mluvme &vizme spolu.

18—20) Norští na. pomoc zázračnou, jižto Bůh otcům jejich na. poušti prokázal; tím je těší. že
i v podobné nouzi (v ujetí Bebylonekém) bude jim epomocníhem: duchovně ale rozumí se o
dal-ích Ducha ev.. jimi! oplývali věřící. (Jan. 7. se.)
21) Bůh posud dokázal skutky svými, že pravý Bůh jest; nyní vyvolává národy, mohou-lí oni o
svých nepravých bozích tektél učiniti.
22) t, pnmatovati si budeme e povšlíme. — ") t. co : tob'o bude: etue-li ee. čili nic. — '“)
v hebr.: „& co právě se deje“ co přítomné jest, a. co kazdý rozumný člověk má o. poněkud
vysvětliti um.
24) Eebrejeky: dle některých: „dílo vaše : hada." (ďábla.) Srovn. Žalm 95, 5.
25) t. mlíbený vykupitel. Kristue; jiní o Abrahamovi mumqjí (B.) ——") t.. pošlepá. (podaná
si) vladaře zemské jako hrnčíř ilepávi hlínu.
26) t. prevdomluvný; máš pravdu.
27) t. který první, věčný jest. — “) t. ty věci, které přijíti mqií. — “') t. přímo rozuměj
Ieuitíše, pak vůbec proroky, jen! lid poučovati : vůli Boží mu nvěetoveti mají; potom ale
zvláit o budoucím vykupiteli evěte.
28) t. po těch bozích, e nebylo žádného z nich, | ním! bych rozmlouveti o který by mi od
pověděti mohl.
29) Bobr.: klam.
1) Co tuto v té kapitole Bůh ůety protokovými mluví, i Židé umí. i apoštolů. i 87- otcové
zřejmě o Krietu vždy rozumeli e vykládali. i ev. Církev posud tak elyší. — „Slulebníkeln“
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42. — 2, 19.

ll. Pozdvihni se poušti města.její:
2. nebude křičeti, ani bude přijímeti
osob . ani sl čen bude hlas jeho vně. kdež v domích bydlí Cedar :' chvelte
3. řtiny omenénedolomífnknotu obyvatelé Skály. s vrchu hor volejte.
doutnajícího neuhasl; podle pravdy vy
12. Vzdejtež slávu Hospodina schvá
vede soud.
lu jeho na ostrovích zvěstujtež.
4. Nebude smuten, ani bouřliv, až za
13. Hospodin jako rek vyjde.“ jako
loží na.zemi soud ;" a zákona jeho ostro
muž bojovník rozhorlí se: křičeti &.volati
vovó očekávaníbudou."
5. Toto pravi Hospodin Bůh. kterýž bude: na nepřátely své posilní se.
tvoří nebesa &
ínáje; &utvrzuje zemi
14. Mlčeljsem vždy,' mlčeljsem. tr
ito, což se z ní odl: a. dává dechu li pěliv jsem byl: jako ku rodu mcujíeí
dem. kteříž jsou na. ní . &ducha kráče mluviti budu;" rozptýlí; &s tim vše
vesměs.
jícím o ní.
6. á. Hospodin povolaljsem tě vspra- _
15. Pusty učiním hory i nhrb '
vedlnosti' s. chopil jsem ruku tvou n & všelikou trávu jejich vysušímlz &.olší-ye.
choval jsem tě: a dal jsem tě v smí— tím řeky v ostrovy a jezera vysuěím:
ření" lidu, v světlo národům:
16. A uvedu slepě na cestu, kterouž ne—
7. aby otevřel oči slepých a vyvedl
z žaláře vězně a z vězení sedící ve tmách. znají; a.po stezkách jim neznámých krá
8. Já. Hospodin, tot jest jméno má: čet: budou; obrátím tmu před nimi
v světlo a. křivé cesty v přímé: ty věci
sláyy svějinómu
nedám. ani chvály své prokázaljsem jim a neopustiljsem jich.“
m.
17. Obrátili se zpět; zahanbeni buď
9. Které věci prvé byly,“ aj. přišly:
inové ' zvěstuji; prvé než se počnou, tež, zahanbeni. kteříž doufají v rytinu,
dům v m je slyšeti.
kteříž říkají slitině: Vy bohové naši!
18. Hluší, slyštež! a. slepí, prohlédně
10. Zpíve'te
Hospodinu
píseň
chvála
je o zevzni)
od končin
do novou,
končin tež, at vidíte!
19. Kdo jest slepý, leč služebník můj ?
země! kteříž sstupujete na moře, i vše
cko. což v něm jest, ostrovové i obyva— a kdo hluchý, leč ten, k němužjsem po
telé jejich.
sly své poslal? Kdo jest slepý, leč ten,
jej jmenuje (dle hebr. i ctitelem). ent tetil podobu služebníka na se „vzal vpodobemtvi těla
hříšneho.“ (Filip. 2. 7. im. 8, 3.) — ") &.posilnim, udrlim jej.
3) (Mat. 11. 28.) t. malých ale km'icicb. u nichž se naděje k polepšení neleze. nepotíeči, nýbrž
milostivě jim pomňhnti bude.
4) t. doksvůde na zemi dlíti bude; až slovem svým i příkladem úplnou spravedlnost zalozi &
ustanoví. —- “) [. Mojí. 49. 10.
6) t.. Ivou mocí a láskou' abys sám jsa pouhá lpnvedlnost. ji ziskal & udělil všem. —- ") vy
koupení lidu (i. Tim. 2. 5.). aby byl prostředníkem mezi Bohem a lidmi.
8) t. přísně hůiiti budu; nedopustím, aby se udávala modlám.
9) t. ode mne zaslíbené, vyplnily se; tak i toto vše. oo nyni předpovídim, jistě splním.
ll) Cederští. nůrod arabský. — ") Hebr.: Sály, co! se vykládá, skoly, t. obyvatelé Archie skal
naté, v ní! bylo hlavní město Petra nebo Sóla.
13) t. jako udatný vůdce vojenský. aby odbojné „knize tohoto světa“ potřel & lid svůj z pomby
jeho vyprostil. Veri 2. n 13. neodporuii sobě. jakož ani Mat. 11. 29. a 10, 34.
14) Habr.: od věčnosti jsem měl trpělivost: tak di Bůh t. ten průvě. který. „Juko silný rek přijde.?
tedy zulíbený vykupitel. — ") Dle hebr.: sténati & snažně k odlehčení svému se nemůhatí.
15) t. vielikě hrdé e pyšné nepinnui-se. zvlášť mocné & povýšené království babylonské. potru.
zkuim. pohubím; duchovně rozuměj vyvrácení n pohubení říše hříchu & ďábla.. (IS.)
16) I:.. po přemožení nepřítele oevobodim své věrně : poroby jeho. (Efez. 4. B.)

42. 20. — 43. 10.
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Isaiáš.

kterýž prodán 'est? a kdo slepý, leč slu budu a řeky nepřikryji tě: když choditi
budeš ohněm. nespálíš se a plamen ne
žebník Hosp inův?'
20. Ty, jenž vidíš mnohé věci, nebu chytí se tebe.'
3. Nebo já Hospodin Bůh tvůj, Svatý
deš (jich) ostříhati? kterýž otevřené máš
israelský. spasitel tvůj. dal jsem u vý
uší. nebudeš slyšeti?'
tvou
t, zemi mouřenínskou
21. A Hospodin chtěl posvětiti jej a platu
&Sábu za tebe.

zvelebiti zákon a oslaviu';
22. a. týž lid obloupen a. pohuben:
spoutání mládenci jeho všichni a.v do
mich žalářůskrytí: vydáni jsou vloupež,
aniž jest, kdoby je vytrhl; v rozohvátáni,
aniž jest. kdoby řekl: Návrat !
23. Kdož jest z vás. an to slyší, pozo
ruje &poslouchá pro budoucí časy?'
24. Kdo vydal v rozchvátanl Jakoba

a lsraele
Zdali
ne Hospodin
sám,
protizhoubcům?
němuž jsme
zhřešili?
ne
chtěli jsou po cestách jeho choditi. aniž
poslouchali zákona jeho.
25. Ivylil na něj hněv svůj prudký a
boj silný: i spáliljej vůkol a nepoznal; a
zapáliljej a nezmoudřel.'

Kapitola 48.
Bůh dodává důvůry lidu; 6. slibuje romuoiiti jej; 9.
okazuje : udělenýchjemu dobrodiní, že sám jest sie
jest Pánem všeho: 18. s toho dle, že i sám pro sebe
lid nový mimo jejich zaslouieui povolá.

4. Poněvadž jsi vzácným učiněn v
očích mých &slavným: já miloval jsem
tebe a dám lidí za. tebe a. národy za
duši tvou.
5. Neboj se, nebo já s tebou jsem: od

výhodu
řivedu
s om' ' im
tě. plemě tvé a.od západu
6. Dim severu: Dej !“ a poledni: Ne
braň!" přived'syny mě zdaleka a. dcery
má od končin země!

_

7. A každého, kdo vzývá jméno mě,
!:slávě své stvořiljsem ho, způsobil jsem
a učinil jsem ho.
8. Vyved' ven lid slepý &.mající oči;
hluchý a mající uši.
9.' Všiclmi národové shromáždili se
spolu a sebrala se pokolení. Kdo jest
mezi vámi. jenžby to zvěstoval. a.co prvé

bude, dal nám slyšeti? Dostavtež se
svědkové jejich, ospmvedlňtež se , slyš—

tcž a rcetež: Opravdu!"

1. A však nyni toto mví Hospodin.
10. Vy jste svědkové moji. pravi
kterýž tě stvořil, Jako e, a učinil tě, Hospodin, &.služebník můj , kteréhož
Israeli! Neboj se. nebot vykoupil jsem jsem vyvolil: abyste věděli a uvěřili
tě a povolal jsem tě jmenem tvým: mně a.porozuměli. žejá sám jsem. Přede
Můj jsi ty!“
mnou nebylo způsobeno Boha a.po mně
2. Když půjdeš přes vody, s tebou nebude.
19) Tím vším se lid is:-selský mini. ze své nevěry. nestálosti a zaslepenosti hárá; on i s vůdci
svými slepý, hluchý jest; — „prodán“ t. „pod hříchem.“ (Řím. 7. M.)
20) Hebr.: „ač vidíš mnohé věcí, nedbáš; ač otevřené máš uši. neslyšíšf' tak si počínáš. jako slepý
& hluchý. Mnohých se jim dostalo zjevení. mnohých spatřili zázrakův :: neuvéříli!
23) t. nikdo z vás nedbá na to, co se vám hlásá. jakoby se to nikdy státi nemělo: nelepšito se.
25) t. to Bůh to trestáni na ně pro hříchy jejich dopouští. ani nepoznali. ani se nepolepšili.
]) jménem tvým tě zavoluvřekljsem: „th jsi ty ;“ znomenej tu čtverý důvod zvláštního povoláni:
stvoření, uspůsobení (udělením jistého tvaru. podoby. povahy. schopností.) vykoupení, vyvolení.
2) t. v vech největších nebezpečenstvích pod ochranou a. s pomocí mou bez úrazu ostojíš.
3) t. pomni, co jsem pro tebe učinil. jakými ranami stíhal Egypťany, sousedy jich Ethiopy (Mou
řeníny) &.Araby (na poušti).
6) t. lidu mému vyjiti.—") nepřekážej mu navrátiti se: na shromáidění všech národů v církvi to llyš.
9) t. tými způsobem jako 41. vyzývá národy v soud. — “) t. pravda!, že Hospodin jediný.
pravý Bůh jest. Důvod toho výše 41. 22. 23. i níže v 10.
Bibli čouhá.
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43, 11—28.

11.Já jsem.' já jsem Hospodin,a není poušti vody. řeky na. bezcestí, abych dal
nápoj lidu svému. vyvolenému svému.“
mimo mne spasitele.
12. Já. jsem zvěstoval i spasil: ohlá
21. Lid ten způsobil jsem sobě, chválu
sil jsem a nebylo mezi vámi cizího: vy moji vypravovati bude.
22.' Nevzývaljsi mne. Jakobe. aniž
stěgkové
moji jste, praví Hospodin. &jů.
ů :
jsi pracoval o mne, Israeli.
13. aod očátkujá sám, anení. kdoby
23. Neobětoval 'si mi serpce & zá.
z ruky m vytrhl; učiním. a kdo od palné oběti své a o ětmi svými neosla—
vratí to?
viljsi
mne; nekázalt jsem, aby mi slou
14. Toto praví Hospodin. výkupitel
váš, Svatý israelský: Pro vás slal jsem ižiloběti,
aniž jsem tě obtěžoval kadid—
em.
do Babylonu a strhl jsem z vory“ vše
24.
Nekoupil
jsi mi za stříbro vonné
cky i Chaldejská, lodmi svými se
třtiny s tukem obětí svých neopojil jsi
chlubící;"
15. já Hospodin. Svatý váš. stvořitel mne: nýbrž sloužiti mne jsi učinil v hří—
ších svých. dodal jsi mi práce svými
Israele, král váš.
16. Toto praví Hos din, kterýž dal v nepravostmi.'
25. Já jsem, já, jsem sám, jenž shia
mořicestu. a.u vodác prudkých stezku:
17. kterýž vyvedl vozy i koně. vojsko zuji ne ravosti tvé pro sebe ,' a na bři—
i mužstvo: vesměs sesnuli. aniž vstanou; chy tv nevzpomenu.
26. Připomeň mne. a suďme se spolu;
zetříni "son jako knot a uhašení jsou.
ravu', maš-lí co. ab os rsvedlněn
18. ezpomínejte na první věci a na
liší
]
? P
starodávní se neohlédejte.'
27. Otec tvůj první“ zhřešil, a výkla
19. Aj! já. činím nové věci a nyní
dači"
tvoji
přestoupili
proti
mně.
vzejdou, jistě poznáte je: učíním na
28. A protož poskvrnil 'sem knížat
poušti cestu a na bezcestí řeky.“
20. Oslavovati mne bude zvěř polní, svatých a vydal jsem Jako & ]: vyhla
dxalrově a pstrosové, že jsem dal na zení a.[sr-sele v porouháníf
11) t. mně přináleží jsonenmt pouhá sama od sebe, od věčnosti, neproměnitelná, neskonall's. (II.

Moji. 3. 14.) Trojnásobná „Ja jsem.“ (v. 10.a ll.) tajemně k nejsvětější Trojicí se vat-huje.
l4) po vývricení říše Chaldejská kralovstvi na Peršany a Médy přešlo. : Cýrus jim navratíti se
povolil: tím pak se odevírá. takmer nový svět divů Božské prozřetelnosti. — „Zšvorami“
rozuměj hrady. zámky. —“) Chaldejští znameniti byli plavci do krajin indických, odkud vše—
liké drahocenné zboží užili, rozvůhúíee je pak dále na západ.
18) A však netřeba ua předešlé věci zpomínati. jsouc nově pohotově: ty pak i hned dále uvidí.
19) t. nirody. kteří opuštění jsou. k sobě uvedu; těm. kteří daleko ode mne bloudí a žízní prahnou,
potwe hojně jako řekou 'milost ma: všichni se ke mně dostaví a velebiti mne budou.
20) t. i ta nerozumná zvěř. něma tvář, pozná dobrodiní mi (1. 3.); tím ale rozuměj divoké
národy: nebot jako i zvirata pouštní pila : vody zázračně ze skály vyvedené. tak nastoupili
nůrodové peha-nití na. místo povolaného ale pro nehodnost zavrženého lidu israelsluiho.
22—24) t. nový tento lid jsem si povolal. poněvadž v tvé chvále, Israeli, zalíbení více jsem míti
nemohl; nebo: nebyla pravá., : věrného. poslušného. čistého srdce pocházející, nýbrž zprsnena
hříchy všelihými: tudiž ty jsi mne spíše služebníkem učinil, abych s tvými nepravostmi &
hříchy ůtvpnost měl a odpouštčl je tobě; ano tak daleko jsi mne přivedl, ze podobu sluhy
jsem na se vzal a co všech utrpěl! abych tebe vykoupil. V ten smysl zpívá. svatá. církev
na bílou sobotu: „Aby sluhu vykoupil. Syna jsi na zmrt vydal!“
26) t. beze všeho tvého míouiení. ba proti němu, ano ty všeeek v provinění trvšš.
27) t. Adam; anebo Therah. otec Abrahamův v Ur Chaldejském, sloužíce bohům cizím. (Jul. 24. 2.)
-- ") t. Mojžíš a Áron (III. Moji. 20. IS.) &nástupci jejích.
28) t. zavrhl jsem lid všechen. knížata i sprosté.
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44, 1—16.

Kapitola 44.
Pmbnznjo lid k důvěře v pravého Boha; & nh
:nje pošedlolt modloalnihy; 21. upomíná lid. aby .o
svého Boba přidržu

]. A nyní slyš , Jakobe . alužebníče
můj. a Israeli. je'ž jsem zvolil.
2. Toto praví oepodin. učinitelapů—
sobitel tvůj, od života matčina opomo
cník tvůj: Neboj se. služebniče můj, Ja—
kobe, a nejpravější,' jejž jsem zvolil.
3. Nebo vyleji vody na žlznivou a po
toky na suchou zemi: vyleji ducha svého
na plátně tvé a požehnání své na kmen

tvůj'

4. [ ploditi se budou mezi bylinami
jako vrbi podlé tekoucích vod.
5.'l'entodí :Hospodinůvjájsem ;a onen

nazývati se bude jménem Jakobovýmf
a tento napíše rukou svou: Hospodinu :"
a ten jménem lsmele se pojmenuje."'
pravíjeho.
Hoeplodin.
král
israel
ský6.a Toto
vykupltel
ospodin
nástupů:
Já. první a já, poslední a mimo mne
není Boha.

mimo mne a stvořitel. jehožbych já ne

znal?

9. Tvorcové modl všickni nic ne'sou
a miláčkové jejich nic neprospějl jim;
.ony samy jsou svědky oti nim. ro
tože nevidí aniž rozuměj , tak že za an
beni jsou.“
10. Kdo utvořil boha a slil rytinu
k ničemuž užitečnou?
11. Aj, všickni účastníci jeho zahan
beni budou;' řemeslníci zajisté jsou z
lidí: sejdou se všickni, státi a báti se
budou a zahanboni budou veeměa"
12. Kovář dělá. pilníkem:' při uhlí,
&kladivy tvoříji, a dělá silným rame
nem sv m: lační &zemdli, nepije vody

a autům."

13. Sochař natahuje míru, vyhlazu'e
dlátkem: dělá. ji dle uhelnice a kružid
lem ji vykružuje; i učiní podobiznu
muže, jako Sličného člověka bydlicího
v domě.
14. Porážl cedry, béře svldn idub,
jenž stával mezi dřívím lesním: sází
aosnu. již dešt na ájl;

15. inčiněna jest lidem ktopení: a

7. Kdo jest mně podoben? ozvi se a béře ::nichtéž azhříva se. i pod lí a po—
zvěstuj: a pořádek vylož mi od toho če chleby; z ostatního ale udě 5.si boha
času, co jsem ustanovil lid ten dávný; a klaní se mu; učiní si rytinu &kloní se
budoucí věci &.kteréž pí'ijlti mají. zvě
řed ní:
stujtež jim.
16. Cast toho apalivá ohněm a. při
8. Nebojtež se aniž se kormutte! Od části jída maso, vaří krmí a nasytí a
davna ohlásil jsem tobě a
' ' , ohřeje se a dí: A! ohřál jsem se; jest
vy svědkové moji jste; zdaliž jest Bůh mi teplo!
2) t. nejmilejší, neupřimějši; j. prvorozený. nejnutnější! jinak: „Izraelkul“
3) Rozuměj hojnost milosti Ducha svatého. již ve lidu nově zvolenému dostane.
5) t. víru v pravého Boha přijme a rád tomu bude, že k lidu : Jakoba pošlému přináletí:
vztahuje se k obrácení národů k víře a říši Kristově. — ") t. já nálezím; podlé obyčeje
národů východních. kteří podnes jména pánů svých na ruku malují. '") t. jméno „lamel“
přijme. -—

8) Dle hebr.: „neni silného (t. Boha krom mm); neznam žádnéhol“
9) t. modly nevidouci. neslyšící. nerozumějíci, tim dokazuji urny. le ničím nejsou, a tak samy
jsou původem. že ctitelově jejich nižadné pomoci od nich nedošedší. styděti se musí za ně.
10) a 11) Smynl: Kdo tvoří modlu, zahanben (zklamán) bude se všemi účastníky nými. coš dále
do zevrubna liči. — ") t. v čas potřeby najdou se ]: modle. abyji úctu udávali, a však vi—
douce se bez pomoci & zklamňny ve své naději, |tyděti se budou.

12) Jiní: kovář pochygl telem (kleště, nebo železo kleštěmi) děla při uhli. — ") &. velmi pilně
až do zemdleni a ustání na modle pracuje. (Maudr. 13. 13.)
'—f'
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17. Z ostatku pak jeho učiní si boha
a rytinu; skloňuje se před ní a modlí
se rka: Vysvobod' mne. nebo Bůh můj
jsi ty.
18. Neznají aniž rozumějí: neboťjsou
zamazán oči jejich, že nevidí a neroz—
umějí
cem svým:
19. Nepovaží v mysli své aniž zna

menají a pomní, aby řekli: Cást toho
spalil jsem ohněm a při uhlí jeho na
pekl jsem chleba, navařil jsem masa a
najedl jsem se. a z ostatku jeho modlu
udělám? Před špalkem dřevěným kle
kati budu?
20. Cehož částka popel jest, tomu
srdce nemoudré klaní se, a neprospěje
duši své aniž di: Snad lež jest v pra
vicí má.“

21. Pamatuj na to, Jakobe a Israeli!
nebo služebník můj jsi ty. Já. jsem tě
stvořil,služebník můj jsi ty. Israeli; ne
zapomínej na mne.
22. Shladil jsem jako oblak nepra—
vosti tvé a jako mlhu hříchy tvé: na
vrať se ke mně, nebf.jsem tě vykoupil.'
23. Chvalte nebesa, nebo milosrden
ství učinil Hospodin: plesejte nejdelší
krajiny země. zvučte hory chvalou, les
ivšeliké dříví jeho; nebot vykoupil Ho—
spodin Jakoba. a israel oslaven bude.
24. Totot praví Hospodin, vykupitel
tvůj a tvořitel tvůj od života matky: Já.
jsem Hospodin . jenž činím všecky věci.
rozpínám nebesa sám, utvrzuji zemi. a
žádný se mnou;

44. 17. — 45. 4.

25. jenž zrušují znamení hadačův a
věštce v blázny proměňují; jenž vracuji
zpět mudrce' a umění jejich za blá
znovství prohlašují;
26. jeuž potvrzuji slovo služebníka
svého a radu poslů s ch naplňují. Kte
rýž dím Jerusalému: bydlcno budeš ! a
městům jůdslrým: Vystavena budete! a
zříceniny jejich vzdělám:
27. kterýž pravím hlubině: Pouští bu
diž ! a řeky tvé vysuším?
28. kterýž dím Cýrovi: Pastýř můj
jsi a všelikou vůli mou naplníš! kterýž
pravím Jerusalěmu: Vystaven budeš! a
chrámu: Založen budeš!

Kapitola 45.
Předpovidií vysvobození lidu ze zajetí Babylonvkeho
milostí Cýnge. touží po příští Musi-'Je; 9. dále mluví
o vysvobození lidu 'nrulského, jakož i o vykoupení n
obraceni veškerěho lidstva.

1. Toto praví Hospodin pomazanémn
mémm' C vi, jehož jsem uchopil pra—
vici. abyc podmanil před tvaří jeho

národy a hřbety králův obrátil " a ote
vřel před ním vrata1 a brány žadné ne

budou zavřeny."'
2. Já. před tebou půjdu a slavných
země ponížím; brany měděné potru a
závory želemě zlámu.
3. A dám ti poklady skryté a zboží
uschovaně:' aby věděl, že já jsem Ho
spodin,kterýž jmenuji jméno tvé ;" Bůh
israelský.
4. Pro služebníkasvéhoJakobaalsra

20) t. deleje Boba z dříví. ani na to nepemysli, ze se mýlí. & že mu media taková ničeho! ne
prospěje. auo dřeVo vždy dřevem zůstane.

21 322) t. z dvou hlavních důvodů jsi můj: že jsem tě stvořil a že jsem tě vykoupil; prom
tedy budí! věrným služebníkem mym. Aby však ukázal. že darem vykoupení převýšeníjest
dar stvoření, vyzývá. nebesa k chvalozpěvu za něj :
25) & přemaham; působím. že se svou domnělou moudrostí zpět le obrati a. prchnou, & ze se
mění jejich zpozdilým býti ukáže.
27) o. rozumej o řece Eufratu, slu-ze Babylon tekoucí. jejížto vodu Cýms odved. potom suchým
téměř úžlabím do města vtrhl a hrozně pobití způsobil.

1) Dle Debt-=..pomazauěmusvému.“—")

t. v útěk.—'“)

Lbrůny. které! na konci ulicBaby

lonských vedly ]: Eufratu. městem tekouu'mu. v noci, když vzato jest město zvláštním řízením
Božím zavřeny nebyly. sic by byl Cýrus s Peniany svými jako vlečkách lapen byl; i brány
k paláci královekému byly otevřeny; tak nepřátelé bez překážek vniknutí : vie pobíti mohli.
3) Cýrus při dobytí Babylonu a Sardis nesmírných pokladů ukořistil. — ") t. tebe zejména volám.

45, 5— 17.
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elský, tvůrce jeho: 0 budoucich věcech
dotezujte se mne, co do synů mých a.
do díla rukou mých, to ponechte mně..
12. Já jsem učinil zemi a. člověka na
5. Já. jsem Hospodin &není žádného
více: mimo mne není Boha.: přepůsal ní já. stvořil jsem: ruce mé roztáhly ne
jsem tě, &nepoznal jsi mne.
besa a. všemu vojsku jejich jsem řád
6. Aby věděli ti, kteříž jsou od vý určil.
13. Já vzbudím jej' ksprsvedlnosti
chodu slunce i kteříž od západu, že
není beze mne ničehožf Ját jsem Ho— &všecky cesty jeho říditi budu: ont
vzděle město má & zajaté mé ropustí.
spodin, &není jiného.
7. jenž působím světlo a tvořím tmu, ne ze mzdy. ani z darů. praví ospodin.
činím pokoj a. tvořím zlé? já Hospodin Bůh zástupův.
činím to všecko.
14.Toto pravíHaapodin: Práce egypt
8. Rosu dejte nebesa s hůry a.obla ská. &kupectví mouřenínské země &sa.—
kové dštěte spravedlivého: otevři se bejští muži vysocí k tobě přijdou &tvoji
země & zplod' spasitele: a. Spravedl budou: zatebou choditi, s outanýma ru
nost vzejdi apoluf Já. Hospodin stvořil kama kráčeti budou: & udou se tobě
jsem ho.
klaněti a. tebe prositi: Toliko u tebe jest
9. Běda. tomu, kterýž odporuje tvůrci Bůh, a.není kromě tebe Boha.
15. Jistě t jsi Bůh skrytý. Bůh isra
svému, střep : hliněných nádob země.
Zdaliž dí hlína. hrnčíři svému: „Co to elský Spasitel?
16. Zahanbeni jsou & zastydí se
děláš ?“ a „dílo tvé bez rukou jest !"'
10. Běda tomu, kdož říká. otci: Co všichni: Spoluodejdou v hanbu činitelé
bludů!
plodíš? a ženě: Co rodíší"
17. Israel spasen jest skrze HOSpo
11. Toto praví Hospodin, Svatý isra—
ele vyvoleného svého,“ jmenoval jsem
tě jménem tvým: připodobniljsem tě."
&nepoznaljsi mne.'"

4) t. učinil jsem to. — ") t. Pomazanému svému, Kristu. — '") t. prvé než jsi se narodil a
mne poznati mohl; nebo ačkoliv mne neznaš.
6) Dle bobr.: „že ničehož není mimo mne.“ že není nižidné bytnoati bomb Bohu. au všecko
stvořil. všecko ví. všecko tvou prozřetelnolti l-ídí . zachovává.. tak že bez něho vše v nivec
by se rozpadlo : pošlo:to uvižiti & uvěřili mojí všichni lidé na. zemi, což to stane, až zulí
bený vykupitel přijde. — Po něm roztoužen n svatém nadšeni volů potom prorok: (B.)
7) &. dopouštim je: všeliké nehody Bůh neepytatelnou moudrostí svou k dobrému přivádí.
8) Slovo jsou Ihajících v smutném zajetí &žůdqjiách si vykupitele. který by jim spnvedliv byl
a je spusil. Neni pochyby, že se v prvním smyslu 0 Cýrovy. vyprostiteli Židův ze zajetí ba
bylonského rozumqjí: nadšeni slovo. jimiž touha ta. projevena. jen, ukazují zřejmé. že prorok
od osoby předobrazujici k osobě předobruené zrak svůj ponnáši.
Tok i my. čtonee ta
slova. se sv. otci a církví svatou ku Kristu vykupiteli mysl svou povznelme & znamenojme,
že „vtělení Slova věčného : vykoupení naše jest skutkem. v němž nebem i země. Božstva |
člověčenstvo apoluůčínkovalo.“ (Dle sv. Aug.)
9) t. ničemué. neprospěňoe': kůrů. tím všetečnost těch. co Bohu phdstírqjí. proč tak a ne jinak činí.
10) t. kdo rodičům předstírá. že jej zplodili; anebo: kdo se mrzí :. jim p'redhnuúe. že množstvím
bratři a sester se mu dědictví ztendí.
11) &.jako hlína se nemůže zpěčovati hrnčíři, aby z ní. co chce. neudělal; : jako dítkům nesluší
reptati proti rodičům. že je zplodili, tuk: i vám nenáleží, mne se tůuti & nebo mne vozka;
zovati. jek jednati mám s vámi. lidem svým & dílem rukou svých.
!$) t. Cýrn, kterýž vás vysvobodí ze zajetí : tim Cýrus předpodobňoval Kristu spasit—ele.
14—15) Blehosluví lid. že národové cizí : dary se k němu obrátí a. vím jeho přijmou. pravého
Boha : divů jeho poznevše; pak ale přímo k pravému Bohu mluví & jej spuitelem jmenuje:
opět důkaz, jak av. prorok od věci bližších v daleké. od vypuštění lidu ze zajetí k pravému
jeho vykoupení mletá.: této uvlúštuosti prorockého vidění a. mluvy vždy šetřitl třeba.
16) t. ctitelove' modl , modloslužcbníci: jako tme “putuje světlo. tak učení jeho odstraní bludy.
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dina.spasenlm věčným: nebudete zaban
beni & nebudete se styděti až na věky
věkův.
18. Nebo toto revi Hospodin. stvo—
řitel nebes. ten ůh. kterýž způsobil
zemi euěinil ji. on tvůrce je'l: ne na
darmo etvořilji: ale eb oby lena byla,
způsobil ji. Já jsem ospodin. &neni
jiného.
19. Ne v skrytě mluvil jsem v tmavém
mlatě země; neřekl 'sem plemeni Jako
bovu: Nadarmo bl ejte mne.“ Já Ho
spodin. mluvě spravedlnost , zvěstuje
pravé věci.
20. Sbromužďte se & pojďte a při

45.180_ 46. 6.

24. že se mně sklěněti bude všelikě
koleno &přisabati každý jazyk.
25. Protož v Hospodinu, řekne, jsou
mé spravedlnosti & panování; ]: němu
přijdou &zabenbeni budou všickni . kte
řlž se protivl jemu.
26. V Hospodina oepravedlněno &
osloveno bude všecko plemě israelské!

Kapitola 46.
Plesá nad pádem : zkázou modl; 3. při mind lidu
ist-elskěmu svi. dobrodiní; 6. kůli m oslušebniky
9. slibuje blizko spasení.

1. Polěmán jest Běl.roztříštěnNebo?

naloženy jsou modly jejich na. hovada. &
stu te spolu. kteříž spasem jste z nb.—
dobytek; břemena vaše těžká.jsou až
ro ul: nic nevědí ti. jenž zdvihajl dřevo na
do ustanl.
rytiny své a prosí boha., kterýž nevysvo
2. Zetlely :: zetřiny jsou vesměs: ne—
bozuje.
mohly spasiti nesoucího. i sumy v zajetí
21. Oznamte & pojďte &poraďte se
půjdou.
vesměs: kdo to zjevil od počátku &

Ěedpověděl
od 'iného
dávno.?Zdali
já..
ospodin, a.toneni
Boha ne
mimo
mne? Bohu spi-av 'vébo & vysvobo
zujlolho nenlt mimo mne.
22. Obrattež se ke mně & spasen
budete všecky končiny země: nebo jí
jsem Bůh a.není jiného.
23. Skrze sebe samého přisáhl jsem,
vyjde z úst mých slovo spravedlnosti &
nevrátí se zpět :“

3. Slyšte mne, dome Jakobův a. veš
keren ostatek domu Israelova, kteréž
nosím v životě svém, kteréž nosím v lůně
svém meteřskěm:'

4. až do starosti já. sám. a. až do še
din já. nositi budu vite: já sám učinil &.
jó. nositi budu: je ponese &spaním.“
6. Komuž mne připodobnlte a při
rovnňte &mne podobna &rovna. učinlte ?
6. Kteřlž enášlte zlato ; váčku s. stři—

19) t. přikkasv jim, aby se mne dotezovnli. tak jsem se k nim dobrotivě měl. že toho nikdy
nadarmo nečinili: mimo to jnem jim slíbil & věrně dol dobré věci. když mne poslechli.
20—26) Vyčet vůbeo skutky všemohouonosti své (18) a dary milosti k lidu svému zvlášť (19),
již k národům řeč obrací. aby s toho poznali. že jest pravý Bůh, . zanech nvše pošetilou mo
dloelutbu. jeho se přidrleli : jemu sloužili; za to jim slibuje, že i oni spasení budou & zapři
sabů se jim na to slovem svým. ! ujistuje, že tuk se stene, že všecko se jemu klaněti . jej
velebiti bude; tsk dqide v Hospodinu Bohu svém všelikě lidstvo spásy a. oslsvy.
23) t. nevezmu ho zpět. nemenim je; jistě se vyplní: Slovem rozuměj pak i Krista. (Jan 1, M.)
26) Rozuměj ale netoliko tělesné syny, nýbrž i ty. kteří! jsou dle zaslíbení a. víry; nebot až
vejde v království Boží „plnost pohanův. i Israel spasen bude.“ (Řím. 11, 25. 26.)
]) Bál. podobizna alum—,e;Nábo tolik co Vznešený. podobizna měaioe: madly Babylonské. -——")

Když byl řekl, ze se všichni národové k pravému Bohu obr-ití & :e v novém Israeli oslaven
bude Hospodin. tu již co s modlnmi se stane povídá. řeč moje buď k modlim tem samým.
nebo k modloslutebnému lidu: počinů pak s modluni nejmocnějšího tehdá! nůrodo.
3) ,t. která! tak miluji, oborům & oietřuji. jako matka. dítě své. je! pod srdcem nosila . v lůně
svém chovalo; jukoby řekl: nosil jsem vás jako mile dítky. sbyste neurazili nohou svých.

4) t. o které! neopustímnikdy: dnljsem vim toho důkaz, vyvede vás : Egptu.

s tak učinímvěčně.

46. 7- '— 48. 8—
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bro na přezmenu' vážíte: najímajíce
zlatníka, aby udělal boha: a padají &
klaní se.
7. Nosí ho na. ramenou, řenášejíce &
stsvějíce ho na místo jeho: 1stojí a.s ml
sta svého se nehne; však i když volají
k němu. neuslyší: &z soužení nevysvo—
bodí jich.
8. Pamatujtež na to & nestyďte se:
beřte si to, přestupníci, k srdci!
9. Rozpomeňte se na předešlý věk,“
nebo já jsem Bůh, a není více Boba..
aniž jest mně podobného:
10. kterýž oznamuji od začátku věci
poslední a z počátku to. Co se ještě
nestalo. řka: Rada má.státi bude, a vše
liká vůle má stane se:
11. kte 'ž volám od východu ptáka.“
&zzemě d eké muže vůle své ;" 1 mlu
vil jsem a dovedu to: stvořiljsem a.učí
ním to.
12. Sl štež mne. vy tvrdého srdce,
kteříž da.ecl jste spravedlnosti!
13. Blízkou jsem učinil spravedlnost
svou.? nevzdálí se, &spasení mé nebude
meškati. Dům v Sionu spasení &vIsra

eli slávu svou."
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Kapitola 41.
Předpovídí zkázu úplnou mam a království babylon

l. Sejdi. sed' v prachu, panno, dcero
babylonská? sed na zemi: není stolce
dceři chaldejské, oněvadž nebudeš více
slouti 'emnou & tlou."
2.

ezmi žernov a. mel mouku :“ ob

naž mrzkost svou." odkrej plece, obnaž

stehna. přejdiřekyf"
3. Odkryta bude hanba. tvá., vidina
mrzkost tvá.: pomstu učiním a neodolá.
mí člověk.

4. Vykupitel náš. Hospodin zástupů
jméno jeho, Svatý israelský!
5. Sed mlčíc & vejdi do tmy! dcem
chaldejská: nebo nebudeš více nazvána.
panovníci nad královstvími.
6. Rozhněval jsem se na lid svůj.
poskvrnil jsem dědictví svého ' a vydal
jsem je v ruku tvou. Neprokázala jsi jim
milosrdenství: i nad starcem obtížila jsi
jho své náramně.
7. A řekla.jsi: Na věky budu paní:
nepřipustila jsi toho k srdci svému, aniž
jsi vzpomněla.na poslední věci své.

8. A nyní slyš toto. rozkošná a.byd
lící doufanlivě. kteráž ravíš v srdci
svém: Já jsem, a není mimo mne více:
nebudut seděti vdovou a. nepocítím si—

roby.
6) t. na. noeecí vize bez misek, : jedné strany jen hák mejíu', s druhé nivní, na ní! se tě!“
břemena vážila. Dle hebr. místo „nášíte“ — ,.eypšte. vybuujete“ jako na níčemnou věc.
9) t.. na věci. které! se děly skrze mne od stu-oděvu; divy, je! svědčí o mně. že jsem
pravý Bůh; dobrodiní & milostí, které jsem zvláš! vim před jinými hojně prokázal.
11) t. dravého orla, Cýre. Ptíkem bo nazývá proto. že velmi rychle . nenadále jeko dravý pták
Babylon eo loupež přepadl. — ") &.jeji jsem vyvolil a který vykoná vůli mon.
13) t. spasení. které! jsem slíbil. působením mým již blízko jest: ohledem na. Cýre blíže. ale i
na zaslíbeněho Vykupitele. nebo! eo! jest 500 nebo 700 let tomu, před ním! 1000 let, jen
jako den vderejií.kterýi uprchl? ——") leúvn mě se objeví ivysvobozeními vykoupením uším.
1) t. městoBebyloneenárode ohddejský; nebudešpenovati, ny'brl otročitisdo najetí půjdeš(2);—
“) konce kráse e. nádheře tvé: zřejmě již o pádu říše Babylonské oo rozkošné knědny mluví.
2) t.. otrokyní, v nejnilši slulbu porobens budeš: mlíti mouku na ručním mlýně. byla. práce
otrokyň. — ") &. „sejmi závoj svůj.“ jako! jen svobodné toliko a. vzácné penny steny nosí
vnly. -— “') t. nebudeš více vzimou pannou nebo paní, nýbrž otrokyní; nebudeš se po řekách
ns lodi plnviti. nýbrt pěšky s obnaženýms hanebné nohama. přes ně se bříeti.
5) t. buď „v inlňř“ & nebo „umři:“ obojím ale smyslem nestálost všellké světské olivy líčí.
6) t.. odjel jsem mu milost posvěcení svého a učiniljej věcí sprostou: tyl ale krutě s ním nakládal..
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Kapitola 48.

9. Přijdou ti dvě tytověci v náhle je—

dním dnem: sirobai vdovství; všeckoto'
dojde na tě pro množství kouzel tvých
a pro tvrdost zaklínačů tvých náramnou.
10. A měla jsi doufanl vzlobě své a
řekla jsi: Není. kdoby mne Viděl: mou
drost tva a umění tve to tě oklamalo.
I řeklajsi v srdci svém: Ja jsem. a není
mimo mne jiné.
11. Přijde na tebe zlé &nebudeš znáti
východu jeho: a oboří se na tebe bída.
kteréž nebudeš moci odžehnati: přijde
na tebe nenadále zkáza. kterouž netušíš.
12. Stůj s zaklínači s mi i s množ

stvím kouzel svých. v nichž jsi praco—
vala od mladosti své. zdaliby snad co
prospělo tobě. anebo zdaliby mohla býti
silnější.
13.Ustala jsi při množství rad svých:
necht se postaví a vysvobodí tě hvězdo—
pravci. kteříž pozorovali hvězdy a po
čítali měsíce, aby z nich oznámili. co
příjíti má. tobě.
14. Aj !učiněníjsou jako strniště, oheň
je spálil; nevysvobodí' duše své : ruky
plamene: není řeřavěho uhlí. jlmžby
se zhřelí; ani ohně, aby poseděli u něho.“
15. Tak se ti stalo s těmi věcmi,v kte
rýchž jsi koli usilovala: tvoji kupci od
mladosti tvá jedenkaždý po cestě své
bloudili sou ;' není. kdoby tě vysvobodil.

47. 9. _ 48s Bs

svou, . 10. pro jejich polepšení show-lvů;lz. nepo
mínt, eby se ho verne přídrieli. 20. slibuje jim osvo—

bozeni: Babylon s podtím obrem budoucívykcnpeni.

1. Slyštež to, dome Jakobův. kteříž
se nazýváte jménem lamelovým a z vod
J ůdových jste vyšli,' kteříž přisaháte ve
jménu Hospodinovu a Boha israelského
si připomínám. ne v pravdě , ani v spra

vedlností."

2. Neboť od města svatého slu'í a
na Bohu israelském utvrzeni jsou: 'Ho
spodin zástupu jméno jeho.
3. Předešlé věci zdávna oznámil jsem
a z úst mých vyšly & ohlásil jsem je:
a v náhle jsem je učinil a přišly.
4. Nebot “sem věděl, že tvrdý jsi ty
a žila železna šíje tvá. a čelo tvé měděné.
5. Předpovídal jsem ti je zdávna: prvé
než přichazely. oznamoval jsem je tobě.
aby snad neřekl: Modly mě to učinily
a. rytiny mě a slitiny rozkázaly to.
6. Co jsi slyšel, viz všecko :* vy pak

zdaližjste zvěstovali'r' Slyšeti jsem ti
dal nové věcí od tehdejší chvíle; i' jsou
schová-ny,kteréž neznáš:"
7. nyní stvořeny jsou a ne od dávna &
před časem, a neslyšel jsi jich; aby snad
neřekl: „Aj. já. jsem to věděl.""
8. Ani jsi slyšel. aniž věděl, aniž
od tehdáž otevřlno jest ucho tvé ;“ ne
bot vím. že přestoupíš &přestoupíš." a
přestupníkem z života matky nazvaljsem

tě.'"
___—__.

!

i

,

Bůh kid lid : pokrytství. nevěry . zatvrzeloetl; !.
dohmje opet. že on jest prsvý Bůh; 9. že pro slim

9) Dle bobr.: „úplně. dokonale to na tebe dojde: vrchovaté hříchy tve' vmhovatě potu—stům.
14) t. po nich nezůstane sní prospěchu“ trvalého, ani památky. jako po spálené slámě sní popele.
15) t. ani bohatství sní lichá moudrost tvých učenců neprospěje tobě; nebot všíckní vesměs cho
dívali za prospěchem svým, líčeno-t co zboží prodávajíce; o tvé blaho nic nepečcfali; i nyní
tedy, kdo by tě vysvobodil: oni i sebe i tebe podvedlí lichen moudrostí svou.
1) t. rodem jste syny Israelovýmí; podobenství bel—cod vody. jen! svou dobrotu děkuje lídlu.
-— ") t. vsývůte a velebíte mne, ale . . srov. 29. 13. Pokrytectví jím přečasto vytýká.
6) t. všecko se naplnilo. »—“) Dle hebr.: „nezvěstoveli jste to sami?“ — “') t. nové důkazy
své'lúsky (příštího vykupitele světa míní) zvěstoval jsem ti. ježto ani nepochopujoš.
?) t. nově, neslýchané věcí jsem ustanovil učiniti : pouhé vysvobození : poddaností babylonské
tím nelze mínití, toho příklad měli na vysvobození z Egypta: rozumi tuto zjevně vykoupení
světa působené vtělením. životem, smrti. oslovením Syna Božího.
8) t. ovšem ničeho! si o tom neslyšel. nevěděl, netklo se to ucha tvého. -— “) t. že jaká jest
povaha tvá.. neustsnei přesmpovati příkňzsní má, opouštěti službu mou. — “') t. nevěrným.

48, 9. — 49. l.
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tvůj. Svatý israelský: Já. Hospodin Bůh
tvůj, jenž učím tě užitečným věcem &
zpravu'i tě na. cestě. po kteréž chodíš.
18. či by byl šetřil přikázali mých:
bylby jako řeka koj tvůj a. spravedl
nost tvá.jako hlu iny mořskě;'
19. a. bylo by jako plaku plemene
tvého a plodu života. tvého jako kamo
12. Slyš mne, Jakobe a Israeli. kte nlčka jeho: nebyloby vyhynulo &.neby
réhož já volám;' já. sám, já prvni a já loby potHno jméno jeho od tváři má.
poslední.
20. V 'děte z Babylonu.. utecte od
13. Ruka také má založila zemi a pm— Chaldejs ých, hlasem plesajiclm zvě
vice má. měřila nebesa: já. zavolám je stujte; ohlašujte to a rozneste to až do
&státi budou pospolu!
končin země. Beete: V koupil Hospo—
14. Shromažďte se všickni a. slyšte: din služebníka svého Jakuba!
21. Nežlznili na poušti. když ' vedl:
Kdo z nich oznámil tyto věci? Hospodin
miloval ho;' učiní vůli svou v Babyloně vodu z skály vyvedl jim. i roztr skálu
a tekly vody.
&rámě své v Chaldejskýc ."
22. Neni pokoje bezbožným, pravi Ho
15. Já., já mluvil jsem to i povolal
jsem jej: přivedljsem jej a.opravena jest spodin.'

9.' Pro jméno svě zdržim prohlivost
svou: a pro chválu svou pojmu tě v uzdu.
aby nezsbynul.
10. Aj! vypravil jsem tě, ale ne jako
střibro.' přecldiljsem tě Vpeci chudoby.
11. Pro sebe. ro sebe učinim to.
abych nebyl poro dm“ a slávy své ji
nému nedam.

cesta jeho.'
16. Přistupte ke mně &slyštež toto:
No v skrytě mluvil jsem od počátku:
od času, prvé než se událo, tu 'sem
byl: a nyní Pán Bůh poslal mne a web

jeho.'

17. Toto pravi Hospodin. vykupitel

Kapitola 40.
Předpovidi o budovám Vykupitsli na.., co učiteli všech
úrodu; 14. těší lid nově řito jeho. ie hojně se roz
mnoii & veliké slávy dojde.

.

1. Poslouchejte, ostrovově!upozorujte.
národové z daleka.:' Hospodin od naro

odpadlcem od narození tvého; „vy se vždycky Duchu svatému protivíte.“ řekl sv. Štěpán.

(Skutk. 7. m.)

+

9) t. a nicméně. ačkoliv tak jsi nevděčen a nevěren. pro jméno . . .
10) t. proto na tebe nouzi zajetí dopustím. abych tě zkusil a očistil. jako se čistí stříbro ohněm.
11) t. aby se nulehdovalo jméno má, jakobyeh vůl buď vysvoboditi nehtů, anebo nemohl. &
tudiž jako bych nebyl pravý všemohoucí, dobrotivý Bůh.
12) t. vyvolený služebník můj ! jejž stále jmenuji a tudíž věčně zapomenouti nemohu.
13) t. na má slovo se na nebesíeh postavily a staví. zvláštními dobami se střidqiíee.
14) t. krále Cýn. — ") dle Hebr.: vykoná vůli jeho v B. arsmenem (nástrojem)jeho (bude) v. Ch.
15) t. já to tak určil, já to předpověděl.já dal zdaru počinaní. vedl jej na cestách jeho.
16) jsouc přimo slova prorokem; dobře ale se rozumějí o Kristu. jenž sám o sobě dí, „že
v skrytě niceho: nemluvil;“ o němž psáno, „že byl na počátku \: Boha:“ a „že poslán jest
od Boha. abychom skot.“ a sice „v hojnosti měli.“ Znamenqj tu tajemství nejsv. Trojice!
18) t. všemi dobrými věcmi. jimiž spravedlnost odměňuji. jako řeka s moře vodami oplývali byste.
20) O věci budoucí mluví v duchu proroekém jako již přítomná; přímo se rozumí o vyjití : Beu
bylons a země Chaldejská: duchovně však lze muměti dále o rozhláieni viry mezi veškeré
národy: !: oběma pak se uvádějí (21) co příklad prosřetelnosti Bobkó zázraky při tažení lidu
iní-selského zEgypta: tajemně obrací sv. Pavel na opuštění hříchu. II. Kor. 6. 17. sr. 52. 11.
22) & „však tito bezbožniei nevědí. co jim k pokoji !“ volá. Bůh ústy prorokovými a obrací se
!: lidu jinému (49, l.) Bezbolní nemaji pokoje. poněvadž nedbajíce spasitelných vnuknutí
& slov Božích. slouží neukojitelným vůšnim svým; sejí nepravosti. těti bolesti.
1) Prorok až posud (od 42, ID.) časné vysvobození lidu : Babylonu hlavně před očima. měl;
nyní ale již duchovní vykoupení jeho z poroby hříchu vyobrazuje. Uvádí tedy, jak původce

Bibli času.

148

v

1178

Isaiěě.

49, 2—15.

zení povolal mne. z života matky mě věren jest. a pro Svatého izraelského.

zpomnělna jméno má."

kterýž tě vyvolil.
_
2. A učinil ústa má. jako meč ostrý:
8. Toto praví Hospodin: V čas pří—
v stínu ruky svě ochránil mne &opatřil jemný vyslyšel jsem tě a v den spasení
mne jako střelu výbornou: v toulu svém s omohljsem tobě: &zachoval jsem tě a

uschoval mno!
'
jsem tě v smíření liduf aby vzbudil
3. A řekl mi: Služebník můj jsi ty. zemi" a osadil dědictví rozptýlena:
Israeli l' nebot v tobě honositi se budu.
9. aby řekl těm. kteříž uvězněni
4. A já. jsem řekl: Nadal-mojsem pra jsou: Vyjděte! &těm. kteříž ve tmách:
coval. bez příčiny a marně sílu svou 'sem Okažte se! Na cestách pasti se budou a
strávil: a však soud můj s Hospodinem na všech rovinách pastvy jejich.'
10. Nebudout lačněti ani žízniti &ne
a dílo má s Bohem mým!
5. A nyní dí Hospodin. kterýž mne bude jich paliti vedro ani slunce: nebot
utvořil od života matčina za služebníka slitovník jejich spravovati je bude a u
svého. abych OpětpřivedlJ akobak němu; studnic vod napájeti je bude.“
& Israel nedá. se shromaždin? i osla
11. A způsobím všecky ho má v ce
ven jsem před očima Hospodinovýma. a stu a stezky mě povýšeny bu ou.'
Bůh můj učiněn jest síla má..
12. A tito zdaleka přijdou. a aj! onino
6. I řekl: Málot jest. aby mi byl od půlnoci a od moře a tito : země po—
lední.
služebníkem k vzbnzení pokolení Jako
bových a k obracení ostatkův israelo
13. Chvalte. nebesa! s plesej, země!
vých:
a'! spasení
dal jsemmátěažzadosvětlo
národův.
a ys by
končin
země.'
7.Tot0 praví HOBpodin.vykupitel Israp
ele, Svatý jeho. k duši potupeně, k na
rodu zohaveněmu. k služebníku pánův?
Králové uzří.a povstanou knížata a kla
něti se budou pro Hospodina, proto že

sladceHospodin
zpívejte, hory!
chválu:a nebot
těšil
lidu svého
nad cIpo
u
dými svými smiluje se.
14. I řekl Sion :“ Opustil mne Ho
spodin a Pan zapomenul se nade mnou.
15. Zdaliž se může zapomenouti žena
nad nemluvňátkem svým. aby se nesli—

těbo! vyčího osvobození sam mluví a blaženost království svého líčí. Tak vykládají jedněmi
téměř ústy í sv. apoštolě i svatí Otcové & dle nich církev svatá.. (Skut. ap. 13. 47. 2.
Kor. 6. 2. Luk. 2. 80.) — ") t. zdávna, před věky určil jméno a s ním i povolání mě.
2) t. mečem a střelou rozuměj vie zasahující .. z blízka i zdaleka přemůbající slovo Bolí.
3) tím se míní Mesiáš, bojovník Bolí, an totiž Boha tak přemohl. ěe hněv jeho v milost obrátil.
4) t. však Hoopodin spravedlivě souditi bude přičinění má a práce má u Boha mého odplaty dojde.
5) t. určil Bůh. abych opět obrátil k němu lid israelský; ten ale neposlechne hlasu mého a ne
navrítí se; nicméně ale já předoe dosáhnu slávy a odměny u Boha svého.
6) tak starce Simeon zvolal. drte na rukou nově narozeného Spasitele světa (Luk. 2. 32.); platí
ale i o těch, které! poslal a posílá, aby zvěstovali jméno jeho do nejdalších končin země.
7) t. přímo k lidu israelske'mu, porobenému mocnými panovníky; rozumí se ale těl o Kristu
Pánu ukřižovaněm i věrných jeho učenících. vždy pro něho potupení snůšqjícíoh.
8) t. aby tvým prostřednictvím smířeaý se mnou lid opět v novou úmluvu vstoupil. — ") t.
aby povzbudil a vzkřísil padlé duchovně pokolení lidské.
9) &. „všudy a vldycky dostane se jim hojného pokrmu, chleba iveta“ (Sv. Jerolím.)
10) t. všelikě nemate snůeti budou. jakoby jich ani nebylo, pro hojnost milostí. jich!. se jim
od Boha dostane.
11 a 12) t. odstraním všecky překuky; i shrnou se ode čtyr stran světa v novou říši Mesiášovu:
-— : daleka jest od východu; — od moře však od západu; — ze země polední dle hob.:
ze země Sinské, slyší někteří na obracení Čínského národa.
14) opuštěn kvílí nad evou bídou a toulí po spasení svém, jemuž Bůh přelaskavě odpovídá:
15. — (et. 46. 3. 4.)

49,16.—- 50,2,

1179

Izaiáš.

žet já jsem Hos odin, nad nímž nebu
dou zahanbeni.
řiž očekávají jej!
onanad
se npgmenula,
jb.však nezapomenu
se
te u.
24. Zdaliž odjata bude od silného
16. Aj! v rukou svých zapsaljsem tě? loupež? anebo co jste jest od mocného,
zdi tvé 'sou před očima mýma vždycky. bude-liž moci vyproštěno býti ?'
25. Nebo toto dí Hospodin: Jistě!i co
17. řišli stavitelé tvoji:' ti, kteříž tě
zajato jest, od silného odjato bude: a. co
boří &kazi. od tebe vyjdou.
vzato
bylo od mocného. vyproštěno bude.
18. Pozdvihni vůkol oči svých a. po
hled: všickni tito shromáždili se. při Ty pak. kteřížtě soudili. jb. souditi budu
a. syny tvé já. vysvobodím.
šli tobě: živ! jsem já., praví Hospodin,
26. A krmiti budu nepřátely tvé ma
že všemi těmi jako okrasou přrodína
budeš a. oblečeš se jimi jako nevěsta.“ sem jejich: a jako mstem, krví svou
0 ojeni budou; i zvít všeliké tělo, že já.
19. Nebo pustiny tvé & pouště tvé a
ospodin asena činím tebe: jů. vyku
země tvá, plna zřícenin, nyni úzké bu— pitel tvůj. gilný Jakobův.
dou pro obyvatele a daleko zahnáni bu
tovals. nad synem života svého? a byt

dou ti, kteříž tě zžirali.
Kapitola 50.
20. Ještě řeknou v uši tvé synům ne
Obviňuje lid lidský : never-ností;4. ohsuje poslušnost
plodnosti tvó :“ Těsné mi "est místo, učiň Mosiúšovn;
10. slibuje spásu doufajicim vného; ll.
mi volnost. at bydliti mohu.
hrozi zkázou odpůrcům jeho.
21. I řekneš v srdci svém: Kdo mi
naplodil těchto ?Já. neplodná a nerodíci, ten1.list
Toto
praví Hospodin:
jest
zapuzení
ma y vaší.Jakýž
kterými

přestěhována a jata: a tyto kdo vycho jsem ji propustil? anebo kdo jest věři
val? Já. opuštěna &samotna: a tito kde tel můj, jemuž jsem prodal vás? Aj! pro
byli ?
nepravosti své prodáni jste &pro nešle
22. Toto pravi Pán Bůh: Aj! pozdvi. chetnosti vaše propustil jsem matku vaši.
hnu k národům ruky své a k lidem
2. Nebo přišel jsem &neb lo muže :*
výšim znamení svého. Přinesou syny tvé volaljsem a nebylo, kdoby :; yšeL Zdali
na loktech &.dcery tvé na plecech do ukrácena a maličká učiněna jest ruka
nesou.
má , abych nemohl vykoupiti? anebo
23. I budou králové pěstounové tvoji není ve mně mocikvysvobození? Aj! za
a královny chovačky tvé: sníživše tvář hrozenim svým pusté učinim moře, obrá
svou k zemi, klaněti se budou tobě &. tím řeky v sucho: zhnijí ryby bez vody
prach nohou tvých lizati budou. I zvíš. a pomrou žízní."
16) t. jméno tve' ». obraz tvůj vždy m'ám před očima: staří
IIIB ruce

si psávali jmúm

miláčků svých

ITC.

17) t. dle habr.: spěchají již; přímo o Židech z Babylonu propuštěných; dále pak o učenícioh
Páně a duchovním Sionu církve sv.. kterou Pán sám na pevné skále nevyvratnč udělal.
18) t. jako druhý šat nevěstě. tak i tobě stavitelé tvoji k nové okrese budou.
20) t. kterých: se ti po nynější sirohě, jako by byla neplodnu, dostane, si sama ulpsnei!
23) t. v něm! se nikdy nesklemou. kteříž důvčří v něho.
.
24) Jsou slova peohyhlúicich o molnosti spasení svého. jim! odpovídá Bůh v. 25.
1) Mini slovem matka všecku obec lidu jůdského. Smysl: Zdali! jsem vás kdy od sebe tak
zahnal, abych vás nikdy zase přijiti nechtěl. tak jako muž svou ženu s lístkem zapuzení
propouštivň ? Listy zapuzení schovůvuly se u starších obecních k důkuům pro případy budouci.
2) &.nebylo iůdného, jeitoby poslouchati . vůli mou činiti chtěli; o Kristu rozumqj. jak pravi

Jan l. 11. — ") t. tak. jako jsemjindy učinil s mořem rudým . Jon-dána, i nyní učiniti
mohu. (Vis výše 44. 27.)
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3. Obleku nebesa temnostmi &v černé
roucho oballm je.'
4. Hospodin dal mi jazyk umělý,
abych vědělposilniti toho. kterýž ustalý
jest. slovem: vzbuzuje ráno. ráno vzbu
zuje mi ucho. abych poslouchal ho jako

mistra!

&. Pán Bůh otevřel mi ucho. já. pak

50. 3. — 51, 5.

oheň a ophsani jste plamenem,“ choďte
v světle ohně svého a v plameních. kte
réž jste zapálili:" od ruky m6 stalo se

to vám. že v bolestech usnete.'"

Kapitola 51.
Napomíni, lid Boží k důvěře. prikladem Abrahama a
Sáry; 8. slibuje mu potbšení od Boha i vysvobození.

neodmlouvám: zpět jsem neodešel..
1. Slyšte mne! vy . kteříž následujete
6. Tělo své dal jsem bijícím. &líce co spravedlivého jest a hledate Hospo
své rvoucím: tváři své neodvrátíl jsem
dina: pohledte na skálu, odkudž vy-ťati
od lajícíeh a od plijících na mne.'
jste s na jámu hlubokou. z níž vyňati
7. Pán Bůh jest spomocník můj. pro jste.
/
čež nejsem zahanben;' protož nastavil
2. Hleďte k Abrahamovi. otci vašemu,
jsem tvář svou jako skálu přetvrdou.
a.k Sáře. kteráž porodila.vas: nebot jeho
a vím, že nebudu zahanben.
jediného jsem povolal a požehnal jemu
8. Blízko:jest ten. kte 'ž mne ospra a rozmnožil jej.
vedlňuje? kdo mi od ouvati bude?
3. Potěší tedy Hospodin Siona a po
Postavme se spolu; kdo jest protivnlk těší všech zbořenin jeho: a učiní poušť
můj? přistup ke mně.
'eho jako ráj a pustinu jeho jako za
9. Aj! Pán Bůh jest spomocník můj:
du Hospodinovu. Radost a veselí na
kdo jest, ještoby odsoudil mne? Aj! VŠI. lezati se bude v něm , díkůčinění a hlas
ckni jako roucho zetřlni budou. mol chval .
zžíře je.
4. ati-teke mně. lide můj! a pokolení
10. Kdo z vás bojí se Hospodina & mě. slyšte mne: nebo zakon ode mne
poslouchá. hlasu služebníka jeho? Kdo vyjde a soud můj světlem národů trvati
chodí ve tmách anema světla, doufej ve bude.'
5. Blízko jest spravedlivý můj .“ vy
jménu Hospodinovu a zpolehni na Boha
svého.“
šel spasitel mů' &.ramena má národy
ll. Aj! vy všickni. jenžto zaněcujete souditi budou: ' mne ostrovové oče
3 t. jako jeem káru! Egyptany. tak mohu veškeré nepřátelé tvé potrestnti. zhubiti.
4) t. s jitrem mne probuzuje, abych slyšel učení, přijal příkazy jeho.
5) t. ajevil mi i svou vůli, i vaši tvrdošíjnost i mé utrpení; ji pak ani takto napěčuji se roz
kazu jeho : nýbrž . .
6) Splnění toho vis Mat. 26. 67. 98. Jan. 19. 1—3.
7) t. jakkoliv tak hanebné a bolestné věd trpím. nepokládám si je za hanbu. růd je náším.
8) t. na pohaněnl. utrpení a smrt mou následovnti bude vzkříšení. útěcha, oslava. (Luk. 24. 26.)
10) t. kdo se bojí Bohu. byt by i v temnoeteeh utrpení a smrti chodil. doufej v něho. on spaní
jej. (Žalm 22. 4.) v kalde'm utrpení největší .in dodávů pohled ku kříli Kristovu!
ll) Dle Habr.: „obklíčeni poehodněmi“ (ze svázaných tl'x'iek zAleiejídmi); j. být byste i ohnivými
střelami ozbrojení byli. _- ") Dolni: však ničeho! vim napomůže; — '") t. předoe do
puštěním mým bolestně mhynete. Smysl: Kdo se buď na. sebe nebo cizí Boby zpoleháte..
neujdete jisté záhubě.
1—4) Okuuje Bůh ústy prorokovými, jakou milost učinil jim. to je co syny Abrahama a Bary
povolal a slibuje, le větší milostí je potěší. když je povolá k říši Mesiňbvě. která! k osví
cení národů tmti bude věčně. (Vis 2. $.)
5) t. zaslíbeuý vykupítel. jen! tomuto zákonu lid vyučovati m6.. — ") t. Babylonské treltati. a
jiným nšrodům od nich atrlpeným mocí svou kn pomoci přispívati bude; ramenem mundi
moe. sílu. vládu. (Viz Žalm 9. e.)

51. 6—22.

Initi.

kůvati a ramene mého si žádati bu
den.
6. Pozdvihněte k nebi očí svých a po
hleďte pod zemí dolů; nebesa jako d
se rozplynou a země jako roucho zet' na
bude a obyvatelé její jako ona zahynou:
ale spasení má na věky bude a sprave
dlnost má. nezahyne.'
7. Poslouchejte mne. kteříž znáte. co
s ravedlivěhojest; lide můj! jenž chováš
z kon můj v srdci svém, nebojte se po
hanění lidského a rouhšni jejich nestra—
chujte se!
8. Nebo jako roucho. tak jisti je bude
červ: a jako vlnu, tak zžířeje mol: ale

! 181

ložil zemi: a sti-schoval jsi se ustavičně

celý den prchlivosti toho. k
' tě su
žoval a připravil]: zkaženi; kde jest nyní
prchlivost utiskovatelova?
14. Brzo přijde, kráčeje k otvíraní.
a. neubije až do zahynutí, aniž se bude
nedostávati chleba 'eho.'
15. Já, pak jsem ospodin, Bůh tvůj.
kterýž bouřím moře a nadýmají se vlny
jeho: Hospodin vistu ů jest 'měno mé.
16. Položil jsem slbva svi v ústech

tvých
a vštípil
stínu nebesa
ruky své
schranil jsema
te
e, aby
a založilzemi:
řekl k Sionu: Lid můj jsi ty !“
17. Pozdvihni se. pozdvihni se. po
spasení mě na vě
bude a spravedl— vstaň, (dcero) Jenrsalémska! kteráž jsi
nost má. v národy n rodův.
pila z ruky Hospodinovy kalich hněvu
9.' Povstaň. povstaň. oblec se v sílu, jeho: až do dna z kalicha opojněho pila
jsi
a
ila jsi až do kvasnic.
ramě Hospodinovo! vstaň jako za dnů
starodšvmch, v pokolfních věků.“ Zda
18. ení, kdob ji podepřel ze všech
liž jsi ty neudeřil pyšného , neranil synů. kteréžzro ' :anení.kdoby ucho
draka?"
pil ruky její ze všech synů. kteréž vy
10. Zdaliž jsi ty nevysušil moře, vody chovala.
19. Dvě jsou věci. kteréž tě potkaly:
propasti
náramně:
kterýž
obrátil
hlu—
inu mořskou
v cestu.
abyjsipřešli
vysvo
kdo se slitu'e nad tebou? Zpuštění a po
bozenci ?
tření, i
a meč; kde tě potěší?
11. A tak n í . kdož 'sou
kou
20.
Synové
tvoji povrženi jsou. s '
ni od Hospošhaf navrÁ'tísev.! při
dou na Sion chválíce a veselí věčné na rozích všech ulic, jako oryx' osi em
ude na hlavách jejich ." radost a ve— polapený.
plnitvého.
rozhněvaní Hospodinova,
žehr ní Boha
selí držeti budou; uteče bolest i lkáni.
21. A protož slyš toto. chudičké. a
12. Já, já sám potěším vás." Kdož
jsi ty. aby se bál člověkasmrtelného opojená. ne vínem.“
a syna člověka. kterýž co seno uschne?
22. Toto pravi panovník tvůj. Hospo
13—1 za mněl jsi na Hospodina. uči din a Bůh tvůj, kterýž bojovati bude za
nitele své o. kterýž roztáhl nebesa a za lid svůj: Aj! vzaljsem z ruky tvé kalich
6) t. to krůovctvi má nebude na krátký čtu. nýbrž věčné. (Mat. 24. 35. Luk. 16, IT.)
9) Již pak prorok ve jménu sboru věrných služebníkův Bospodinových toužebně vzývb Behn, aby
urydnlil zaslíbené spasení. -— ") t. jakou! jsi druhdy moc provozoval, takové i nyní dokaž.
(»Hocpodine! ——
'") t. Faraona a Egypt: drakem rozumi se vlastně krokodil. pak král emtnký.
ll) RosuméJ nejen o těch. kteří se ze zajeti Babylonského navrátí, nýbrž i o těch, kteří se
k duchovnímu Sionu, cirkvi Kristově přidruli. —- “) t. podobně jako se u velelém plesu
věnce na hlavu stavi.
12) Bůh tu odpovídá na v. 9., těší & dodává důvěry.
14) t. brzo přijde 'rysvnboditel vysvobodit uvězněných; nenechů je zahynouti. ba i všemi potich
nostmi je opatří: o Kristu slyš, který lid svůj i vykoupil i živi -— chlebem nebeským.
16) t. vykládá se o Mesiáš, ano o něm toliko v úplném smyslu rozuměti ce může.
20) t. »,th (gazela) africká., velmi divoká, chytí se do nitě; lupenajsouc velmisebou trhů . kopů.
21) Dolet: nýbrž hněvem Eocpodinovýln. (Vla l7.)

ma
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opojn . dno kalicha rozhněvžní mého:
nohu ei ho píti více.
23. Ale dům je' do ruky těch, kteříž
tě snížili a řekli uši tvé: Sehni se, at
jdeme řes tebe! I položila jsi jako zem
tělo sv 8 jako cestu přecházejícím.

Kapitola 58.
Slibujc nsvrititi předešlou slim Jomo-umu 8. a vy
uoboditilid jůdský; 6. tvé-smilepiíohod Meliul'ív. 18.

ponížwi . allow jeho.

51. 28. — 52. 14.

G.“den:
Protož
můj
jméno
má
v ten
že j pozná
sám, lid
který
jsem
mluví
vul. aj, tu jsem!
7. Jak krásně na horách nohy zvě
stujícího &kážícího poko'; zvěstujícího
dobré, kážíeího s sení, !- oucího Sionu:

Kralovati bude gdb tvůj!
8. Tent hlas ztrážných tvych; po
zdvihli hlasu a. spolu chváliti budou:
neb okem v oko uzří. když obrátí Ho
spodin Sion.
9. Radujte se a chvalte spolu. pustiny

nebolpotěšiljest
lidu svého. vykoup'
Jerusalem.Hospodin
]. Povsteň, povstaň, oblec se vsílu jerusalemske:
svou. Sione! obíee se v roucho slávy své.
Jerusaléme. město Svatého! nebo ne—
bude více přecházeti přes tebe neobře—
tanec &nečistý.'
2. Otřes se z prachu. povstaň. posaď
se? Jerusaléme: rozvaž svazky hrdla
sveho, 'atá. dcero sienské!
'
3. ebot toto praví Hospodin: Dar—
mo jste prodáni' ».bez stříbra“ vykou
pení budete.
'
4. Neboť toto pravi Pán Bůh: Do
Egypta byl sstoupil lid můj na počátku,
aby tam bydlilz' ale Assur beze vší při
činy utiskal jej.
5. _Anyní co mi lze tuto. praví Ho

10. Připravil Hospodin rámě svaté
své řed očima všech národův: a uzří
všec y končiny země spasení Boha na—
šeho.

ll. Odejděte. odejděte. vyjděte od

tud. poskvrněuého nedotýkejte se: vy—
jděte z prostředku jeho, očistte se. kte—
říž nosíte nádobí Hospodinova"
12. Nebo ne v hluku v 'dete. ani
v utíkaní spíšíte: předch eti zajisté
bude vás ospodin &.shromáždí vás Bůh
israelský.
13. Ajhle! porozumí služebník můj,“
povýšen bude & vyzdvižen & vznešený
bude velmi.
spodin, když odjet jest lid můj darmo?
14. A jakož se užasli nad tebou mnozi,
Panovníci jeho neprávě činí. praví Ho— tak neslavné bude mezi muži vzezření
spodin, &ustavičně celého dne jméno mé jeho & tvářnost jeho mezi syny lid
skými.
porouhůno bývá.
1) o.. modlosluicbuík, nevěru-. (Skutk. 10, 14. zas.); o u Židů velmi opovržení byli; v duchovním
myslu poukazuje na svatost. církve Kristovy, anebeský Jeruzalém : tam nic nečistého nevejde.
2) t. nemáš déle co otrokyně poníženn býti. nýbrž oo paní seděti. (Srov. 51. 23.)
8) t. ne ze zisku. jako často otcové činívnli. vydal jsem vás, nýbrž pro vaše hříchy. — ") Do—
lol: „ale větší nad stříbro cenou. t. krví beránka neposkvrněného.“
&) t. co host. a zatím zrádné byl poroben.
6) t. od Chuej-kých; nemqjících ]: tomu žádného prům. oč sice lid můj pro své hříchy hodně
' toho mloužíl; ale: když jsem ho vysvobodil :. Egypta. vysvobodím též : Babylonu!

6—10) U Intern nndiení líčí prorok Vykupitele: předchůdce jeho (7): radostně provolání stráž
ných. . spatření jeho tváří v tvář (B); chvalozpčv nad jeho příštím (S); spaseni jeho roc
líhněpo veškerěm světě: to na očích mů. byt (v. $.) přímo o vypl-citeni : Babylonu mluvil.
11) Jako k Židům v Babyloně ještě maým mluví, narazí na obyčejné tělesné oástovůni Levitů.
než u dotkly posvátných nádob: duchovně plat o vnitřním oči-tění každého přistuquiciho

k Pánu

*

13) Zde n.počínž. nové oddělení. které: se zcela o Mesiáši vykládá ; rozumí. Slova promkovo
jooo tu tak zřeij že vysvětlení oni nepožadují, nejlepii ouícc v sv. Evangelium. (Sv. Aug.)

Isaidl.
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15. Tent pokropí národy mnohé! zeň pokoje našeho na něm. &.zsinalostí
ředním stulí králové ústa svin" nebo jeho uzdraveníjsme.“
6. Všichni 111 jako ovce sbloudilí
terýmž není vy ravovano o něm. tí ví
dčli; a kteřížnes yšeli. ti spatřilijsou."'

Kapitola 58.

jsme, Ědenkažd na cestu svou uchýlil
se:“ a nás.
osppdin složil na něm dopravou.
všech

7. Obětován jest proto, že sám chtěl,
a neotevřel ůst svých: jako ovce k za
bití veden bude a jako beránek řed
ch?
]. Kdož uvěřil slyšení našemu? a střížícím'e' oněmi a neotevřeúst
8. Z dziosti a z soudu vyňat jest:“
rámě Hospodinovokomu jest zjeveno?"
raví? nebot vytrien
2. Ivzejde jako prouteh před ním“ rod jeho kdo
a jako kořen z zeměžíznivég' nema pě jest z země živýc : pro nešlechetnost
knosti ani krásy: a vidělijsme ho. a ne lidu svého udeřll jsem jej.
9. I dí, bezbožné za pohřeb a boha—
bylo vzezření, a žádali jsme ho :“"
3. pohrdaného a nejposlednějšího z tého za smrt svou: proto že nepravosti
mužů. muže bolestí a znajícího nemoc: neučinil. aniž byla lest v ústech jeho.“
a jako skrytý byl obličejjeho' a potu.
10. A Hospodin chtěl ho otříti v ne
mocí:“ když položí za hříc duši svou.
pený.€ročež
jsme sinaše
ho nevážili.
4. pravděanineduhy
onvzaí. bo uzři símě dlouhověké" a vůle Hospo
lestí naše on nesl? a my měli jsme ho dinovarukou jeho zřízenabude!"
za malomocného a. ubiteho od Boha a
11. Proto že pracovala duše jeho. uzřl
Predpoví'
'dd u

' a smrt Krista Pina. .

ragby.

: nichvyplývající-Wm“

sníženého."

a nasycen bude :“ známostí svou ospra—
5. On pak zraněn jest pro nepravosti vedlní on. spravedlivý služebník můj
naše. potřin jest pro hříchy naše: kb. mnohé." a nepravosti jejich on ponese
15) t. jakolto kněz nejvyšší skropí je svou vlastní krví ns odístění hříchu a pak rasou slova
svého. — "') t. náramným se podivením. nemohouce působení jeho ani slovem ani skutkem
odolati. — "') t. působení Mesiíiovof rozšířeno bude do nejdelších krajin. trvnti bude do
nejpozdnějšícb věků. tak že i ti jej usi-í, kterým nebyl předpověděn. a učení jeho přijmou
od blahovčstů jeho ti. kteří jej neslyšeli. (Jan 20. 29.)
1) t.. co od nás uslyšel; slovům našim? Kdož by uvěřil věcí tall neslýchaných? — " to.jak
jeho
ve všem. tak zvlášť v utrpení Mesiá's'ovutajemní, „nezpytatelui soudové. nesm írna moc 1
nevěrní Židé nevěří. ze ukřižován byv jest Bůh, my ale právě proto věřímeasího lúdame. (2).
2) %. před Hospodinem jako malá nepatrně mtolsstka. t. j. rodu poníteného. ——") I:. jako
byhnka v suché půdě malá & slabá jest, tak On chudícký bude. _ *) e. nepozorovalijim
na něm takové slidnosti. abychom si ho byli žádali. jako si “dává člověk věcí krásných.
3) t. jako malomocného: ti totiž tvář svou kryli a odvrátili . aby zdravých nenah-zili
4) t. on s nás anal; nás nedubů našichspmstíl, nás od nich vysvobodil, viny našekrvisvou smyl. 
") t. strápeného; my však domnívali jsme se. ze jest od Boha pro nějaké své vlastní hříchy
raněn a ubit.
5) t. on sim se za nás krutým bolestem podrobil; abychom my uzdravení byli.
6) t. každý svou cestou. po svých hříšných !ádostecb, a ne po vůlí boti se bera. jinak a jinak
bloudil. — ") t. pokutu. dostiučinění za nepravosti nás všech; hebr.: „pustil je proti němu.“
7) Behr.: „bučin byl, jako k obětí nebo k pokutě za dluh a týmů."
8) po smrti své brzo : mrtvých vstane a pojat bude v slávu k otci svému. (Sv. Jet.)
9) Nebo srozumitelnějí takto: „U bezbozných, mezi zločinci určen jest mn pohřeb. ale ': bohatého
nalezl hrob svůj.“ (Mat. 27. 57.)
10) Ale taktů se líbilo Hospodinu, že jej v krutou. přebolestnon smrt vydatí ráčil. — ") t.
následovníky. vyznavače učení svého. kteří! po všecky věky trvati budou. (Jak. [. 13—1
Petr. !. 28.) — "*) 1.. aby nús s Bohem smířil a nám spasení a bialenost věčnou získal.

11) t. nzří hojný : toho užitek, kterého! do Iytostí požívnti bude. — ") & učením "Ím

L

m

k spasení otevře; nebot: (Řím. 10, 17.) „Víra : slyšení. slyšení pak skrze slovo WWW)—“
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12. Protož oddělim jemu mnohé ,' & manželku od mladosti navi-ženu.“ pravi
rozdělí kořisti silných,“ proto že vydal Bůh maj.
7. Na maličkou chvilku' opustil jsem
na smrt život svůj a. s hřlšpymi počten
jest: a on hříchy mnohých nesl & za tě. a v slitováních velikých shromáž

přestupnfkyprosilf"

Kapitola 54.
Předpevidi novo . slovnůjšividoucí mesh Jemu-léno
po ujetí bohylomlóm : rozmnožení obyvatelů jeho;
“. liči ušlechtilou krásu těhoi měst-„uo jest obrazem
Kristovým.

l. Chvůlu vzdňvej. neplodné.“ kteráž
nerodíš: prozpěvuj chválu a.plesej. kte
ráž jsi nerodila: nebo mnohem více
synů bude míti o tištěná. nežli ta. která
má muže, praví ěospodin.
2. Rozšiř místo stanu svého &.kože
stanů svých roztálmi. nešetří: dlouhé
učiň provazy své a kolíky své utvrď.'
3. Nebot nu. pravo i na levo ro
nikneš: a. plemě tvé národy zdědí s
v městech pustých bydliti bude.“
4. Nebojž se, nebo nebudeš zahan—
bena, aniž se zardíš: nebot nebudeš se
(déle) styděti, poněvadž na. zahanbení
mladosti své mpomeneš & na potupu
vdovství svého nezpomeneš více.
5. Neboť panovati bude nad tebou“
ten, kterýž tě učinil, Hospodin zástupů
jméno 'eho: &vykupitel tvůj. Svatý isra
elsliý. hůl) vší země slouti bude."
6. Nebo jako ženu o uštěnu &truch
livu duchem povolal tě ospodin, ajako

dím tě.“

8. V okamžení hněvu svého kryl jsem
tvář svou maličko před tebou, ale v mi
losrdenství věčném slitoval jsem se nad
tebou: praví vylm itel tvůj Hospodin.
9. Jako za dnů oe jest mi to. jemuž
jsem přisáhl, že neuvedu vod Noemo
vých“ více na zemi: tak jsem přistihl, že
se nerozhněvám na tě. aniž na té že

hrati budu."

10. Nebo hory pohnou se a. pahrb
kové zstřesou se :* ale milosrdenství mé
neodstoupí od tebe. smlouva pokoje
mého nepohne se: praví slitovnlk tvůj
Hospodin.
ll. Chudičká. bouři vyvrácem't. pro
stá všeho potěšeni! Aj! já klásti budu
řadem kamení tvé ». založím tě na se
fířich.

12. &vzdělám z jaspidu hradby tvé:
a. brány tvé z kamení tesaného &všecky
končiny tvé z kamení stkvostného.
13. Všechy syny tvé učiním učenci
Hospodinovými a hojný pokoj dám sy

nům t
14.

m.

budeš založena na s ravedlno—

sti: odstup daleko od nátis uf nebot
nebudeš se báti; & od strachu. nebot
nepřiblíží se k tobě.
15. Aj! soused přijde, kterýž nebyl se

12) t. dám jemu za podil. ze. kořist mnohé & veliké. silné národy, co slsvnému vítězi. —- ") t.
pokutu u. hříchy všech lidí nesl. za všecky dostiučinil. — "') t. modlil se za ně. (Mark.
15. 28. Luk. 22. 37. 23. 34.) Dle Hebr.: „vstříc šel s prosbou ze p.“ dle 1. Jan. 2. l.
1) t. rozumi se dcera. sienské či obec židovská, nemqjío krále jako prvé. Sv. Pavel to obrací
k Jerusalému nebeskěmu, !: cirkvi, když Pán dle telu odebral se od ní, vstoupiv ns nebesa..

(G.:. 4, 27.)
2)
3)
5)
6)
7)

t. jako se činivalo při selekcí stanů: nová církev nebude obsahovati jeden toliko národ.
t. měst. prvé spuštěné. solidni: pojme v lůno své veškeré, mini hříchem zpustlé národy.
Behr.: modelem. králem tvým bude. — ") t. tim značí povoláni národů v cirkev.
t. v mladosti milovanou a potom mvt-ženou: tim též se liči bidný stav pohanstva. sr. Ef. 2.
Přes 2000 let od povolání Abrahama až do narozeni Kristova! — ") t. vl. opět přijmu tě:
ohledem ale na shromáždění nových synů duchovního Sionu cirkve dl: „shromáždimJ'
9) t. vod obecné potopy. (l. Moji. 9. lab.) — ") t. smířen jest Bůh s lidstvem pro Krůta.
10) t. byt se pak i hory pohnuly, :; pohrbkove' třásli (pohybovali se), však ——
14) &. vieliké nůtisky & strach daleko budou od tebe, nepostihnnu tě.

Iseiáš.
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mnou; kdo ti cizincem druhdy byl, při

tvého. a. Svatého israelského, neb oslaví

pojí se k tobě!

tebe.“'

16. Aj. já stvořil kováře. kterýž roz
dýmuje v ohni uhlí a vyrábí nádobí

6. Hledejte Hospodina.. kd ž můž na
lezen býti: vzývejte ho, když lizkojest.
7. Opust bezbožn '- cestu svou a muž
nepravý myšlení s
a.navrat se k Ho
spodinu; a slituje se nad ním, a k Bohu
našemu: nebot hojný jest k odpuštění.
8. Ne'sou zajisté myšleni má my
šleni vase: ani cesty vaše cesty mě.
praví Hospodin.
9. Nebo jak vznešena jsou nebesa. nad
zemí. tak vznešeny jsou cest mě nad
cestami vašemi a. myšlení mš nad my
šleními vašemi.
10. A jakož sstupuje déšt & sníh
s nebe a tam se více nenavrecuje. ale
napájí zemi & mlévá ji a činí 'i plodnu.

prací
svou; a já. jsem stvořil zhoubce
u pohubení.'
17. Všeliké nádobí, kteréž učiněno
jest proti tobě. nepodaří se, &všeliký 'a
zyk. kterýž se protiví tobě na. sou u,
odsoudíš. Tot jest dědictví služebníkův
Hospodina ch a.spravedlnost jejich u
mne, praví ospodin.

Kapitola 55.
Vyzýv-Lvšech, aby uvěřili v Mesiáše : činili pokání;
10. líčí plodnou moe slovo Božího; 12. slibuje vysvo
bození lidu Božímu.

1. Všíckni žízniví pojďte k vodám:
a.kdož nemáte stříbra., spěšte, kupujte
&jezte: pojďte, kupujte bez stříbra. a
beze vší směny víno a. mléko.'
2. Proč odvažujete stříbro ne za
chleby &práci svou ne k sytosti? Po

slechněte, poslechněte mne a jezte do
bré & kochati se bude v tučnosti duše

vašef

3. Nakloňte ucha svého & pojďte ke
mně: poslouchejte & živa bude duše
vaše &.učiním s vámi smlouvu věčnou,
milosrdenství Davidova. věrná.“

4. Aj. za.svědka lidem dal jsem jej,'
za. vůdce a. přikazatele národům.

5. Aj,nó.rodu.kteréhožjsi neznal.' po
volič: & národové. kteříž tě neznali.
k tobě poběhnom" pro Hospodina.,Boha

(Viz 52, 15.)

a.dává. símě rozsívajícímu a. c ěb jedou

u.
11. tak bude slovo má. kteréž v 'de
z úst mých : nenavrátí se ke mně pr' ně.
ale učiní. což jsem koli chtěl. a podaří
se mu v tom. k čemuž jsem je poslal.
12. Neboť s veselim vyjdete &vpo
ko'i provozeni budete: hory &. ahrbkově
z ivati budou před vámi chv u a vše—

o stromoví krajiny plessti bude.
13. Místo ostružiny vzejde jedle a
místo kopřivy vzroste myrt: i bude Ho
spodin jmenován znamením věčným,
kteréž nebude odjato.
___.—
\

15) t. národové druhdy cizí ba i odporni & nepřátelští obrátí se k tobě. spojí se s tebou.

16) '. já joem utvořil i toho, který zbraň dělí. i toho. který! ji nosí k zhoubě jiných; jen
mým dopušt-čm'm vám by čkoditi mohl; když jů ohráním vás. nc.—mitose ničeho! beti.

]) t. za. darmo věci k zahnání žízně: v zemi Judské vúcnó jsou s řídké vody. Duchovně roz
uměj milosti Boží ze zásluh Krista Pánu vyplývající. (Jan 4. 14. 7. 37.)
2) t. za to. co není chlebem a co nemyeuje; t. j. proč hledáte pomoci. kde! jí není. nhledojioe
marného modlůhtvi. uno vám ničeho! neprospěje: duchovně : milost. slovu mého prospěje duši
vaší k životu věčnému tak jako dobrý. sytný pokrm tělu k životu vezdejiímu.
3) t. tak milostivě : věrně jako s Davidem. praotcem s. králem vaším. (Shut. 18. M.)
4) &. Mesiáše: náhle od Dnvida zrakem zalétá ku Kristu, jeji onen předpodobňoval.
6) t.. sni! mu tuková dobrodiní prokázal jako Židům. —- ") t. horlivě se k tobě obi-ití & tim

ubsnbi

nevděčnýnárod isnelský. — '“) Ukřižovaný&pak osloveni

předmětem kánoí

omilnu.

ápoštolův.

Kristus byl blovním

149

1186

56,1. — 57,1.

Kapitola 56.
anorm'ni

[ oprovodlností.& předpovídš povoláni ni

rodů k nohožon-tví Hon
9. hrozi zlým správ—
cům pomstou Boží pro hříchy Jejich.

obveselím je v domě modlitb své; zá.
palové jejich a oběti jejich líbíti se mi
budou na oltáři mém: nebo dům můj
dům modlitby slouti bude všechněm ně.

. 1. Toto praví Hos odin: Ostříhojte rodům'
8. Pravít Pán Bůh. kterýž shrov
soudu'a čiňte sprave nost: nebo blízko
jest spasení mé. aby přišlo, a spravedl— mažďuje rozptýlené Israelské: Ještě
shromaždím k němu, k shromážděným
nost má. aby zjevena byla.
2. Blahoslavený muž, kterýž činí to, jeho.“
a syn člověka. kterýž se uchopí toho:
S.Všecka zvířatapolní, pojďte k žrádlu!
ostříhaje soboty, aby jí neposkvrnil, a všecka zvířata lesní.
10. Strážní jeho' všichni jsou slepí.
ostříhaje rukou svých. aby nečinil nic
zlého.
všichni nevědomí: psi němí, nemohouce
3. I neříkej syn příchozího , který se štěkati.“ vidouce marné věcí, spíce a
přídi-ží Hospodina, řka: .,Odloučí, od milujíce sny.
11. A psi nejnestydatější neznají sy
dělí mne Hospodin od lidu svého :““ a
neříkej kleštěnec:" „Aj. já, jsem dřevo tosti: samí pastýři neznají rozumnosti:
suché."
všiclmina cestu svou se uchýlili,' jeden
4. Nebot toto praví Hospodin klešten každý k lakomství svému, od nejvyššího
cům: Kteříž ostříhají sobot mých a až do nejnižšího"
zvolí to. což jsem já. chtěl. & držeti

budou smlouvu mou:
5. dům jim vdomě svem a mezi zdmi
svými místo a jméno lepší, nežli 'est
z synů a dcer: jméno věčné dám Jim,
ano nezahyne.'
6. A syn příchozího. kteříž se při
drží Hospo ina, aby ctíli jej a milovali
jméno jeho, ab byli jemu za služeb
níky; všecky. k ož ostříhají soboty. aby
ji neposkvrnili a drží smlouvu mou:
7. ty přivedu na horu svatou svou a

12. „Pojd'to, vezměme víno a naplníme

se opilstvím: i bude jako dnes, taki
zítra a mnohem více!“

Kapitola 57.
thuje.

jak smrt

edlivšhoblažené; 3. Hra modlo—

služebnoat lidu; l . hrozí jim přímou pomstou; 19.
bezboímým
slibuje milost doníqjicím v Boha;
puk hrozí zihuhou.

1. Spravedlivý hyne a není, kdoby
pověžíl v srdci svém: a muži milosrdní
shromážděni bývají' a není, kdoby po—

1) t. uchovávejte zákon můj; potom (2) na příklad uvádí zachovávani soboty.
_
3) t. na vldy jsem odloučen od lidu Božího, nesmím se piipojíti k němu. -— “) Jakorýchž Jen
mezi jinými národy a ne mezi Židy bývalo. (5. Moji. 23. l.)
5) t. větší sláva jim bude z toho. když mqji věrní ctitelé budou, než aby mnoho synů & dcer
moli. Vědným tuto jménem rozuměj se sv. Agustin. zvláštní & slavnou odměnu, kterouž di
Bůh těm, kdož pro království Boží panický stav zvolili & věrné v něm setrvali. (Mnt. 19,
12. Mood. &. M.)
7) t. dům můj, chrám k zvelebení mému určený. nebude v nové říši Mesiššovč toliko v Jeru
oalémě. nýbrž u všech národů. (Jan 4, 21—23)

8) t. vždy ještějinékshromálděným

připojím, „ažbude jeden ovčineca jeden pastýř.'_'(Jan10,16.)

9) t. tímto veršem počíná nové oddělení proroctví lsniášovýcb, v němžto nepravosti národa svého
vůbeeapředstavených zvlášť kšrú a jim tresty Božími hrozí; nekteří tuto slovo zvírat rozumějí
o Choldejských &Řimanech. Spoj.: Než se shromážděni národů stone, lidé hrozně pohlubonibudou.

10) t. sprivcovó lidu judského. světští i duchovní. — “) t. má na mysli pl! patihke.
stáda ostříhati a proto! bdíti a kdy! potřeba kůže, štěkati mají.

kteříž

ll) _t. každý svých si věcí hledí & ne Božích, k svému zisku jen pracuje. -— ") t. i'ltouoe.
]) t.. k otcům; umírají. odcházejí na věčnost. ——") t. žádný neuvidí toho, že před příchodem
nutárqiícího zlého na onen svět se. odebírají. aby mu ušli.
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rozuměl; nebot od tváři zlosti shromáž

10. Množstvím cesty své unavila jsi
se:" neřekla jsi: Odpočinu! život ruky
2. Přijď pokoj.“ odpočívejž v pokoji své nenalezlajsi, proto jsi neprosilaf'
11. Na koho dbajíc obávala jsi se, že
ku svém.“ kdo kráčel v upřímnosti své.
3. Ale vy přistupte sem, synové věst jsi sklamala & na mne ne amatovala
ani pomyslila v srdci svém? roto že já.
kyně. plémě cizoložníka a. smilnice !'
4. Z koho jste hříčku měli? na koho mlčím a jako nevidím. i zapomněla jsi

jste rozdirali ústa a vyplazovalijazyků" mne.“
12. Já. oznámím spravedlnost tvou
Zdaliž vy nejste synové nešlechetní,
a skutkové tvoji nic ti neprospě'í.'
plémě lživé?"
5. kteříž se těšíte v bozích pod vše
13. Když křičeti budeš. nec t tě vy—
likým dřevem ratolestným, zabíjejíee svobodí tvoji shromáždění ,' všecky je
dítky na potocích pod vysedlými ska zanese vítr, vezme povětří: ale kdo má
lami?
doufánl ve mně. děditi bude zemi avlád—

děn býva spravedlivý“

nouti bude horou svatou mou."
6. Na pobřeží potoka díl tvůj. tent
14. I řeknu: Dělejte cestu, udělejte
jest los tvůj :“ a jim vylévála jsi obět
mokrou. obětovala jsi obět suchou: ne cestu, uhněte se s stezky, odklid'te úrazy
s cesty lidu mého.
mám—lipak se pro ty věci hněvati?
15. Nebo toto dí Nej šší a kterýž
7. Na hoře vysoké a vyvýšené posta
vyvýšený na věčnosti pře ývá: a jehož
vila jsi lože své a tam vstupuješ , aby
obětovala oběti.
jméno
na výsosti aaponíženým
vmístě svatém
dlí isvaté
s skroušeným
du—
8. I za dvéře. za veřeje kladla jsi pa. c em: aby obživil ducha ponížených a
mětné znam ení své :* nebo vedle mne od— obživil srdce skroušenýeh:
krýla jsi se a přijalajsi cizoložníka:"
16. Nebudut se zajisté na věky vaditi.
rozšířilajsi lože své a učinila jsi snimi aniž až do konce budu se hněvati: nebo
smlouvu: milovala jsi postel jejich ru duch od tváři mé vyjde a dýchaní já

kou otevřenouz'"

učinímf

17. Pro nepravost lakomstvíjeho roz
9. a okrašlila jsi se králi mastí a
zmnožilajsi líčidla svá.: poslala jsi posly hněval jsem se a ubil jsem jej: skryl
jsem před tebou tvář svou a rozhněval
své daleko a snižuješ se až do pekel.'
2)
3)
4)
6)
8)

9)
10)

11)
12)
13)
16)

t. pokojně. tichá smrt, tat bývá dar Boží spravedlivým. — ") t. v hrobě svém.
t. vy, kteří jste se mi pronevěřili hůdaníln, modlířstvim: s vámi jinak nakládati budu.
t. komu se posmíváte a rouháte? Zdali ne mno Bohu. otci vsšomu?— ") t. nevěrné, odpadlě!
t. v údolích při potocích bohům cizím obětovací. tot jest zalíbení tvé. ty nevěrná dcero
sionskň! ne ale Hospodinu sloužiti: obrazem cizoložnice nevěru lidu dále líčí s hárá.
t. ohmy. podobizny modl, aby je vždy na očích s v paměti měla. — ") t. u přitomnosti
mě co pravého chotě tvého smilnila jsi. t. j. přede mnou. vševidoucím Bohem tvým, v chrámě
mém provázela jsi modlil-ství. ba zdráhauí. bez studu ochotně. žádostivě. — '") t. štědrou
rukou ohětujíc prokazujei lásku bohům cizím, věnuješ jirn všecko snažení své.
t. velmi hluboko ponížila jsi se: kára timto zvlňšt modloslužbu krále Achaza (viz IV.
Král. 16.); jiní myslí slovem krále na modlu Molochs. ano to slovo krále znamená.
t. snahou svou modloslužehnou viem bohům dostiudiniti. unavuješ se, plýtvúš silou svou. —
“') t sama rukou. silou svou pomoci sobě hledajíc. mníš. že mě pomoci ani nepotřebuješ.
t. když tě hned netrestám. neumi, že mne tainy jsou nevěrnosti s nepravosti tvé.
t. že jsem na čas mlčel. myslila jsi, že také spravedlivě činiš; ale já! ukáží. odhalim domnělou
spravedlnost a skutečnou nevěrnost tvou.
t,. všichni tvoji bůžkovó vesměs. — “) t. byt i zajat byl. opět ho uvedu v Svatyni svou.
t. já. kdyz chci. odiimám všeliký život. a když chci. opět navracuji

I— „___________

„_
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jsem se: i odešel zbloudilec cestou jsi?“ Aj! ve dni postu vašeho nalezá
srdce svého.“
se vůle vaše &všecky dlužníky své upo
minute:"
18. Cesty jeho viděl jsem. uzdravil
jsem ho a. opět řivedljej a navrátil mu
4. aj. k svárům &k svádám postite se
potěšeni i kvílic m jeho.
a. tepete ěstí nemílostivě. Nepostte se
19. Stvořil jsem ovoce rtů“ pokoj. jako až o toho dne, aby uslyšáu byl
na. výsosti křik váš!
pokoj
kterýž
daleko jest
kterýž
lízko tomu.
." pravi
Hospodin.
a. iuzdravil
5. . Zdali takový jest půst. kterýž
“jsem ho.
jsem vyvolil. aby přes den trápil člověk
duši
svou? Zdali aby skroutil 'ako obruč
20. Bezbožní pak jako moře vroucí .
kteréž se nemůže upokojiti &jehož vlny hlavu svou a prostí-el si pyte &popel?
To—ližnazůveš postem & dnem přijem
vylévaji nečistotu a bláto.
nýrn Hospodinu?
' 21. Není pokoje bezbožným, praví
nn ů
6. Není-liž raději toto půst. kterýž
jsem vyvolil? Zruš vazby bezbožnostif
rozvaž svazky obtěžující:" propust ty.

Kapitola 58.

Trati. lid : pokrytotvi.6. ohm):. jaký pravý půst :

kteříž utištěui jsou. na svobodu a vše—
liké břímě roztrhni!

jaký nauk dobrých uknckov.

7. Lámej lačnému chléba svého a.
L' Volej, nepřestávej, jako trouba nuzné &pocestné uveď v dům svůj; když
povyš hlasu svého a. oznam lidu mému uzříš nahého. přiodčj ho a. tělem svým
nešlechetnosti jejich a. domu Jakobovu nepohrdejf
hříchy jejich.
8. Tehdáž se vyrazí jako jitro světlo
2. Nebo mne den co den hledají & tvé &zdraví tvé spíše vzejde &předchá
znáti cesty rné chtějí: jako národ . kte zeti bude tvář tvou spravedlnost tvá a
rýžby byl spravedlnost činil 3.soudu Boha. sláva Hospodinova.pi'ivine tě?
9. tehdy vzývati budeš a Hospodin
svého spraved
byl neopustil:
dotazují se
na
soudy
nosti: přiblížlti
se mne
k Bohu
vyslyší tě: volati budeš a řekne: Aj. tu
chtějí:'
jsem! odejmeš-li z prostředku svého ře
3. „Proč jsme se postili, a nepatřil těz“ & přestaneš-li vztahovati prstu"
jsi; ponížili jsme duši svých, a nevěděl &mluviti. co neprospiváf"

17) t. lid můj po vůli své převrácené. k modlšhtvi se uchýlil a bloudil za boby cizími.
19) t. učinlm to. aby ze viechněch úst vzešlo a slyšeti bylo: pokoj! anebo. aby mne všickni rtové

: toho chválili, že divím jej. _

“) o Židům po dalekých i blízkých quiínách rozptýleným.

1) t. v čas babylonského zajetí mnozí Židé zevnitř-nimi skutky spravedlnosti &.zbožnosti na
Bohu vysvobození takměí' vynutiti chtěli; protož Bůh prorokovi to zjevuje a přikazuje mu.
aby jim to předpověděl a je poučil. že takové skutky bez napraveni života a bez účinné
k bližnímu lásky ničehož neprospějí: srovnej, co o témž učí Kristus Pan. (Mat. 6. 16.)
2) t. dělají tak, jakoby se ke mně chtěli přiblížiti. ale jen zevnitř a ne srdcem: i říkají: _
3) t. nevšimůš si toho. děláš. Bože! jakoby jsi o tom nevěděl. ——-") t. provozujete jen vůli
svou a ne mou; následuje“ svých uezřizených žádosti a : bližním nelaskavě. tvrdě naklidžte.
4) t. mají-li modlitby vaše vyslyii'my býti. Nezanu'tů prorok postu vůbec. nýbrž chce, aby se
lépe než dosavude postili, a postice se. zlého se varovali a dobré skutky činili.
6) t. nespravedlivé závazky. lichvařské podvodné smlouvy. — ") t. těžká břemena. nebo pouta.
7) od bližního svého neodvracuj oe nemilosrdně: nebot jest bratrem a. tak i tělem tvým.
8) t. přijme to k sobě do slovy ne' jako milého syna, ukryje tě v blaženěm lůně svém.

9) t. pmpuotiš-li uvězněné. — ") t. ruky na statek bližního; anebo: posmívati ne, ukazuje
prstem. — '“) t. lži; zvlášť proti Bohu (tradiční); a proti bližnímu, (pomluvy a na cti utrhňní)

58. 10. -—-59.10.
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2. ale nepravosti vaše odloučili vás
od Boha vašeho a hříchové vaši skryli
tvář jeho před vámi. aby nesíyšeL'
jako poledne."
3. Nebo ruce vaše jsou poskvrněny
11. A odpočinutí dá. tobě Hospodin krví & prstové vaši nepravosti: rtové
vždycky a naplní blesky duši tvou“ a vaši vypravují lež &.jazyk váš mluví
kosti tvé vysvobodí a budeš jako za— nepravost.
hrada svlažená. a jako studnice vod, je
4. Není, kdoby hleděl spravedlnosti.
'ížto vod ne h ou.
aniž jest. kde:?
soudil
právě:počali
ale dou—
a uví
marnosti:
úsilí
] 12. A ,vzděíšnšllmdou skrze tebe u fajívnivec
stiny věků :“ vzbudiš základy poko ení a porodili nepravost'
5. Vejce hadů vyseděli' a pavučinpa
a pokolení:" a slouti budeš vzdělavate
lem hradeb ,'" obnovitelem stezek ku voukových natkaliz" kdo pojí z vajec
jejich, umře: a které se zahřeje. vy
pokoji.-[
13. Odvratíš—li v sobotu nohu svou, pukne v baziliška.
6. Plátna jejich nebudou rouchem. aniž
tak aby nečinil vůli svou vden svatý
můj , a nazůveš—li sobotu rozkošl' a se odějí tkaninami svymi; díla jejich
svátek Hospodina slávou , a budeš-li díla neužitečná. a dílo nepravosti v ru
jej slaviti. tak aby nečinil cest svých." kou jejich.
aniž aby se nalezala vůle tvá. aby
7. Nohy jejich k zlému běží s chva
mluvil řeč:'"
tají vylít krev nevinnou: myšlení jejich
14. tehd se kochati budeš v Hospo myšlení neužitečná: zpuštění a zahuba
dinu a vyz vihnu tě nad výsosti země & na cestách jejich.
nakrmim tě dědictvím Jakoba, otce tvé
8. Cesty pokoje neznají a není soudu
ho; neb ústa Hospodinova mluvila jsou.
v
kročejícb
ukřivecrliy
jsou jim:' jejich,
každý,stezky
kdež jejich
po nich
cho ,
Kapitola 50.
10. a vyleješ—lilačnému duši svou'
a. nasytiš-li duši ztrápenou. vzejde ve
tmách světlo tvé, a temnosti tvé budou

OkuqJe. is no Bůh. ale my sami neprsvostmi svými nezná pokoje."
jsme příčinouma. jež trpivime; 16. slibuje milost ' 9. Proto vzdálil

se soud od nás a
neujme se nás spravedlnost :“čekalijsme
1. A", nenlt ukrácena ruka Hospodi— na světlo a aj! tma: na blesk. a chodíme
nova. a y spasiti nemohla, aniž jest ob ve tmě.
10. Makňme jako slepí stěnu a jako
tiženo nebo jeho. aby neslyšelo:
vysvobození lidu; 20. příští Spuštelo . trviní věčné
království jeho.

10) t. udělíš-li štědře . ochotně, od srdce rád bližnímu svému. — " t. neštěstí. soulení tvé
promění se v štěstí a radost: tmou. nocí rozumí se v písmě nótě-ti; světlem, dnem blaho.
] 1) t. jasným. velikýmsvětlemnedělítebe; nebo dle Hebr.: „i v suebu . (v neúrodě) nasytí tebe.“
12) t. místa zeme Judské. která dlouho ledem ležela. — ") t. obnovíš posloupnost potomstvo.
— '") t, zdí městských. — 1) vydáním zákonů. na pravé víře spočívajících, utvrdii pokoj.
13) t. budeš-li ji r'sd & spůsobem Bohu příjemným světští. ——") t. žádného dílo & obdiedu,
ovšem pak ani hříebův n nepravostí. — '") t. abys neprovězel své zvůle & nemluvil da—

remnýeb řečí: odpočinutí od práce, vsrovati se hříchu &věnovati se Bohu. jest světitisvótsk.
2) t. postsvívše se takměř mezi něho a vše. pi'mobují. že hlasy vaše k uším jeho neproniknou.
4) t. všelikó jejich myšlení směřuje k tomu, jak by jiným ubližili; s. tak potom vykonávají, oo
si umyslili. jak jen mohou, nodbqjice při tom žádných přikázaoi, sni Božskýeb ani lidských.
5) t. křivé, bezbožnó učení, ono vede ]: časné i věčné smrti. — “) t. na moliebemé věci dbali,
: nichž žádný prospěch nejde ani jim ani bližnímu.
8) též: „stezkyjejieb ukřivenyjsoujimi,“ t.od nich, oby snáze břešitimohli. — ") t. timlíčí úpl
nou zkaženost mravů. Vnitřníi zevnitřní spoustu, zhoubnou nemravníkům samým i bližním jejich.
9) t. Bůh nás opustil. nedopomnbú nám k spravedlnosti. netreeee a nemstí křivdy od nepřátel
nám činěné. ba nehodu po nehodě na nás dopouští.
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bez očí hmatůme: narazujeme se 0 po
ledni jako ve tmě. v mrakotách jako
mrtví.
11. Řváti budeme jako medvědi vši
ckni a jako holubice stenati budeme
lkajíce: očekávali jsme soudu, ale není
ho; spasení, ale vzdálenojest od nás.
12. Nebot se rozmnožily nepravosti
naše před tebou. a hříchové naši odpo

59. ll.— 60.4.

a odměnil se nepřátelům svýmz' ostro—

vům nahradí."

19. [ báti se budou ti. kteří jsou od
západu. jména Hospodinova a ti. kteříž
od východu slunce. slávy jeho: když

přijde
jako řeka
ospodinův
žene:násilná.. kterouž duch
20. a přijde vykupitel Sionu &těm,
kteříž sc navracují vJakobovi od nepra
věděli jsou proti nám ;“ nebo nešlechet— vosti, raví Hospodin.
21. atjest smlouva má s nimi, praví
nosti naše jsou před námi a nepravosti
naše poznáváme.
Hospodin: Duch můj. kterýž jest v tobě.
13. že jsme hřešili a lhali proti Ho a slova má, kteráž jsem položil v ústech
spodinu :' a odvrátili jsme se. abychom tvých. neodejdou z úst tvých a z úst
nešli za Bohem naším. nýbrž abychom semene tvého &.z úst semene semene
mluvili haněnl a rouhání. počali a mlu— tvého, praví Hospodin. od tohoto času
až na věky.
vili jsou ze srdce slova lživá.
14. [ obrácen jest zpět soud a spra
[(an toln 60.
vedlnost daleko stojí: nebo padá na ulici
pravda. a spravedlnost nemůže vjíti.'
V podobě noveho Jerusalem liči roúiřcní oirkve sr
uvšech národů, IO. oslavu jeji u panovníků světských
15. I dana jest pravda v zapomenutí:
a 19. blaženost oslovené v nebesích.
a kdož odstupuje od zlého. loupeži jest
l. Vstaň. osvět se. Jerusaléme! nebo
vydanz' i viděljest Hospodin a ukázalo
přišlo světlo tvé a sláva Hospodinova
se zlé před očimajeho. že není soudu."
16. [ viděl. že není člověka: a užasl, nad tebou vzešlajest.'
2. Nebot aj! tma přikryje zemiamrá—
že není, kdoby tomu vstříc vyšel :" i za
choval si rámě své" a spravedlnost kota národy: ale nad tebou vzejde Ho
spodin a sláva jeho v tobě se s atří.
jeho ta ho utvrzuje.
3. [ choditi budou národov vsvětle
17. I oblékl se spravedlnostíjako pan tvém a králové v blesku vycházejícího
cířem &lebka spásy na hlavě jeho: 0- slunce tvého?
blékl se rouehem pomsty & oděl se hor
4. Pozdvihni vůkol očí svých a viz:
livostí jako pláštěm :'
všickni tito shromážděni jsou. přišli
18. jako ku pomstě, takměř aby od k tobě: synové tvoji z daleka přijdou a
platil v rozhorlenosti protivníkům svým dcery tvé odevšad povstanou.
12) t. odplatilí nám. anebo svědči proti nám: tent stav probuzeněho svědomí každého hříšníka.
13) t. uznávámě, že jsme se zpronevěřili a lhali. že nevdrni jsme jemu, že jsme jej zklamali.
u) t.. u veřejnosti se pravda potlačuje, na místě soudném nedá se jí průchodu.
15) *- ČObTÝje“ potlačen. — ") t. spravedlvosti není mezi námi: tet vždy k Bohu o pomstu volů.
16) t- tomu bezpráví na odpor se postavil. — “) t. podržel pro sebe činiti soud a spravedlnosti.
") *" ozbrojil “ mocně jako nějaký rok proti nepřátelům svým. ku pomoci nevinné potlačeným.

18) "- ' "Přát'ly služebníků "ých a byt byli v nejdelších krajích země. na nájem Bůh tak
učiní, jůko oni ukládali s oněmi; utlačovali je, utlačeni budou i sami; oloupilije. oloupeni hu
dou též: povraždili je. taktéž povražděni budou. —- ") t. těl: a na místo nepřátel svých
daleké národy si povolá: nahradí si za ty. kteří od něho odpadli, jinými dalekými národy.
]) t. zaslíbení Vykupitel tle vyšel jako jasné slunce k osvícení nejen tvému. nýbrž všech národů.
3) t. světlo to uzřevše za ním pujdou & jeho se držeti budou, jako plavci v tmavé noci po

"čile majáku lodi řídí. Vycházejícímsluncem rozumějKrista: (Zach. 3,8 a 6,12. Luk. 1. m.)
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5. Tehdáž uzříš & oplývatí budeš“ &.
13. Sláva Líbanu přijde k tobě,' jedlo
divítí se bude & rozšíří se srdce tvé. i zelenec i sosns spolu k ozdobení mí
když se obrátí ktobě množství moře," sta posvěcení mého; &r_nístonohou svých
oslavím.
a síla národů přijde k tobě.
6. Množství velbloudů přikryje tě, dro
14. I příjdou k tobě sklonění synové
medáří z Madian &Efy: všíckni z Sáby těch. kteříž tě snižovali. &klaněti se bu

prijdou.
zlato
a.kadidlo nesouce a chválu
ospodinu
zvěstujíce.
7. Všecks stáda Cedarská. shromáž
děna budou k tobě. skopcové z Nabajoth
tobě sloužiti budou: obětováni budou na.
ukojítelném oltářimém ;' i oslavím dům

velebnostisvé."

dou šlepějem nohou tvých všichni. kte
říž utrbalí tobě. & nnzývstí tě budou
městem Hos odínovým. Síonem Sva
tého israelskeho.
15. Za. to, že jsi byla opuštěna. &v ne

návisti jmína' & nebylo. kdoby skrz
tebe šel. postavím tě v nádheru věků.

8. „Kdo jsou tito, kteříž letí jako v radost do národa. a národa.:
16. a ssátí budeš mléko národův &
oblakové a.jako holubice k oknům svýmY“
9. Mnet zajisté ostrovové očekáva'í prsem králů kojena budeš? &poznáš,
a lodí mořské na počátku.' abych přl— že já jsem Hospodin. vysvoboditel tvůj
vedl syny tvé zdaleka. stříbro jejich i &vykupitel tvůj. Silný Jakobův.
17. Místo mědí přínosu zlato a místo
zlato jejich s nimi jménu Hospodina
Boha. tvého & Svatého israelskébo, že železa přínosu stříbro a místo dříví měď
oslavil tě.
a místo kamení železo :“ & obrátím na—
10. I v staví synové cizozemcův zdi vštívení tvé vpokoj & představené tvé
tvé &králové je'ich řísluhovati budou v spravedlnost."
18. Nebudet více slyšéno o nepravo
tobě: nebo v ro něv£ní svém ubíl jsem
tě a v smíření svém slitovnl jsem se nad sti vzemi tvé. o zpuštění apotření vkon
tebou.
čínéch tvých. nýbrž spása zajme zdi tvé
' 11. ] budou otevřiny brány tvé usta a brány tvé chválu.“
vičně: ve dne v noci nebudou zaví
19. Nebude tí více slunce ]: osvícení
rány, aby se brala k tobě síla národův &. přes den, aniž lesk měsíce tě bude osvě
covatí: ale bude tobě Hospodin svět
králové jejich aby přivedení byli.
(Zjev. 21. 25-)
lem věčným & Bůh tvůj slávou tvou.
12. Národ zajisté &království. kteréž
(Zjev. 21. 23. 22, s.)
nebude sloužiti tobě. zahyne: a. náro
20. Nezapodnet více slunce tvé &.mé
síce tvého nebude ubývatí: nebo Hospo
dové zpuštění a pohubení budou.
5) t tehdáž zbohatnes všelikým zbožím; rozuměj na hojnost milostí v říši Kristově. -—") t. množství
obyvatelů zámořských, ostrovanů; nebo: až jako vlny mořské rozmnoží se synové. věřící tvojí.
?) t. na oltáři smíření; smysl: se všech stran světa národové přijdou & oběti pokojné obětovatí
budou; tot nelze leč na obeti & službu nového zákona rozuměti; národové 6. a 7. na příklad
jmenovéní bydleli v rozličných krajinách arabských: církev sv. to rozumí zvlášt na přídiod
mudrcův od východu, kteří právě zlato &kadidlo nověnamunému Mesiáší obětovali—") řekneš:—
9) t. dávno. od věků: že i pohané temné tušení o příštím vykupíteli měli. zjevne ze spisů jejích.
13) t. spanilé stromoví či dříví libánské. k vzdělání & ozdobě chrómu Páně, tak jako někdy za
časů Šulcmounových. Duchovně rozuměj vše co kozdobě církve své činí Bůh. učení.milostisj.
15) t. dcera sionská. Jerusnléme. Zřejmčji to prokázal Bůh církvi své po přestáh'ch protivenstvích.
16) t. národové s králové tobě potřebných věci ]: !.ivnmtí i k pohodlí života dodůvati budou.
17) t. utvrdím : ozdobím tě. jako již řekl v. 13. — “) t. obrůtím nynější neštěstí tvé v itb
sti; anebo: dám ti pokojné & dobrotivé, spravedlivé představené.
18) t. vítězství s chválu Boží hlůsotí budeš le zdí a bran svých: spása vzejde : tebe všem.
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din bude tobě světlem věčným a konec
bude dnům smutku tvého.

60.21- "" 61, ll.

5. A státi budou cizincové a pasti
dobytek váš: a synové cizozemcův va

šimi oráči & vinaři budou.
6. Vy pak kněžími HOSpodina na

21. Lid pak tvůj všickni spravedlivi,
budou na věky vladnouti zemi. co plod
štipení mého, dilo ruky mě k osloveni. zváni budete: Služebníci Boha našeho.
řekne se vám: silu národů' jisti a v slávě
22. Nejmenší bude tisícem &maličký jejich chlubiti se budete.
národem přesilným :' jó.Hospodin časem
7. Za dvojnásobné zahanbenl vaše &.
svým nenadále učinim to.
zarděni chváliti budou podil svůj :“ pro
tož v zemi své dvojnásobné díly obdn'í

Kapitola 61.

Ústy prorokovými zvěstuje Meli“ cim lidu , že od
oba poslán jest; 4. že království jeho mezi všemi
národy se rozšíří; 10. lid velebí ze to Boha.

l. Duch Hospodinův nade mnou,'
proto že Hospodin omazal mne: k zvě
stování tichým pos al mne. abych léčil
skroučeně srdcem" a kázal jatým pro
puštěni a zavřeným otevření.
2. Abych kázal léto milostivě od Ho

&.veselí věčně míti budou.

8. Protože jb. Hospodin milu'i soud a
v nenavisti mam loupež v zápalné obě
ti :'i dám dilojejich vpravdě" &smlouvu

věčnou učiním s nimi.
9. [ pozná se mezi národ plěmě je—
jich &.plod jejich u prostřed idi: všickni,
kteříž je uzří, poznají je. že tito jsou

plěmě, kterémuž požehnal Hospodin.
10. Radovati. radovati se budu v Ho—
spodinu' aplesati bude duše má v Bohu
spodina“abych
a den
Boha na mém: nebo oblékl mne v roucho spa—
šeho:"
těšípomst
všec yod
kvillci:
3. abych položil kvilícimnad Sionem,' sení & oděvem spravedlnosti přioděl
dal jim korunu za popel. olej radosti za mne jako ženicha ozdobeněho věncem
smutek. plášt chvály" za ducha truch & jako nevěstu okrášlenou ozdobami
losti: i slouti budou v něm silni sprave svými.
11. Nebo 'akož země
dává. plod
dlnosti." štipenl Hospodinovak osla
svůj &.jako za da simě sv plodí: tak
venl.
Pán
Bůh
rozplodi
spravedlnost
a, chválu
4. A vzdělajl pustiny dávnověké a
zboření stará vyzdvihnou a. obnoví mě přede všemi národy.
sta zpuštěná, stroskotána. do národa &
národa..

_

22) t.. tsm vyhveh mnohý, který k nejmenším poctěn byl. v tisice; mnohý maličký obrátí a přivede
k Honpodinu národy celé; důkazem toho každý : apoštolův. íjiní služebníci Páně. n. p.
Benedikt, František. lgnao a jiní nesčíslní. je! si sv. církev na den všech svatých připomíná.
]) t. Duchem Božímnadšen a určenjsem. — ") t. abych potěšil zmnouoenýoh. kteří! v zajetí truchlí.
2) t. naráží na obyčejné milostivě léto u Židů, kdežto jatí na svobodu propuštěni byli. (Ill.
Moji. 25, 9. — ") Toto místo (1—2) dle řeckého výkladu Kriatus Pán četl. a o sobě vy
světloval v synagogě (škole) v Nazaretu ; patrnot tedy. že on sám tuto mluví ústy prorokovými.
3) Dle staršího latinského čtení: „bych položil silu kvílíeirn nad Simon:“ dle Hebr.: „abych
měl péčí o kvílioí nad Sionemg“ nebo také: „abych utišil kvílíoí nad S.,“ učinil konce kvílení
jejich. — “) t. oděv alavnostny'. — '“) t. spravedlivl; spravedlnost se v nich vkoření
a zmocní: jak mocně služebniky tvé milostí svou posilnil. dokazují sv. mučenicí.
8) t. výtěžek práce jejich, bohatství jejich: národové se za dar pravě víry vděčnými prokazovali.
7) t. za nůrámnou hanbu, kterou! jste druhdy utrpěli obdržíte náhradu, ktomu! chvalití budete;
„dvojí. dvojnásobný“ v písmo ev. tolik co velký. znamenitý; dvojí čest. tolik co veliká, čest.
8) t. i při té oběti. neb: oběti : loupeže; by! pak mi loupež i k oběti přinešena byla. — ")
t. věrně se odměnim věrným svým za skutky jejich.
10) Tu odpovídá prorok v osobě vyvolených na sliby jemu výše .učiněně.

.
|
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Kapitolu oz.
Liči dále budouci slávu Sionu. církve svaté.

1199

vade neutvrdí a dokavade neučiní Jeru—

salém chválou na zemi."
8. Přisáhl Hospodin skrze pravici svou

1. Pro Sion nebudu mlčeti s pro Je a. skrze rámě síly své: Nedám pšenice
rusalem nepřestanu: až vyjde sprave tvé více v pokrm nepřátelům tvým; aniž
dlivýjeho jako blesk, a spasitel jeho jako píti budou synové cizí vína tvého. o němž
jsi pracoval.
svíce rozžat bude.
2. I uzřinárodové spravedlivého tvého,
s.všickni králové slavného tvého :' a dáno
bude tobě jméno nové , kteréž ústa Ho
spodinova jmenovati budou.

3. I budeš Koruna slávy v ruce Ho
spodinově a Koruna království .v ruce
Boha svého.

9. Neboť..kteříž ji shromážd'ují, budou
jisti. &chváliti budou Hospodina.: &kte

říž je sbírají, budou píti vsíních sva

tých mých!
10. Jděte. jděte branami. připravte
cestu lidu, vyrovnejte stezku. vyberte
kamení' & vyzdvihněte znamení náro—
dům.
11. Aj. Hospodin ohlásil v končinách
země. rcetež dceři sionské: Aj, Spasitel
tvůj béře se: aj, odplata jeho s ním a.

4. Nebudeš více slouti Opuštěna; a
země tvá nebude vice slouti Pustá: ale
slouti budeš: „Zalíbení mě v ní !“ a země dílo jeho před ním.'
tvá: Osazená: nebo zalíbilo se Hos o
12. Inazovou je lidem svatým. vy
dinu v tobě &země tvá obývána hadic.“ koupen 'mi od Hospodina. Ty pak slouti
5. Nebo bydliti bude mládenec s pan budeš: hledaným městem' a ne Opuš
nou a bydliti budou v tobě synové tvoji. těným.
A radovati se bude ženich z nevěsty &
mdovati se bude z tebe Bůh tvůj..
6. Na zdech tvych. Jerusaléme! usta—

noviljsem strůžne; celý den a celou noc
na věky nebudou mlčeti.' Kdož zpomí
náte na. Hospodina, nemlčtež
7. & nedávejte jemu pokoje,' doka—
1) t. z lásky k Sionu !. k Jernselému nepřestanu se všemi zhožnjmi Hospodina prositi, aby
seslal zaslíbeněho vykupitele k ospravedlnění světa., |: osvícení národův.
2) Behr.: spraVedlnost tvou, slávu tvou. (Viz výše 61. 10. u.)
4) Zaslibení to, ze země izraelská. budoueuě nebude opuštěno, nýbrl vzdycky zůstane milenkou
Boží. potud jest naplněno. pokud z Izraele vyšla církev Boží; dle Habr.: pojato bude za choť
od Boha. svého.

5) Dle Hebr.: jako se snoubí mládenec s pannou, tak se zasnoubí synové tvoji s tebou; a jako
ženich potěšeni má z nevěsty své, tsk i Bůh tvůj potěšení míti bude z tebe.
6) Rozumqj těmi stn'unými kněží a proroky. kteříž ton! povinnost podle místa. svého a obyčejcm
svým konnji, že nad lidem bdí. za. něj Bohu se modlí, i před nebezpečenstvím jej vystihují.
7) ustavičně se modlíce. žádejte pomoci Jerusslému. církvi. — ") t. neupevní. neoslsví. nezvelebi
jej, neučiní mu smilování. tak aby všichni chválili jej: hle, důstojný předmětk prosbům našimi
9) t. naráží tuto na |levné body. které po vykonsné oběti v síních chrámových vespolek se
drtívaly: duchovně rozuměj o dní-ích církve sv.. které! na věky nebudou odjsty od ní.
10) L odklid'te s cesty všecky překážky a neohroženě se bei-te svolst národy k Hospodinu.
ll) Viz 40. 10. pozn.
12) t. jeho! mnozí hledntl budou, aby v něm bydleli; vzácným. hlučným městem. Všecko to
prorockým duchem předpověděno přímo sice o městu Jeruzalému & národu lidu-ském. hlavně
ale se rozumí o církvi a lidu skrze Krista vykoupeném.
Bibli duki.
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153, 1—15.

což učinil nám Hospodin, i za množství
dobrodiní domu israelskému. kterýchž
uděliljim podle smilovaní svého a podle
lidí Maine co vítěze nod nepřáteli svými.
ohni. odov zbrooen krví.. 7. příporninl dobrodiní Bou,
množství milosrdenství svých.
ll. „vděčnost lidu; 15.1zývů Boha o milování.
8. A řekl: Vždyťjsou lid můj, synové
l. Kdozjest ten, kterýžse béřezEdom' nezapíraj|cí." i učiněnjest jim spasitelem.
9. U všelikém soužení jejich nenít
v rouše skmpeném z Bosry?" ten vý
tečný v rouše svém, kráčeje ve množství soužen' a anděl tváři jeho vysvobodil
síly své? Já.. kterýž mluvím spravedl je:" v milování svém a. shovívaní' svém
on sám vykoupilje a nosilje a.vyzdvihl
nost &jsem obránce 1: vysvobození."
2. Proč pak jest červený oděv tvůj. je po všecky dny věku.“
10. Ale oni k hněvivosti pobudili ho
&roucho tvé jako šlapajících na.čeřenu."
a. trápili ducha svatého jehoz“ i obrátil
3. Čeřen šlapal jsem sem. a z národů se
jim vnepřítele a. sám bojoval proti
nenít muže se mnou:'šlapal jsem je nim.
v prchlivosti své a pošlapal jsem je
11. [ rozpomenul se na dny věku Moj
v hněvu svém: i stříkala krev jejich na
&lidu svého. Kdež jest ten, kterýž
roucho mě a všecken oděv svůj zkáíeí žíše
vyvedlje z moře s pastýři stáda svého."“
jsem."
Kdež est. ten. kterýž položil u prostřed
4. Den zajisté pomsty v srdci mém! něho ducha svatého svého?"
rok vykoupení mého přišel."
12. Kterýž vedl za pravici Mojžíše
5. Hleděl'jsem vůkol a nebylo apo ramenem velebnosti své. kterýž rozdělil
mocníka: hledal jsem. a. nebyl. kdoby vody před nimi, aby si způsobil jméno
spomohí: i způsobilo mi epaseni ramě věčně:
13. kterýž vedlje skrze propasti jako
mě a rozhněvání mě to mi Spomohío.
6.1 pošlapaíjsem národy v prchlivo koně na poušti bez úrazu.
sti své“ a. opojil jsem je v rozhněvt'iní
14. Jako zvíře astupující na. poli' tak

Kapitola 68.

svém" a strhl'jsem na zem moc jejich. duch HOSpodinůvvedl je:'tak jsi vedl
7. Slitování Hospodinovo připomínati
si budu, chválu“ Hospodinovu zavšecko.

lid svůj. abys sobě způsobiljméno slavné.
15. Pozoruj s nebe a. pohleď z pří

1) t. : vojny od porážky [dum-jakých. Tim poukazuje na všecky nepřátele lidu judského & nn
nepme krěíovství Božíhovůbec. — ") Edom od červeností, Bosra. město hlavní země té. od vína
té! červeného nazvany. poukazují na vítězství krvavé. — “') Uvndí prorok mluvícíhoManiac.
2) t. hrozny červeného vine? Jako v verši 1. prorok se táže, a Bůh mu tak odpovida..
3) t. já sám jediný všecky hrozny jsem vyšlapal. nad nepřátely se pomstil, a ladný mi nepo
mohol. — ") t. tento krví zbarvený oděv obrací mnozí u. otcové na krvavé umučení Páně.
jímlto sám beze vší pomocí, bn. ode všech (opuštěn nad hrichem a peklem zvítězil; jiní pak
to slyší též. na jeho vítězství nad nepřáteli svými ku konci věků.
4) t. určený k potrestání zlých. — ") t. spasení dobrých; slyší se na. den posledního soudu.
6) t. úplně jsem je potřel; pošínpati & kosovými vozy rozdrtiti nepřátele, udávalo se mnohdy u
starých. — ") t. okusili hněv můj do sytosti. do opojení.
7) Odtud n! ku konci k. 64 připomíná dobrodiní Boží n strasti lidu. a prosí za osvobození.
8) t. otce svého Boha: j. kteří poslouchati budou rune: tím se vyvolení lidu od Boha. znamená.
9) Bobr.: Neprotívil se jim. t. nezavrhí jich do konce. — ") !. On sám. anebo anděl. an jest
tvář jeho, Syn Boží, Kristus. Slovo anděl nebeř se zde potatmo k Mesiáši za bytost stvo
l'enou. nýbrž jest jen jménem povolání. řil-adu Mesiášovn, tolik co „poslanýf' (?.. qui.

33.14.15.)

-— "')

t. ode všech nehod je vysvobodil & pak té! oslavil.

10) t. ducha služebníka jeho Mojžíše: obrativšo se ]: mocnářství co on na hore Sinai byl.
11) t. . Mojžíšem a Áronem. s vůdci lidu svého? —-—
") t. kde! jen. nyní s pomocí mou?
14) t. jako pastýr stldo své opatrně & pečivo vede. tak laskavě & milostivě vedl je Bůh.

63,16.—64.u.
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bytku svatého svého a slávy své! Kdež
jest horlivost tvá. a síla. tvá., množství
milosrdenství tvých a slitování tvých?
Nade mnou zadržely jsou se.'
16. Ty jsi otec náš; Abraham nezná.
nás a Israel neví o nás :' ty jsi. Hospodine,
otec náš &vyknpitel náš; tot od věku
jméno tvé.
.
17. Proč jsi nám dal zblouditi. Ho—
spodine, od cest svých: zatvrdil jsi srdce
naše. abychom se nebáli tebe? Obratiž
se pro služebníky svéf pro pokolení dě—
dictví svého.
'
18. Jako ničímž vládnou lidem sva—
tým tvým: nepřátelé naši pošlapali sva
tyni tvou.
19. Učiněni jsme jako na. počátku.

3. Když učiniš divné věci.nesneseme:
sstoupil jsi a od tváři tvé hory se roz
plynuly.
4. Od věku neslýchali. aniž ušima po—

chopili: oko nevidělo, Bože! kromě tebe.
co jsi připravil očekávajicím tebe..
5. Vyšel jsi vstříc veselícímu se 8 či—

nícímu spravedlnost :“ na cestách tvých
zpomenou na. tebe: aj . ty rozhněval jsi
se a zhřešilijsme: v nich jsme byli vždy
cky a epaseni budeme."
6. A učinění jsme jako nečistý . my
všickni. a jako roucho žen nemoc svou
mající jsou všecky spravedlnosti naše :'
a opadli jsme jako listí všickni & ne
pravosti naše jako vítr zanesly nás."
7. Není. kdoby vzýval jméno tvé;
když jsiylonepanoval
váno
jméno tvénad
nadnámi.
11 ' ' ani vzý kdoby povstal a přidržel se tebe: skryl
jsi tvář svou před námi a mrštil jsi námi
rukou nepravosti naší.'
Kapltoln 64
8. A n l, Hospodine, otec náš jsi ty,
Prorok se modlí k Bohu, eby js hno vysvoboditi ró m pak bliito: a tvorce náš ty. a dílo
čil; 3. spominúns dávná dobrodiníBoží: 6. vrahů
rukou tvých všickni my.
shonšone hříchy své i lidu; 8. prosí o smilovini.
9. Nehněvejž se. Hospodine, příliš a
]. 0 by protrhl nebesa a sstoupil !“od nez omínej více na nepravost naši: aj.
tváři tvé by se hory rozplynuly.
poh eď ! lid tvůj jsme všickni my.
10. Město svatosti tvé učiněno jest
2. jako vypálení ohně zehřadlyby.
ohněm by hořely vody, aby v známost pusto. Sion pustým učiněnjest. Jerusa
uvedeno bylo jméno tvé nepřátelům lém zpuštěn jest.
11. Dům posvěcení našeho a slávy
tvým: před tváří tvou národové by se
kormoutilL'
naší. kdežto tě chválívali otcové naši.
15) 0..jsou nad nimi zavřeny. zadržuješ nám je: prorok mluví ve jménu lidu.
16) t. nechtějí nám synům odrodilým pomoci; nebo: že odrodilí synové jsme. ani u nás orodovati
nemohou. anižby jim to pro hříchy naše spomohlo.
17) Totiž Abrahsms, lsúka s Jakoba; anebo: pro lid svůj. ctitele své.
19) t. aniz jsme sluli jménem tvým: služebníci po pánech svých se nazývali: tak Illid—
1) 6 by sům přišel vykoupit nás! Podle výkladu svatých mů zjevuje tu prorok tulhu svou
po Mesiůši : brzkém příští jeho jménem všech toužebně jej očehůvqjkich.
2) t. před tvou velebnou přítomností všecka příroda hy se chvěla. rozplynula. Dle svatého J e
ronyme míní se tu zvláště druhé příští Kristovo k soudu. ač i jeho první příští veliké proměny
vs světě způsobilo: žádá sice prorok smilování, ale hlavně aby Bůh tím byl oslaven.
4) t. od počátku světa se neslýchalo. snil ušima pochopilo. aniž oko vídala. aby jiný Bůh kromě
teho tak činil: nebo: nikdo od počátku světa nepochopil. aniž kdy vyskoumíi tajemství vykoupení
tvého. je! Očekňvúme. (5. Moji. 4. se.—as.)
5) t. tomu. jen! vesele činí. co spravedlivého jest. přispívá! s pomocí svou. — ") t- pl'oto “
jsme hřešili a v hřištích trvali, zatvrdili jsme se vždycky: : však pfedce vysvobození budeme.
6) t. ohavni jsme my i skutkové naši. — ") t. daleko od tebe.
?) t. zavrhl jsi nás pro nepravosti naše; anebo: vydal jsi mís v mon nepravosti našich s je—
jich přirozených účinků i trestů ze ne mloulených.
___—_

_,_

. ___—__

___
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ohněm spálen jest. & všecky žádoucí
věci naše obráceny jsou v zříceninu“
12. ] zdaliž nad těmi věcmi zdržíš se.
Hospodine? budeš mlčeti &trkpiti nás
tak velmi?

Kapitolu“.
Odpoví“ Bůh na modlitbu-,2. obviňuje spurných .
moduhkých Židů a 6. že sluki trest na nb. ohmje; 8.
slibuje uchovali poslaných; ll. hrozi modlařům .
16. mi verne ctitele své.

63. 12. — 65. 12.

tito dýmem budou v prchlivosti mě a
ohněm hořícím celý den."
6. Aj . zapsáno jest to přede mnou :“
.Nebudu mlčeti. ale odměním &odplatím
v lůno jejich
7. nepravosti vašei nepravosti otců
vašich spolu. taví Hospodin, kteříž obě
tovali na horach &na pahrbcích utrhali
mně. i odměřím jim za první dílo je
jich v lůno jejich.
8. Toto praví Hospodin: Jako kdyby

nalezeno b 10 zrno v hroznu &.byloby
řečeno:“ „šlezkaz je, nebo
žehnlmí
l. Hledali mne ti. jenž se prvé ne tí.— jest !“" tak učiním pro služehzíky své..
vali; nalezli mne ti. kteříž mne ne le že nepohubím všeho.
dnli? řekljsem: „Aj, jů! aj,já!"" k ná.
9. [vyvedu z.lakoba símě & z.lůdy
rodu. kterýž ncvzýval jména mého.
toho. kterýžby dědičně držel hory mě:
2. Rozprostíral jsem ruce své celý a děditi ji budou vyvolenci moji &slu
den k lidu nevěřícímu:“ kterýž kráčí po žebníci moji bydliti tam budou.
cestě nedobró za myšlenkami svými.
10. I budou pole“ v chlévy stád a
3. Lid, kterýž k hněvivosti popouzí údolí Achor v odpočívadlo skotů lidu
mne v tvář mou vždycky: kteříž obě mému. kteříž vyhledávali mne."
tují v zahradách &oběti činí na cihlách :“
11. Ale vas. kteříž jste opustili Ho
4. kteříž bydlí v hrobích a v cbrámích spodina. kteříž jste zapomněli na horu
modlářských spí:' kteříž jedí maso ve svatou mou. kteříž stavíte Stěstí stůl“ a
přové a jicha poskvrněna v nádobách obětujete na něm mokré oběti:
12. vás sečtu mečem a všichni pobi
jejich."
5. „Jenž říkají:„Odstup ode mne. ne tím padnete: proto že jsem volal a ne—
odpovídali
jste: mluvil jsem a. neslyšeli
přibližujse ke mně, nebot nečistým jsi “?

11) t. vše, co nim bylo milého a vzácného, obráceno jest v zříceniny.
12) t. abys toho nebestal na nepřátelích našich a nás nevysvobodil?
]) To rozumqi o povoláni pohanů do církve Kristovy dle sv. Pavla. (Řím. 10. 20.)
t. tu jsem! tu jsem! těm. kteří ochotně !: Bohu spěchají. Bůh sám vstříc přichází.
2) t. zpurnému. židovskému; ustavičně milosti a dobrodiní svých jsem jim podával. aje k sobě
obracel. oni pak miloeti me' nepřijímali a jí aamítali; sv. otcové vykládají o ukřílovaném
Spusiteli, an marne zdobené ruco své k lidu svému rozpíoal &.posud k ntvrmlcům rozpíná.
3) t. na oltářích :. cihel udělaných. ježto oltář Hospodinův měl býti : kamení přirozeného. ne
tesaněho. (2. Mqiž. 20, 25.) Jiní rozumdjí: na střechách cihlami dlažených obětují hvězdám.
4) t. tak činívali pohané hu poctě bohů svých tim úmyslem. aby nějakého zjevení od nich buď
snem. anebo jinak účastni byli. — ") tím všeliké přestupky zákona míní.
5) Tímto největší převrácenou jejich líčí. ani totiž sami zohaveni jsouce všelikou nepravostí.
„sobe ospravedlňovali a jinými pohrdali.“ — ") t. v ohen věčný budou vydání.
8) t. určeno uezvratně toto:
8) t. jako kdyby někdo nalezl ion nekteré dobré zrno na hroznu ostatně zkaženém. a chtělby
je zavrcí, ale vida to jiný řeklby mu: — ") t. ač jen jedno zrníčko. předce požehnáním
Božím jest. a co takové hodno ušetření: v tom poměru byl malý počet Židů za doby Páně '
mchovan. z nějžto co požehnaného semene hojná úroda církve sv. vzešla.
10) Hebr.: Siren. l. l'aral. 27, 29. Sárou a Achor jmenuje za celou zemi. — ") t. ctitelé moji
budou míti všeho hojnost: v hojnosti dobytka záleželo u starých hlavně bohatství a štěstí.
11) t. oltář Furtuny. bohyně štěstí, Štěstěny.

_.")

_!
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jste :' a. činili jste zlé před očima mýma
s čehožjsem nechtěl. zvolilijste."
13. Protož toto praví Pán Bůh: Aj.
služebníci moji jísti budou, a vy lačněti
budete; a'. služebnícimojipíti budou. a
vy žlzniti udete;
14. aj. služebníci moji veseliti se bu
dou. a vy zahanbeni budete; aj, služebníci
moji chválu z ívati budou radostným
srdcem a vy řičeti budete bolestným
srdcem a v úzkosti ducha kvíliti budete.
15. A zanecháte jména svého v ří
sahu vyvolencům mým: i zabije tě án
Bůh & služebníky své nazůve jménem
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řec. kterýžby nevyplnil dnů svých: nebo
pachole stoleté umře a hříšník stoletý
zlořečenýbude :“
21. [ vystaví domy a obývati bu—
dou: a vinice štěpovati budou &.jisti
budou ovoce jejích.
22. Nebudou stavěti a jiný obývati:

nebudou štěpovati a jiný jisti: nebo 0
dle dnů stromu budou'dnové lidu meho
a díla rukou je"ch potrvají:
23. vyvole moji nebudou pracovali
nadarmo. aniž loditi budou v skormou—

ceníz' nebo plemě požehnaných od Ho
spodina jest to. i vnukovéje'ich s nimi.
24. I stane se prvé než ve ti budou,
16. V němž kdo požehnán jest na já vyslyším: ještě když oni mluviti bu
' zemi. požehnán bude v Bohu. amen:' &. dou. já uslyším.
25. Vlk a beránek pasti se budou
kdož
na zemi,
bude spolu. lev za.vůl jisti budou plevy: a budu
skrze Ésabá
ha. amen:
nebopřisahati
v zapomenutí
dány jsou úzkostí předešlé a skryty od bude prach za chléb jeho: nebudou iko
diti ani hobiti na vší hoře svaté mé,
oči mých.
praví Hospodinf
17. Nebot. aj! jů. tvořím nebesa nová

jiným!

a zemi novou: a nebudou v paměti pře
Kapitola 60.
dešlé věci: aniž vstoupí na srdce :'
Hospodin nebes i země nemůjiž ulibaii nniv chrhnu
18. ale radovati se a plesati budete oni v oboteoh lidu izraelského; ty přostati moji; 4. en
protivníky ových vůrnýob potratů; 7. nový Jeru
až na věky z toho. což já tvořím: nebot puk
salem zrodí mn náhle . hojně noveho lidu. rodujiciho
aj! jů tvořím Jerusalem vplesůní a lid ze v není . milovaného od nebo; 15. „Hospodin přijde.
přísně potrestá nepřttole vyvo
svých. tyto viok
jeho v radost.“
rozešla do všech končln : lvolú k sobě vleoky odrudy;
19. I plesati budu v Jerusalémě a ra 22. tl budou míti na světe obnoveném uztovlčný nvi
tek. co uopřitelo Boží vůčně muni budou.
dovati se v lidu svém &neuslyšl se vněm
dále hlas pláče a hlas křiku:
1. Toto praví Hos odin: Nebe 'est
20. nebude tam více dítě dnů' a staf stolice má, země pa podnož no ou
12) t. odvrátili jste se. na me voláni nedbali. — ") t. umínili jste si & vykonali zlé: tak liči
zůmyslné hřešení. hlubokou zkaženost srdoe.
15) t. staré jméno lidu Božího: „Židó“ bude jménem kletby n bony e služebníci Boli dostanou
jméno nové, dle Krista sluji Křesťané. Ty: byli tresty za hroznou Bohumždu Židy spáchanou!
16) L v Bohu pravém., říkaje: Amen! či tak se mi staň! j. „v Bohu pravdy. v Bohu pravém
amen“ tolik co pravdu!
17) t. uvádím nový pořádek všech věcí; to se vztahuje na proměnu světe skrze první a zvláště
skrze budoucí druhý příchod Kristův, kdežto zlé přestane. e čiověčenstvo k původnímu stavu
navráceno bude i navždy : Bohem spojeno zůstane. (V. 54. n p. 2. Petr. 3. 13. Zjev. 21, l.)
18) t. sernou radost v Jerusalémě s v lidu jeho způsobím místo dlevniho zármutku u žalosti.
20) t. joltoby záhy. počítqjíc jen několik dnů. umřelo. — ") t. nikdo neumí-e před dosažením
věku dospělého. dostatečného k slávě věčné, nebo byt i někteří proti obyčeji dříve smrtí sešli.
předoe tak budou. jakoby sto let živi byli. proto že bohnbojně věk svůj dokonalí; oo hříšník.
byt i dlouho živ byl. uvržen bude; umře po životu neilecbetném smrti věčnou. (Maudr. 4. 8. O.)
23) t. v bolestech přirozených u v bízni, jak dítky své vyehovejí a co z nich bude.
25) Tot rozuměj oo obraz vypodobňujicí pokojné království Mesiášovo. (Viz 11. 6. pozn.)
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mých: který 'est ten dům. jenž mi vzdě- mluvil jsem a neslyšeli: i činili zlé před
láte? .: kter jest to místo odpočinku' zvo
očitůa
mého.
' i. mýma. a. čehož jsem nec těl.
2- Všecko to ruka má “činil“—&“&'
5. Slyšte slovo Hospodinova. kteříž
něny jsou ty všecky věci. vravi HOSPO—se třesete k slovu jeho: Řekli bratřlvaši.
din =. ale "* “110 "““““ o leč na. chu— v nenávisti vás majice a zamítajlce pro
díčkého * elu-oušeného (1110th * tře— jméno mé:' „Oslavou buď Hospodin! &

souclho “9 předfečml mýmiífť
zanmuze: 701152130“
ozaq
km?;ýšídobgetulq
?gilikoovao,
tflnjako ten, ktlerýž mozek vybírá psu: kdo
b'
.
.
.
o etuje obet suchou. Jako kterýžby krev
ve řovou obětoval: kdo zpomlná. na ka—
di 0, jako kterýžby dobrořečil modle.'
Tyto všecky věcizvolilina.cestách svých
a v ohavnostech svých koohala se duše
jejich.
—4. Protož i já. zvolím posmívanl je“ich:' :: čehož se bo'í, uvedu na, ně: ne—
l>otjsem volal, a ne yl, kdoby se ozval:

podíváme se na veselost vaši!“" ale oni
.
.,
zahanbeni budou:"
6' Hlas lidu z mesta. hi“ z chrámu,
hlas
Hospodinův,
an
dáva. odplatu ne—
'át ).
.
pr e um svým.
7; Prvé nez praqqyala ku pqrqdu. po—
rqdům pwp než pnslo rozcniJeJi. poro
dll“ pachohka.
8. Kdo slyšel kdy co takového? &kdo
viděl co tomu podobného? Zdali roditi
bude země dne jednoho ?“ anebo zrozen
bude národ pojednou. že ku porodu pra

1) t.. kde bych odpočíval, bydlel, zůstával?
2) t. jakoby řekl: Nestojím vám o to. co! bez toho mnou učiněno a mým jest; nýbrž něco ji
ného židům. — ") t. na toho. kde se má s uctivostí, vážností, běžní k přikázaním mým;
kteří „s básní a třesenim konají spasení své.“ (Filip. 2. 12.)
3) t.. toho. kdo mi bez srdce poniženého a skronšenébo obětuje oběti. n. p. vola a t. d. tak
mám v ošklivosti, jakoby ni člověka nebo jinou nepřislušnou věc obětoval. aneb i modlůřství
provozoval; jinak též lze vozuměti. že tyto oběti vesměs přestanou, a vzdivati se bude Bohu
občt nová. (Malach. ]. ll.)
'
4) t. já vydim je v posměch. v pohanční.
5) t. proto. to mne právě & náležité. čistým a upřímným srdcem ctíte, nenávidí a vyhl'mějí vis;
rozuměj o prvních křesťaneeh, ti byli od Židů nenávidění a ze škol vyvrhování. jak jim Pán
předpověděl; a vůbec o bezpráví. ježto trpí ti, „kteří zbožné v Kristu títi chtějí.“ — “) t.
nechat se oslaví Hospodin nějakým zázrakem, a at vidime radost vaši; anebo: nechat to
vidíme ku potěšení vašemu. Při posledním obležení města Jerusale'ma očekávali Židé skutečně
až do poslední chvíle. že se Bůh nejakym patrným zázrakem k zachování města a chrámu i
lidu před nepřátely objeví. — '“) t. zklamáni budou.
6) Rozumí se o hrozném nil-ku nevěmých Židů při posledním obležení město Jemsalěma od
Římoů.
Prorok totiž slyší v duchu žalostný křik Židů. v městě od Římanů obleženém zs
vřeny'ch. i hlas Boží, jen! odplacuje nevěmíkům těm. kteří byli Syna jeho ukřižovali. Židovský
opisovatel Josef Flavius také vypravuje. že jistý Jesus. syn Hanany, ode ctyr let před vojnou

tou ve dne v nocivolal:Hlas od východu. hlas od západu. hlas proti Jerusa
lemu a chrámu. hlas proti všemu lidu. Běda. běda, běda Jerusalému! Při
veden jsa před soudce byl ze to bit, ale nedal si v tom brániti. křiče tak bez ustání, až
do posledních dnů obležení. Když pak stoje na zdi městské. kamenem ; nepřátelského praku

hozenýmporažen byl. mi:-aje ještě volal: Beda městu a chrámu.

běda lidu i mně!

Týt spisovatel také píše, že kněží na svátek letnic před obložením Jerusalénm noční dobou

zaslechlihřmotv chrámu a hlas volající: Pojďme,

opusťme toto místo! -

7) Jakoby lekl: Divným & nenadálým spůsobem obyvatelé městu. Jerusaléma. synové církve. eo
rozmnožení budou, jako kdyby lena porodila, prvé nežby jakých bolesti
p":Šh'l
Lila 1011188105018.
8) t—zdnli! může způsobeno býti. aby sem! naplodila lidu za den. _ ") Smysl: ačkoliv ne—

'lýdúmc 55! země "é požitky na jednou vydá-vala. a : jedněch rodičů jedním dnem “lí
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covala. a porodila dcera. aionská. syny

své?"
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16. nebot ohněm Hospodin rozsoudí
a mečem svým nad všelikym tělem a

9. Zdaliž jů—kterýž působím, aby jiní mnoho bude zbitých od Hospodina;
rodilí, sám nebudu roditi, praví Hos o— 17. kteří se posvěcovali & za. čisté
din? Zdaliž jb., kterýž jiným rození á. se pokládali v zahradách' za dveřmi
vám. neplodným budu? praví Hospodin, vnitř ," kteříž jídeli maso vepřové &

ohavnost. i myš :*" ti spolu zahynou,
Bůh tvůj.
10. Veseltež se s Jerusalěmem :. ple praví Hospodin.
18. Ale já skutky jich a.myšlení jich!“
sejte v něm všickni, kteřížjej milujete:
radujte se s ním. radujte se všickni. kte přicházím , abych shromáždil všecky
říž kvílíte nad ním,
národy ajuyky:"ípřijdou a. uzříslávu
ll. abyste ssali &.nasytili se od prsu mou.
potěšení jeho: abyste dojili a.rozkošemi
19. A položím na.nich znamení" a.po
šlu některé z těch. kteříž spasení budou.
oplývali
od všeliké
sláva ospodin:
jeho.
12. Nebo
toto praví
Aj. já. k národům na moře. do Afriky &Lxdie.
obrátím na něj pokoj jako řeku a.jako k natahujícím střelu: do Vlach a.do Rok.
rozvodnilý potok slávu národů . kterouž k ostrovům daleko. k těm. kteříž nesly
ssáti budete: u prsou chováni budete, šeli o mně a. neviděli slávy mé. A zvě
a. na. kolenou budou vám chláeholiti.
stovati budou slávu mou národům"
13. Jako když máti někomu lahodí,
20. a přivedou všecky bratry vaše ze
tak já potěším
těšeni
udetef vás. a v Jerusalěmě po— všech národů v dar Hospodinu na ko
ních : na. vozích &na ložcích a. na mez
14. Uzříte a radovuti se bude Brdce
cíeh i na kočářích na horu svatou mou
vaše & kosti vaše jako bylina. učiti se
do Jerusaléma. praví Hospodin. jako
budou: i seznámí bude ruka. nepodí
kd ž vnášejí s nově israelětí dar v ná
nova sluhám jeho &rozhněvá. se na. ne
době čisté do omu Hospodinova..
přátely své.
21. A vezmu znich' kněží & levíty
15. Neboť. aj! Hospodin v ohni přijde,
a jako vichr vozové jeho: aby navrátil praví Hospodin.“
v rozhněvání prchlivost svou a. lání své
22. Nebo jako nebesa. nová a. země
nová. jimž já velím státi přede mnou.
v plameni ohně :“
národ se zrodil: předce najednou, takměř jediným porodem vydá dcera. cionskň. t. církev má.
synů mnohých. Vysvětlení a splnění toho na. den sedání Ducha nv., kdy! na. jedno házení
' sv. apoštola Petru. „okolo tří tisíců připojilo se“ ke oboru npoštolův. (Skut. 2. 41), : kdy
koliv k slovu ev. blahověstů celé národy kn Kristu bývají obráceny.
13) t. jako děti u prsou milování & blateni budete — v lůně matky církve.
_
15) t.. nevěmym Židům přimo. potom ale veškerým & všelikým nepřátelům tvým & cirkve své.
aby odplatil hroznými & zhoubnými tresty, hromy & hlenky: rozumi se též. o poslednim příští
Páně k soudnímu dni.
17) t. kteří se očístoveli v hájích bohům zasvěcených. či spůsobem modlářským. — ") Via výše
57. 8. ——"')

&. věci ohavné. nečisté, k. p. i myši. (3. Moji. 11, 29.)

18) Dolni: potrestám, pomstim! — na proti tomu ale . . . — "') t. v jednu církev, pokud toho
dle skutků svých hodni budou.
19) t. chci sve' věrné, jakožto údy nové církve. znalé učiniti dary Ducha. sv. :. zázraky je vy
znamenoti. — ") Předpovidě se tu hlásaní slova Božího všem národům; vyčítá zde prorok
zvláště země na. západ od Palestiny ležící, jelikož nejvíce na. tu stranu a do těch zemi kře—
sťanství se nejprve rozhlásilo a, odtud vždy dále se rozšiřuje.
21) t. : těch nově obrácených národův. a. tak ji! nejen : pokolení levitského. jako prvé. ale i
z jiných pravému Boha získaných lidí. —") Ukazuje se tu budoucí zrušení atnrého zákona a
zřízení nového.

noo

Indii.

66.23—24.

pnví Hospodin: tak stane plémě vaše a
24. [ vyjdou &uzří mrtvá těla mužů.
Jméno vaše.'
kteříž přestoupili proti mně:“ červ je
23. 1 bude měsíc : měsíce & sobota. jich neumí-e ; oheň jejich neuhasne:"
: soboty: přijde všeliké tělo. aby se kla- i budou až do sytosti viděním všelikému

nělo před tváří mou, praví Hospodin!

tělu.'"

22) t. nové a. trvnnlivó u věřících mých ze všech národů.
23) t. ltone ee. le hldého dne přicházeti budou. od soboty do soboty. od novamdsioe do novo—
můsioe, lidé při lllvnmti. nejen jednou v témdni. nebo ve čtyřech nedělích. jako nyní: nebot

vždycky den po dni bude jako stálý : věčný svátek.
24) t. ti otitelové . slulebníei Boli uzh' mrtvá těla nepřátel Kristových: rozuměj přimo, jek sku
tečné při dobytí Jeruzaléma le stalo. pobitýoh, anebo ven z církve vyvrleqých, . po Veškerém
Ivetě rozptýlených. oo duchovně mrtvých; potom ale o všech nepřátelích Boiioh & cirkve
jeho. — “) t. tuctu | trápení jejich nebude konce; rozumqi též o těch, kteří od Hospodina
v soudný den na věčné muky odsouzeni budou. (Viz Mu. 9. 45.) — "') t. budou v hrozný
příklad spravedlností Boží.
Posledni tato slova prorokovn (23—24) lze těl elyšeti na vykročení ——vyjití : to
hoto livotn. : hodů vezdeiších. hu kterými nás bez zhluhy naši : pouhé milosti své Hospodin
Bůh náš povolati dál. k hodům jiným. k hodům blaženosti věčné. neustálého. ntěšenóho potření
velebnosti Bolulrd |. polívnní slasti království Jeho. A! se nám dobe vykročení toho přihliii, pak
nám dei! viem onen milostivý Hospodin. abychom nalezeni byli oděni čistým rouehem milosti jeho.
zběleným v nejevčtčjší krvi Bobhého Beránka. &.tak nšedše hroznému osudu nešťastných zavr
leneů, dostali se ve společnost Svatého innelského : věrných následovníků jeho . prospevujíoe s
nimi chválu jeho rodovnli se s ním v odpočinku věčném.

'
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Proroctví Jeremiášovo.
Jeremiáš.
(Vznešenec Hospodinův), byl syn Heluša, kněze židovskéhoz Anatot, městečka vzdá
leného od Jerusalem. na. sever as míli centy. Povolán od Boha ji! z mládí k prorockému úřadu,
zastával m věrně po 42 let (629—587), od času krále jůdukého Joziůie az do věku Jeehoniůše
. Sedociáše, zůstane v stavu panickém. Bylat to doba všeobecné hluboké zpouety mravní od
dVorukrálovského a.! do nejsproetšiho lidu. Tuc bylo úkolem sv. proroka kil-ati i krále i lid veškerý
z nepravosti jejich vůbec o z modlosluiebnosti zvláš: n napomínati je, aby se obrátili k Bohu &
plnili nikon jeho. hroziti neposlušným. to je zastihne přísná pomsta Boll. & těšiti mmonoenýeh. že
jim Bůh jistě eešle zaslíbeného vykupitele. Ale proti neohroženému kárateli povstali bezbožnici. o
. zastižení jsouce nepřítelem . obležení v Jeruzalémě, spouteli sv. proroka. navrhli jej v hlubokou,
kninplnou cisternu, kde! by byl zahynul, kdyby jej nebyl dvořenin jeden vysvobodil. Po do
bytí města dáno mu na. vůli buď do Babylona se zajatými se odebrati, nebo ve vlasti zůstati
On zvolil toto & zůstane omalou částkou sproste'ho lidu v Jeruzalémě, lelel úpěnlivě zboření jeho.
Když po zabiti babylonského sprhvoe země Jama Židů do Egypta se utekl, odebral se tam o nimi
jak se provi, iJeremiáš. & nepřestal i tu je kňreti. od nevděčniků v 'Iaůňsu uknxnenovánbyl.
Nedaleko Knhiry, hlavniho meets Egyptu, hrob jeho podnes se okazuje.

Kapitola 1.
Bůh povolivd Jermaine již ' mudi k úřadu
.
cktmn; ll. ukazuje mu budouci potratum Jůdnk'ývzh;
17.dodivi mu mylllksmbmn konini povinnostiJeho.

ma., syna. Josiášova, krále 'ůdského,
až do konce jedenáctého léta edeciáše.
SynaJosiášova, krále jůdského, až do
přestěhování Jerusnléma v měsíci pb.

témf
lova' Jeremiáše. syna
- elkiášova.. z kněží.
kteříž byli v Anatot
' vzemi Benjamin.
"
2. To slovo Hospo
dinovo stalo se k němu
za dnů Josiáše. syna.
Amonova.krále jůdského. třinác
' tého léta kralovímijeho:
3. a stalo se za dnů Joaki—

.

4. I stalo se slovo Hospodinovo ke
mně řkouci:
5. Dřive nežli jsem tě způsobil vži
votě, mal jsem tě: a dříve, nežli jsi vy
šel z života, posvětil jsem tě a. za pro
roka.v národech dal jsem tě!
6. I řekljsem: A, a. a. Pane Bože! aj.
neumim mlnviti. nebo dítě jsem je!
7. I řekl Heepodin ke mně: Neříkej:
Dítě jsem; nebo ke všemu. k čemuž tě

]) t. vidění. proroctví. (Viz ln. 1. l.); vstnhqje se k celé knize proroctví jeho.
3) t. odvedeni obyvatelů jůdských do ijeti babylonského. Joachaze & Joachima nejmenuje.
5) t. jukni jsem tě stvořil, tak jsem tě již před nnrozenim posvětil. od břichu očistil. Někteří
sv. učitelovó za to mqií. že sv. prorok tuto zázračně udělenou svatost neposkvrněnon zachoval.
. proto i k Bohu hned po smrti pojit byl. (II. Mach-b. 15, 18.); jiní jen o povel-Šliik pro
rookému ůhdu vykládqji.
6) t. člověk mladý, nevýmluvný : k ůřndu prorockému ještě všelijak nezpůsobný; má se ze to.
to byl věkem mezi 15—20 lety.
A

Bibli buků.

? fm

1m

Jeremiáš.

1.8—10.

pošli, Půjdeš a všecky věci. kteréžkoli ti
rozkůžn, mluviti budeš.

tekl se úst mých: a řekl Hoa odin ke
mně: Aj. dal jsem slova má. v sta.tvář

. 8. Neboj se před tváři jejich: nebot

10_ hle. ustanovil jgem tě dnes nad

É ospodm.
Jsem_&wbou. abych tě vytrhlg' di národy
a nad
královstvími.
aby vyplo
nil &zkazil
a, rozptýlil
a rozmetal
&sta
9. I vztáhl Hospodin ruku Ivou &.do- věl a štípil.'

8) b. z jejich moci; ji tě budu chrániti. Aby ti nenblililí.
0) t.. aby mu jiotým znamením bylo. to jej Bůh sim výmluvou : k úřadu prorock-u
učinil. (l.. 6. e.)

způuobns



10) :. oby. nekqiídm nhodům . krilům pomnm Boli ., zkázu jejich pantví. kqiicím plk milou
: opětné vzdělání obce jejich ohhiovnl (vin w.), pončvsdl ne to vždy jilbč : nepochybně

Jon—aulu.

11. I stalo se slovo Hes dinovo ke nepřemohou: nebot 'a jsem s tebou.
mně. řkoucí: Co
vidíš. eremiůži? [ praví Hospodin. sbyc vysvobodil tebe.
řekljsem: Prut b ci“ je vidim.
12. [řek] Hes odin ke mně: Dobře
Kapitola :.
jsi viděl. nebo
ti budu jů. nad slovem
Přísně horli Bůh proti lidu vůbec . proti pastýřům
svým. abych učinilje.'
jeho zvlut. že opustíIIBoho prvého o ohovnt modlo
13. l stalo se slovo Hes
'novo
nabo se odd.-ll. . hrozi jim přísným trestem.
druhé ke mně řkoucl: Co ty vidlš? I
řekljsem: Hrnec podpůlený já. vidím.'
]. ] stalo se slovo Hospodinova ke
a tvář ' ho od tváři půlnočnif'
mně řkoucí:
14.otevře
řekl se
Hoz-podiu
ke mně:obyvatele
Od půl—
noci
ě na všecky
země.
16. Neboť aj. já svolám všecky nb
rody království půlnočních. pravi Ho
spodin: i přijdou s postaví jedenkeždý
stolici svou u vchodu do bran jerusslém
ských a po všech zdech jeho vukol a po
všech městech jůdských.
16. [ budu mluviti soudy své s nimi“
pro všelikou zlost těch. kteříž opustili
mne a obětovali bohům cizím a klaněli
se dílu rukou svých.
17. Protož ty přepaš bedra sva avstaň
a mluv k nim všecko, což já přikazuji
tobě. Nestrachuj se před tváři jich: ne
bot nedopustím. aby se bál obličeje je

2. Jdi a volej v uši Jerusaléma' řka:
Toto pravi Hospodin: Rozpomenul jsem
se na tě. smilovav se nad tvou mladosti
a nad láskou zasnoubení tvého. když jsi
následovala mne na poušti. v zemi, kte
ráž nebývá. osívůnaf
3. Svatým jest Israel Hospodinu,
prvotinami úrod jeho ;' všickni. kteříž
zžirnjlů'ej.
hřeší: zlé věci přijdou na" ně.
praví ospodin.

4. Slyšte slovo Hospodinovo, dome
Jakobův a všecka pokolení domu isra
elskébo!

5. Toto praví Hospodin: Jaké shle

dali otcové vaši při mně bezpráví. že se
vzdálili ode mne a chodili za marnosti
jich.'
a mami učinění jsou?
18. Já. zajisté'dal 'sem tě dnes za
6. A neřekli: Kde jest Hospodin. kte—
město hrazené a za oup železný &za rýž nás vyvedl z země egyptské: kterýž
zed měděnou nade vši zemí králům
nas provedl skrze poušť. skrze zemi ne—
jůdským. knížatům jeho a kněžím i lidu bydlitelnou a bezcestnou. skrze zemi
země.
žízně &obraz smrti.' skrze zemi, v niž
19. [ bojovati budou proti tobě. ale nechodil muž aniž bydlil člověk?
splňuje. oo proroci předpovídají. mluví se tak. jako by to sami působili. Hema mů jim
učinění toho přivlastňqji. co Bůh vlastně sim činí : Jimi toliko ohlašuje.
11) t. prut stromu mandlového: ten v tamních quiinůeh nejdříve kvete. a takmčř procitne, oo
druhé stromoví ježto opi. odkud! v Bobr.: od bděli má jméno. co! v Lat. bdioí vyloženo
jat: proton nebo holi pomsta Boli. a prutom mendlovy'mrychla pomete so znameni
12) t. rychlo vyplnilo. co jsem slíbil. čim jsem nehrozil.
13) t. hrnec. kotel. pod nimi hoří. anebo který vře; podobenstvímjest to prudko. zhoubné vilky.
— ") t. okazuje se mi od str-ony půlnoční: od té vpadli Cboldojiti do Jůdska.
16) t. souditi se bude s nimi a odsoudim o potrestáni všecky obyvatele krilovetví Jůdskčho.
17) Bobr.: abych té send nepothol před tvůři jejich. t. kdyby neposlechl.
2) t. kažvořejnč. o! té vioekon lid v Jernsole'mě slyii. — ") t. když Bůh lid : Egpta vy

vdtúkmmumpouiumautjmaaodvmloum.nimmupusumin.

8) t. jako prvotiny vioho výtěžku zevnězasvěoeny jsou Hospodina. tak i nirodjůdský mezi nirody.
6) t. mrtvou a neúrodnou i tak nebezpečnou, že kdo skrze ni jde. života se odvažqjo.
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7. A uvedl jsem vás do země Kar jeho vypálena.jsou. a. není. kdoby bydlí!
měluf abyste jedli ovocejejí a. nejlepši v mc
16. Synové také memfejští &tafnejští
věci jeji: ale vy všedše poskvrnili jste
zemi mou a dědictvl mé učinili jste zprznili tě až do vrchu hlavy.“
ohavnosti.
17. Zdaliž se ti to nestalo, proto že
8. Kněží neřekli: Kde jest Hospo din ? jfi Opustila Hospodina. Boha svého to

' &držlce zákon.“ nepoznali mne a pa
stýři odstoupili ode mne: a proroci
prorokovali v Bélovi" & za. modlami
chodili.

9. Protož ještě soudem souditi se
budu s vámi. pravi Hospodin. i s vašimi

o času. když tě vodil po cestě?
18. A nyni co chceš na cestě egypt
ské? aby pila vodu kalnon?' A co to—
bě do cesty assyrské? aby pila vodu

řeky?"

19. Trestati tě bude zlost tvá. &od—
vráceni tvé kárati bude tebe. Věz 3.viz,
10. Jděte k ostrovům Cethim a vizte: že zlé a hořké jest. o ustiti Hospodina
&pošlete do Cedar a pozorujte pilně: a Boha svého a nemlti b ně přede mnou.
pravi Pán Bůh zástupův.
vizte, stalo-li se co takového!
20. Od věku zlomila jsi jho mé. roz
ll. Zdali změnil národ bohy své a ti
zajisté nejsou bohové: lid pak můj pro trhla. jsi svazky mě a řekla jsi: Nebudu
sloužiti. Na každém zajisté pahrbku vy
měnil slávu svou v modlu.'
12. Užasněte se nebesa nad tim & sokém a. pod každým stromem ratolest
ným ty 'si se roz rostirala.. nevěstkol'
21. JŠ. pak 5 pil jsem tě vinici vý
brány
Hospogfho
'n. zkormutte se velmi. pravi
bornou.“ všecko símě praxe:" kterak
13. Nebo dvoje zlé učinil lid můj:
mne opustili. studnici vody živé. ».ko— jsiise
ciz . mi tedy proměnila. ve zlé, vinice
pah' si cisterny, cisterny rozpuknně. kte
22. By se umyla sanytrem a. sebe
réž nemohou držeti vody.
vice přidala si byliny borithu. zmena
14. Zdali otrok jest Israel, anebo syn jsi v nepravosti své přede mnou, pravi

syny hůdati se budu!

otročí? Proč tedy vydán jest v loupež? Pán Bůh.'
15. Nad ním řvali lvové a.vydali hlas
svůj.“položili zemi jeho v pustinu: města

23. Kterakže pravlš: Nejsem poskvr—

něnall za Báli jsem nechodilal? Pohled

7) t. do země úrodné jako Karmel, zahrada Páně; od úrodnosti tok nazván.

8) t.jnkoliv denně majisákon v rukou svých. hlásají svykládsji jej lidu. — ") t. vejménu Bila.
9) t. dle spravedlnosti, nikoliv dle milosrdenství s vámi nnložím, přísné vás potrestán.
10) Cethim jsou ostrovy na západ Palestiny. k Evropě letící: tuto vůbec za zeme západní. Cedar
jest na východ. číst Arabic; smysl: Pošlete na vše strany. neleznete-li oo podobného.
11) t. i pohonští národové drží se nepravých Bohů svých, a vy se spouštíte Boha pravého?
14) t. otrndisko? dítky otrokův právem tehdejším samy téžotroky bylyn k movítčmu jmění náležely.
15) Lvy rozuměj nepřátelská vojska Chaldejská; radovali se nad ním jnko lev nad loupeži.
16) t. Egyptští veskrz tě nnkazili. zhanobili svým modlňřstvím: Tsfnis & Memňs, města egyptská.
18) t.. proč se béřeš do Egypta o pomoc neužitečnou jako blnš voda Nilu? — ") t.. a proč '
hledáš pomoci u Assyrských? Tísněni jsouce od jedněch. utíkávnli se po všecken čas Žide' o
pomoc k druhým. Kalná voda Eufratu & Nilu značí ohavnou modlosluibu. (Sr. v. 13.)
20) t. zpronevěřila jsi se mi modloslužbou; tu se provozovala nn chlumioh : v hájích.
21) t. jako výborný kmen v zemi chananejske', do níž jsem tě uvedl. —- ") t. dobré, výborné.

Rozqu

tim semenem patriarchy: Abrahama. Jakoba. lsáks. ctitelé pravého Boha. — “')

Dle Behr.: jak si se mi obrátila v Chrast vinice eizozemskě t,. stanouo se modloslužehninl.
22) t. tak si modloslužbou znečistena, že ani sebe ostřejší mýdla & bělidle. jichž jako byliny
borithu [: čistění oděvu užívají běllčově. nejsou s to. aby tě očistily.
!

1
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na cesty své v údolí.“ poznej. co jsi či— 30. Nadarmo jsem bil syny vaše; ne
nila.: běhnn lehká.. chvátajíc po cestách přijali kázně: meč váš sežral proroky

svých:"
24. divoká oslice zvyklá na poušti;
v žádosti duše své přitahuje vítr milování svého: žádný ji neodvrátí :' všickni.
kteřížji hledaji, neustanou: v měsících
jejích naleznouji.“
25. Zdrž nohu svou od nahoty &.
hrdlo své od žizně.' I řeklíjsi: Zoufala
jsem. nikoli tak neučinim: nebo jsem
zamilovala cizince a za nimi choditi budu.

vaše.“ jako lev zhoubný
31. pokolení vaše. Vizte slovo Ho
epodinovo: Zdali pustinou učiněn jsem
Israelovi, anebo zemi pozdní ?“ Proč tedy
řekl lid můj: Odstoupili jsmel" nepři
jdeme více k tobě?
32. Zdali zapomene panna na ozdobu
svou. nebo nevěsta na.prsnltlrsnici svou?
Lid pak můj zapomněl na mne po dny
nesčíslné.

26. Jakož
bývá.zloděj.
33. kCo
usiluješmilosti
dobrou
ukázatijsicestu
popaden
jest,zahanben
tak zahanbeni
jsou když
dům svou
hledán
,' ješto
nad
rsrselský. oni i králově jejich, knížata. a to i zlosti své, cestám svým vyučovala;
kněžl i proroci jejich.
34. i na křídlech“ tvých nalezena
_ 27. řikajlce dřevu: Otec můj jsi ty! jest krev duši chudých & nevinných:
&.kameni: Ty jsi mne zplodil! Obrátili ne v jamách nalezl jsem je , ale ve
ke mně hřbet a ne tvář; a v čes sou- všech (místech), jež jsem svrchu připo
žení svého řeknou: Vstaň &.vysvoboď menulf'
nás !
35. l řekla jsi: „Bez hříchu &.nevinna
28. Kdež jsou bohové tvoji. kterých jsi jsem já.: pročež odvrať se prchlivost tvá
nadělal sobě? Necht vstanou & vysvo- ode mne.“ Aj. já. v soud vejdu s tebou.“
bodl tě v čas soužení tvého; nebo podle proto že jsi řekla.: Nehřešils jsem.

ggčtu měst “ých byh bohové “01136. Jak ničemnou učiněna.jsi přiliš,
“ČOP
opětujlc cesty své:' i od Egypta za
29. Což se chcete se mnou soudem hanbena budeš. jako jsi zahnnbena od
svářiti?' Všichni opustili jste mne, pravi
um.
Hospodin."
37. Nebo i z tohoto vyjdeš &.ruce tvé
23) t. Hinncm, blíž Jerusalěmn, kdež se děti modle Mclcobu obětovaly a. ze živo pálívaly. — ")
Hebr.: jako mladá. velbloudioe t. od jedné mcdly ]: druhé bdhúi.
24) Nemcudrů posedlost dcery jerusalémské. či lidu israelslréhc sloužiti mcdlám přirovnává se tu
řijeni divoké cslice. která! po čichu & větru ze. samcem běhá. nedajic se udržeti. ——") t.
netřeba ji přiliš hledeti. v čes řije neleznou ji. Lesní cslové jsou zvěř velmi plechů, bedlivě
se skrývajío před člověkem: ale v čas běhůní vycházejí nn jevu: tak i já dceru jerusnlěmskou
snadno naleznu v čas a na místě pošetile. hanebné modlosluiebncsti její.
25) t. necbnnluj se, nesmiIni. zanech chlípnosti. mcdlůřstvi. — ") t—není možná, nemohu toho
necheti! tak chovná., krutá. zhoubná. jsou pouta břichu nečistoty!
'
28) t. kolik měst, tolik bohů, tedy velmi mnoho; st ti nyni pomohou!
29) t. mne cbviňovnti, že vám nospomnbůrn? — “) a tak ne má. ale vaše jest vine..
30) t. ty, které jsem k vám poslal, misto co jste jich moli poslechnouti. pobili jste. (Sr. Mot..23. 37.)
31) t. která pozdě přináší úrody, že pozdě obilí zraje. Smysl: Zdali jste u mne nouzi měli. !ebyoh
byl odepřel,anebo se zdráhal svá vám dobrodiníprokazcrnti? — “) Habr.: „pnnujerne. pánijsmeJ'
33) t. proč se stavíš. jako by jsi byla nevinne.. a. ukrýváš ohavné skutky své, aby ziskala. lásku
mou? nebo dle Habr.: „proč chystáš cestu svou. hledat milosti? rám právě zlé cesty své
ckazujei jiným!
'
34) t. na obkraji oděvu. — ") t. v celé zemi. ne někde skryté. ale zjevně jsi své nešlechetnosti páchala..
35) t. dokáži ti vinu tvou . jakkoliv se cspmvedlňujei.
36) t. ]: předešlým nepravostern se nsvrscujíe, nebo: jako prvé od jednoho národa. k druhému.
i k jejich bohům o pomoc se uoházejíc.
("T" .; .. 
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3. 1—14.

budou nad hlavou tvou :' nebo potřel horu vysokou i pod každý strom rato
Hospodin důvěrnost tvou a nic nebu lestný a smilnila tam.
deš míti šťastného v ní.
7.,I řekl jsem, když učinila všecky

t věci: Navrat se ke mně! a nenavrá—

Kapitola 8.

tila se. [ viděla to přestupnice, sestra
její jůdská.,
Podobenství-i unikne isny připomind Lidohříchy jeho;
8. že proto , poněvadž byla smilnila
6. ohnus, io lid ]ůdský více se probiaiil, nos“ lid
odbo'nice israelská, propustil jsem ji
stí.
lssaslsk ;; 12. nspomindmlkhpokůnla
14. slibuje ks]íeim
a d jsem jí lístek zapuzení: a nebála
1. Obecné říkůvě. se: Propustil-liby se přestupnicejůdská, sestra její, ale
muž ženu svou a ona odejdouc od něho, odešla. a smilnila také ona.
pojalaby jiného: zdaliž se navrátí k ní
9. A lehkomyslností smilstvi svého po
více?? zdali nebude poskvrněna a zpra skvrnila zemi & smilnila s kamenem i
s
dřevem.'
něna žena tu?, T pak jsi smilnils s mi
10. A s tím se vším nenavrátila se ke
lovník mnoh mi: ale navrat se ke mně.
mně přestupnice, sestra je'í jůdska, ce
a jásvých
přijmu
tě. a po
'pravi
2. Po(:podm,
vihni očí
upřímo
svým. ale ve ží. praví Ho—
spo n.
hled, kdeby se nebyla prostí—ela: na ce— lýmdžrdcem
stdch sedávala jsi, čekajíc jich jako lotr
11. I řekl Hospodin ke mně: Ospraf
na poušti: a poskvrnila. jsi zemi smil vedlnila duši svou odbojnice israelská. u
stvími svými a zlostmi svými.
přirovnání k piestupniei jůdské.'
3. Pročež zadržány jsou krůpěje
12. Jdi a volej řeči tyto proti půl—
dešťové a pozdního deště nebylo :' če— noci a diš: Navi-at se, odbojnice isra
lo ženy nevěstky učiněno jest tobě." elská! praví Hospodin, a neodvrátím
nechtěla.jsi se zardíti.
tváři své od vás: nebo já svatý jsem,
4. Protož aspoň od nynějšího času pravi Hospodin.a nebudu se hněvati na
volej ke mně: „Otče můj, vůdce pa— věky.
nenství mého ty jsi !'
13. Však ale poznej nepravost svou.
5. Zdaliž hněvati se budeš na věky, že jsi proti Hospodinu Bohu svému pře
anebo takto setrváš do konce ?“ Aj,mlu stoupila.: a rosptýlila jsi cesty své za
vila jsi a činila 'si zlé a cojsi jen mohla.“ cizinci pod každým stromem ratolest—

6.' Iřekl ospodin ke mně za. dnů
os din.
hlasu mého neslyšela jsi, praví
Josiáše, krález" Viděl—lijsi, co činila illíyma
odbojnice israelska? Odešla si na každou
14. Obratte se, synové, a navratte se,
37) t. i z Egypta vratič se s nepořízenou, ruhama nad hlavou lomio.
!) t. takovou dlo prava židovského nesměl muž prvni přijmouti více. a učinil-li to. byl nsBst,
a) jinak: i jarní des: k setbé potřebný, i pozdní přede luční. _ u) c. učiněna jsi celá.nesty—

datů; odložila
tak a ževšudy)
jsi se strážcem
nad žádnou
ohamostí
4) Hulel'
slul u žsiidů všechen
(a býti stud,
ma vždy
s vůdcem
chotinezarděla.
své.
5) t. jakkoliv jsi tak mluvila, činila jsi předoe zlého. co jsi jen mohla; nebo: sotva tak promluviš,
přijmu tě, jakkoliv jsi zlé činila. co jsi jen mohla. (Viz l.)
6) Tím se počin-'.noví částka řeči prorokovy. —- ") Tehdál se snažil Josiiš víru v pravého Boha a
úctu k němu, kleslou za dřevnQižíchkrálův opět vskřisiti; ale nesmohl toho docela, neboťbyla.
mravní zpustloot s modloslnlbou příliš hluboko veškerý život pronikla.
9) t. otíla madly kamenně i dřevěné: .varujs lid jůdský, aby pro modláhtví své nebyl tak navržen.

jako .. to ji! stalo [ss-selským:ti byli tehdš ju odvedenído mezi asyrského. (IV. na. 17. s.)
11) t. ač lid israelský tak tdi modloslulbou zhřešil jako jůdshý. zdá se přede: spravedlivsjšim,
měně vinným, než jůdský, nebot ten byl větších milosti ode mne obdržel; tak k. 1). první
chrám a pravé kněžstvo u prostřed sebe měl a t. d.
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praví Hospodin; nebo ja jsem muž váš:'
a přijmujednoho z města a dva :: poko
lení a uvedu vás na Sion"
.
15. A dám vam pastýře podle srdce
svého a pěsti budou vás uměním a uče

nim.
16. A když se rozmnožite a vzrostete
v zemi za dnů těch, praví Hospodin, ne
budou řikati více: „Archa umluvy Ho—
spodinovy!“' aniž jim vstoupí na srdce,
aniž budou na ni vz mínati: aniž bude
navštěvována. aniž ude vice dělána.
17. V ten čas nazývati budou Jerusa
lém trůnem Hos odinovým: a shromáždí
se k němu všicEni národové ve 'ménu
Hospodinovu do Jerusaléma a ne udou
choditi po nepravosti srdce svého pře
zlého.
18. V těch dnech půjde dům jůdský
k domu israelskému a přijdou spolu
z země půlnoční' do země, kterouž jsem
dal otcům vašim.

19. Ale já jsem řekl: Kterak tě po
čtu za syny“ a dám tobě zemi žádo
stivou. dědictví přeslavné nástupů nů—
rodův?“ I řekl jsem: Otcem nazývati
mne budeš a za mnou choditi nepře

stanešf"

20. Ale jako když pohrdá. žena mi

lovníkem
svým,praví
tak i;“ospodin.
pohrdal mnou
dům israelský.
21. Hlas na cestách slyšán jest; pláč
a kvilení synů israelských: poněvadž ne
pravou učinili cestu svou, zapoměli se
na Hes dina Boha svého.
22. bratte se. synové, a navratte se
a uzdravím odvrácení vaše? „Aj, my

Éihgísme k tobě; nebo ty jsi Hospodin
23. V pravdě lživi byli pahrbkově i
množství hor: v pravdě v Hospodinu
Bohu našem jest spasení Israelovo.
24. Ohavnost' pohltila práci otců na
šich od mladosti naši. stáda jejich i skoty

jejich,
ny jejich
i dcerysv
jejich."
25. s pime
v ohavnosti
akryje nás
hanba naše :“ že jsme Hospodinu Bohu
našemu hřešili, my i otcové naši od mla—

dosti své až do tohoto dne: a neslyšeli
jsme hlasu Hospodina Boha svého.“

Kapitola 4.
Bůh slibuje. že lidu odpusti. obrátí-li se k nemu; &.hrozi
nekejicim. že je potratů vojskem bsbylonským; e 19.
želi pohnbeni lidu něho.

1. Navrátiš-li se, Israeli! pravi Hospo
din. ke mně se obrat: odejmeš-li úrazy
své' od tváři mé. nebudeš pohnut.

14) t. Pán váš. a rozumi se o Kristu. jenž sluje ohotem cirkve své: tak též i tuto dům— ") t.
byt jediný toliko : některého město lidnóho pokání činil. nebo dva z některého pokolení
ismelekěho, uvedu je zpět: duchovně se slyší nn skromný počet Vyvolených. (Mat, 22 . u.)
16) Nebudou se honositi vice archou. jeko jediným viditelným znamením zvláštní přitomnosti Boží.
a. trůnem velebnosti jeho: v druhém chrámu. vystavměm po zajeti babylonském, nebylo více
archy. neboť byla s prvnim chrámem ze Nebuchodonosore shořela; avšak to v úplně pnvdě
rozuměj o Jerusaléme novém. cirkvi Kristově, dle slov Páně. (Jan 4, 28.)
18) I:. : země a.ssyrske' & babylonské. kami do zajetí odvedeni byli; tehdáž nebylo vice rozdilu
mezi Jůdskými a lsreeíeky'mi; to však u vyšším smyslu pletí v církvi nové. kdezto není
rozdílu mezi národem a národem, ježto věickni rovně jsou vyvolení Boží. (Řím. 10. 12.)

19) t. jak tě. lide isreelský, budu míti za syny. když tak 116 mravy mii? — ") t. kterou!
velicí a mocní národové vládli; anebo: kterou děditi. t.' v smyslu duchovním ne ní podilu
míti budou mnozí národové? opět praví o. cirkvi nového zákona. — '“) t. ne jinak. leč
uznáš—limne opět na otce & budeš-li mne hk etití a posloucheti. aniž více mne opusdi.
22) t'. odpustim vám previnu vaši proti mně; rozumí se o Krittu, jen! takto k. lidu svému mluvi.
24) t. modloslužby. při které! se vielikě sebe ohnvnějii nepravosti . zhoubné všemu domúeímu
i obecnému blahobytu. provozovaly. — ") t. poněvadž trestáni byli neůrodou (viz 4. B.) a

25) t pohříteni jsme necitelně jako v tvrdém snu v ohnvny'nhhřiiích svých. . pokrytí celi honbou
jako přikrývedlem.
]) t. co ti příčinou bylo k půdu a. k provinění proti mně; Hebr.: „ohavnosti své.“
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2. A přisehati budeš: ..Živt jest 110
s odinl“ v pravdě a.v soudu a v sprave
oeti; & dobrořečiti budou mu náro
dové a.chváliti jej budou.'
3. Nebo toto praví Hospodin mužstvu
judskému &jerusalómskému: ObnOvte si
novinu a nerozsívejte na trni :“
4. obřežte se Hospodina &.ode'měte
neobřízky srdcí svých, muži jů ští 3.
obyvatele jerusalémští! ab snad nevy
šla.jako oheň hněvivost m &vzňels se
a. nebylby, kdoby uhasil . pro zlost my
šlení vašich.
5. Zvěstujte vJůdovi &v Jerusalémě
ohlaste: mluvte &.trubte trubou v zemi:
kí-ičte silné & rcete: Shromažďte se &
vejděme do měst ohražených!
6. Vyzdvihněte znameni“ ns Sionu!

4. 2—18.

Zhyne srdce královo i srdce knížat“ &
ztrnou kněží &zděsí se proroci"
10. [ řekl jsem: Ach. ech, sch! Pane
Bože! tedy-liž jsi oklamal lid tento &Je
rusalem, řka: „Pokoj bude mítil“ a aj.
meč dosáhl až k duši?
_
11. V ten čas řekne se lidu tomuto &

Jerusalému: Vítr žhavý na cestách ve
doucích pouští k dceři lidu mého,' ne
!: převívaní s k přečistováni."
12. Duch plný z toho přijde mi: a
nyní já mluvit: budu s nimi soudy své!
13. Aj. jako oblakové vzejde & jako
bouře vozové 'eho: rychlejší nad orlice
koňovéjeho; ěds nám, nebot pohubeni

jsme!
14. Obmej od zlosti srdce své, Jem
saléme! aby spasen b ]: dokud že tr
Posilňte se !“ Nestujte! nebo já zlé věci vati budou v tobě myšlení Škodlivá?
přivodím od půlnoci &potření veliké.
7. Vystoupil lev' z ložce svého &lou

pežník národů se pozdvihl: vyšel z místa
svého. aby položil zemi tvou v pustinu:
města tvá budou pohubena, ostanouce
bez obyvatele.
8.. Pročež opsšte se žíněmi. neříkejte
&.kvělte . rotože se neodvrátil hněv
prchlivosti ospodinovy od nás.
9. I budet v ten den, pravíHospodin:

15. Nebo hlas zvěstujícího od Dan a
oznamujícíhomodlu s hory Efraimf
16. Rcete národům: Aj, slyšáno jest
vJ erusalémě. že strážní přicházejí z země
daleké & vydávají nad městy jůdskými
hlas svůj.“
17. Jako strážní
lní obklíčili jsou
jej vůkol,' že mne k něvivosti popudil.
praví Hospodin.
18. Cesty tvé a myšleni tvá to způ

2) t. \: všelikém veřejném jednání svém dokážeš, že věrně se drtič Boha. a tak příkladu tvého
následovní budou národové: pravá zbolnoet dohazuje se sprnvedlností v obecném iivotč.
8) t. vyčintte ei pole srdcí svých. které! druhdy od Boha samého čistým semenem učení jeho
pozíto bylo. a nyní trním &hledím modloelužby celé zpustlo, nebo: vykořeňte úplne hřích všeliký
:; srdcí svých. (Viz 3. 6. pozn.) Nůležité obnovení živote vroucím pokáním se počinů.
_

6) t. korouhev. jako znamení, ksmby se před hrozící válkou utíkati měli.-_ ") Behr.: utečtel,
ochranu! se !“
7) Lvem rozuměj Nebuehodonoaore. krále bebylonského, :! jeho vojskem.
0) t. Joachima . Sedekiáše : dvorem svým, nevědoucíeh si rady; — “) t. vidouce se ohle
můny v předpověděních svých.

11) t. nepřátelé přiohůzejí pouští k hlavnímu městu Jeruselému. — ") t. k úplné zkáze.
12) Habr.: Vitr silnqjií nel potřebno e prospěšno k převívani s vypálení ohylí. ln je vše roz—
meee; t. vojska. převolih't síla na. zhoubu veškeré země přichází; to jest mi niekojem k pc
trestání jich.
15) t. poselství o příchodu vojska. babylonského, táhnoucího od severu. že přestoupili hranice. (Den
mesto lelelo na pomezí severním), že se již blití Jeruselému, (bore Etreim byla bliz! Jeru
eeléme); modlu t. Bála.. buď Nehuehodonoeora. jen: se co Bůh otítí del. anebo. te korouhve

mouky

byly obrazemBálovým.

16) t.. kůlíce obležení n. vybojování měst.

17) t. had Jemulěmem, nodávsjice nikomu vyjití . projití.
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4, 19. — 5. 5.
v

sobily tobě: tet zlost tvá. jistě že hořká.
jistě že se dotkla. srdce tvěho.'
19.' Břichomě, břicho mě bolí mě.
smyslově srdce mého zkormouceni jsou
ve mně: nebudu mlčeti, nebo hlas trouby
slyšela duše má, křik bitvy.
20. Potření nad potření volá. se.. &
pohubeno jest všecka. země: náhle etr
ženi jsou stanové moji, rychle (zka

ženy) kože má."
21. Dokavade vídati budu utíkajícího,
slýchati hlas trouby?
22. Nebo bláznivý lid můj nepoznal
mne: synové nemoudříjsou a nesm síní:
moudří jsou, aby činili zlé věci, 0 do
bře činiti neuměli.
23. Pohleděl jsem na zemi a aj ! prázd

všecka. města. opuštěna jsou a. nebydlí
v nich člověka.
30. Ty pak pohubeně., (dcero sion

skál) co učiníš? Když se oděješ šarla
tem, když se ozdobíš zůponou zlatou :
naličíš ličidlem oči své, darmo se budeš
strojiti; pohrdlit tebou milovníci tvoji.
bezživoti tvého hledati budou.
31. Nebo hlas jako ku porodu recu
'íci slyšel jsem. úzkosti jako
'čky:
hlas dcery sienské
umírající a. roz
stírajícl mce své: ěda. mně. nebot
jest umdlela. duše má pro zbité !“

Želí. že není ani jediného. nn by milosti Mallow-nl;

5. že zvln'it "nošení vestu pohioni jsou; M. hrozi.

na byla s k ničemuž: a. na. nebesa.. s, ne— že je hrozně potře drogou:
clmn' . mocným; slo ne
ocel;

bylo světla. na nich.
24. Viděl jsem hory a.aj ! hýbaly se:
l. Obejděte
jerusalěmskě
&.po
&všickni pehrbkové zkormouceni jsou. hled'te
&spatřte cesty
s.hledejte
v ulicích je
o,
25. Patřil jsem , a nebylo člověka: naleznete—limuže činícího soud a.hleda
a. všeliké ptactvo nebeské zalétlo.
jícího víry :. i budu mu milostiv.
26. Hleděl jsem a aj ! Kau-mělpustý:
2. Pakliby i: „Zivt jest Hospodin !“
&všecka města. jeho zbořena. jsou od říkali. i to křivě přisahati budou.“
tváři Hospodinovy &. od tváři hněvu
3. Hospodine! oči tvé patří na víru:
prchlivosti jeho.“
biljsi je. ano
nebolelo
jich:zetvrdili
potřeljsi
27. Nebo toto praví Hospodin: Pustá &nechtěli
přijímati
kkzně:
tv i;;'
bude všecka země. ale však skonání své nad skálu a nechtěli se navrátiti.

neučinim.'
28. Kvíliti bude země a truchliti bu
dou nebesa. nad tím: proto že jsem to
umluvil, umyslil &nelitovol jsem, aniž
jsem se odvrátil od toho.
29. Před hlasem jezdce &vystřelují
cího střelu uteklo všelikě město: vešli
na. příkrá místa &. vstoupili na. skály:

4. Ale já. jsem řekl: Snad jsou chudí
&.bláznivi, nezna'íce cesty Hospodinovy,
soudu Boha své o.“
6. Půjdu tedy k předním a. mluviti

budu jim; nebot
oni lpgmali
Hospodinovu.
soud
ha svjsou
110. cestu
A aj.
tito vesměs více rozlámali jho, roztrholi
svazky své.

18) t. pokuta ze zlost tvou, oviemt hořká e pronikavě; tn nakazila, jako jedem srdce tve.
19) Slovo prorokove, bědujíeiho ned hrozným zpustošenim země: uiímnní živote obru bolesti.
anebo: pol-hh ze porážkou se oznamuje. — ")
t. obydlí me' a. stany. koli pokryté; smysl: všecko obydlí v zemi zpustošena jsou nepřítelem.
26) t. působením Hospodine, působením prudkého hněvu jeho. v němž mne nepříteli vydnl.
27) t. nedopustím. eby docela o nevidy nhlnzone byla země te.. ačkoliv by toho zaslouzila.
31) &.lomicí rukama a volající: hynu pro množství zbitých! nebo: dle Hebr.: Hynu od vfnhů!
]) t. ieětoby činil soud s. vyhledivnl to. co! pravého jest; dbal eprevedlnosti.
2) t. byt by se i uvnitř k náboženství hlásili. jméno má vzývqjíoo. pouhým to pokryt-tvím jest.
4) t. chudí. obqujíee se vielikými obtížnými pracemi s. tudiž neuměli. nemajíce kdy se obíteti
zákonem Božím: nevědomost jak co HH nephmotitelnů vymlouvů chybujíeího. nikoliv pak
přemožitelnů. kdy! totiž i příležitosti i schopnosti mi o prsvdě ee poučiti.
'

20) t. porážka nad pon—šiku.největší potah;
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5. 6—24.

6. Protož pobil je lev : lesa. vlk k ve— národ mocný, národ starožitný. národ.
čeru pohubil je. rys bdící nad městy jehož jazyka nebudeš uměti. sni budeš

'ejichz' každý, kdožby vyšel z nich. po— rozuměti, co mluvi.
16. Toul jeho jako hrob otevřený;
lapen bude; protože se rozmnožila pře
všickni jsou silni.
stoupenl
jejich. vzmohls se odvrámnl
e rc .
17. [ bude jisti osení tvá. a chléb
J ,7. Pro jakou věc budu ti moci milo tvůj: zžíře syny tvé i dcery tvé: jísti
stiv býti? Synové tvoji opustili mne a bude stádo tvé i skoty tvé: jisti bude
přisahají skrze ty. kteříž nejsou bohové; vinici tvou i fík tvůj: s. zetře hrazená
nasytil jsem je a oni cizoložili 'sou a města tvá, v nichž ty máš doufání.
mečem.
v domě nevěstčím smilstvi prová ěli.
18. Ale však i v těch dnech. praví
8. Koňové bujní a hřebci učiněnijsou:
jedenkaždý řehce k ženě bližního svého. Hospodin. nevyhladim vás do konce.
(Ezech. 22. II.)
19. Paklibyste řekli: Proč učinil nám
9. Zdaliž pro ty věci nenavštívim, Hospodin Bůh náš všecky tyto věci?
praví Hospodm? & nad národem tako řekneš 'im: Jakož jste opustili mne a.
sloužili ohu cizímu v zemi své. tak
vým ne msti se duše má?
10. stupte na zdi jeho a rozmecte sloužiti budete cizím v zemi, ana ne
je. ale dokonce nevyhlaďte:' odejměte bude vaši.
20. Oznamtež to domu Jakobovu &
rozvody jeho. proto že nejsou Hospodi
rozhlaste v Jůdstvu řkouce:
novy"
21. Slyš lide bláznivý. kterýž nemáš
ll. Přestoupenlm zajisté přestoupil
proti mně dům israelský i dům jůdský. srdce: kteříž majíce oči. nevidíte: a uši.
&neslyšíte.
dí Hospodin.
12. Zapřeli Hospodina a řekli: „Ne
22.' Mne tndy se nebudete báti? di
nít on!“ aniž řijde na nás zlé: meče a Hospodin: a před tváři mou nebudete
hladu" neuzřme.“
se kormoutiti'! kterýž jsem oložil moři
13. Proroci u vitr byli mluvili a od za cil pisek, přikázaul věčn . jehož ne
povědi (Boží) nebylo v nich; protož tyto přestoupí: ipohnou se vlny jeho. ale ne—
věci přihodí se jim.
zmohou jej; a nadmou se a nepřejdou jej :
14. Toto praví Hospodin Bůh zá
23. ale lid ten má srdce nevěřící &
stupu: Proto že jste mluvili slovo to. odporné; odstoupili a odešli."
aj! já dávám slova svá v ústech tvých
24. a neřekli v srdci svém: Bojme se
v oheň a. lid tento v dříví s zžíře je.
Hos odina. Boha našeho. kterýž nám
15. Aj! já přivedu na vás národ z da dáv déšť časnýi pozdní časem svým;
leka. dome israelský. pravi Hospodin; a plnost žni roční zachovává nám!

6) t. lev, vlk, rys značí Nebuchodonosora. zvlášť mocný. krutý & náhlý vpád jeho do země.
10) t. zbořte zdi Jerusaléma., ale nevyvratte do kořen; — ") t.. odřezejte špatné révi, nle kmene
v sobě dobrého nezkažte; zhubte, ale nevyhlnďte docela toho národa., a to pro.nlzárodek, : něho!

12) t. „nenit on. v jeho! jméno se nám káže. ten, jebužto slovem všecko učiněno jest a jenž
druhdy ústy proroků mluvilg“ nebo: „nenit ho ani. že bychom se jeho bití potřebovali;“ —
zvlášť ale rozuměj o Kristu. jejž. an _limsluvne rekl: „Já.t jsem!“ ——„vydali, aby byl ukři
žován“ prot-o také od 14—18 Věšti trest za. tu bohovraždu: pohubení od Římanů. „národa.
jeho! jazyka. neuměli.“ — ") t. nedojde na. nás ani válka. uni obležení. je! hlad provází.
22—24) Smysl: Jakkoliv moi-e rozbouřené di se moci mou zemiti i břehem písečným, tak že
jej nepřestoupí; lid můj je tak Spurný, že se ani dobrodinim ani tresty nedá zdržeti od pře
stoupení úkonu mého. —-") Chald.: „ze odstoupili služby mé, proto zajatými učinění jsou.“
.„—

5.'25.—s,n.

25. Nepravosti vaše překazily tomu:“
& hříchové vaši odvrátili dobré od vás:
26. nebo nalezeni jsou v lidu mém
bezbožníci. číhajíce jako ptáčníci, osidla
kladouce s. pletky k polapení mužů.
27. Jako léčím.plná pu'tkův. tak jsou

domově jejich plní lsti:

12"
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3. Krozb'
ní lpřijdou
i stáda usti
je
jich:
i u ní pastýři
steny vůkol:
bude jedenksždý ty. kteřížjsou po ru

koujeho.'
4.' Posvětte na ní válku:" ovstaňte

&vstu me 0 poledni: běda měn! že se
proto velicí nachý ' den, že delší učinění jsou stí

nové večerní.
učinění jsou &zbohatli:
5. Vstaňte a vstupme v noci a roz
28. ztyli & ztučněli & pominuli řečí
mých nešlechetně. Pře vdovy nesoudili. metejme domy její.
6. Nebo toto rnví Hospodin zástupů:
pře sirotka nespravili &soudu chudých
nesoudili.
(ls. 1. 32. Zach. 7. 1.0.)
Posekejte dřívíjejí a zdělejte okoloJem—
salámu
nás y: tot jest město navští
29. Zdaže pro ty věci nenavštívím?
pravi Hospodin: anebo nad národem vení ;“ všeli é bezpráví u prostřed něho.
?. Jako studenou vydává. cistems
takovým ne mstí se duše má?
vodu svou. tak studené činilo ono zlost
30. Strac a hrůza dějí se v zemi:
31. proroci prorokují lež s kněží ple svou :“ nepravost &z'áhubs. slyšány bu—
dou v něm: přede mnou vždy nemoc &
sají (k tomu) rukama svýma; & lid můj rána."
miluje takové věci!' Což se tedy stane
8. Vyuč se,' Jerusalěme, st snad ne
v nejposlednější čas jeho?
odstoupí duše má od tebe a. snad ne

l. Posiíněte se, synové Benjaminovi! u

obrátím tě v pustinu, v zemi nebydlitel
nou.
9. Toto raví Hospodin Bůh zástu
pův: Až do
znu seberou jako nsvinici
ostatky Israele. „Obrat ruku svou jako
sběrač vína ke koši !“

prostředJerusalem: &vTekua" trubte

10. Komu mluviti budu? akým osvěd

Kapitola 6.
Předpovidš zhoubu města i země skrze Bsbylončeny
hlavně pro nepravosti vznešených&kněii mlonienon;
26. ieli, 'n se nnprevitl nedaji.

tmbou a nad Bethakarem vztýčte ko— čím. aby slyšel? aj. neobřezsné uši 'e
rouhev;'" nebo zlé vidíno jest od půl— jich a nemohou slyšeti: aj. slovo o
noci & otření veliké.
spodinovo učiněno jest jim v potupu a
2. těsně u rozkošné (panně) byl nepřijmou je.
11. Protož plný jsem prchlivosti Ho
jsem připodobnil dceru sionskou.
25) t. učinili, že se vám nedostává povětrnosti k úrodě příhodné: hle proč obecně tresty přicházejí!
31) Dle Behr.: proroci přednášeli křivé učení. kněží je potmovalí s. lid tomu byl rád: co! pak
učiníte v poslední čes svíg'? Nejhorší zlé lidu. když semi vůdcové jeho bloudí n jej svádějí!
]) t. chystejte se v útěk! dle Bobr.: Syny Beanminovými rozumějí se obyvatelé měste. Jerusa
lémn, ježto v podílu pokolení Benjaminem leželo. anebo veškeren lid jůdský, poněvadž Jůdn
s. Benjamin jedno království bylo. -—") t. Tekus. městečko ss čtyry hodiny cesty od Je

rusnlémn na jih. -— Bethekerem
mezi Jerusalémem & Tekno. — '") t. na znamení. kam
by jiní ntíkntí měli. Dle Behr tě!: „Na věži viniěnó naneste hranicí“ t. k podpňlení.
3)
4)
6)
7)

Vej-kn k stádům. vojvody k pastýřům připodobňqje; ti oblehnou bezpečně a rozkošné město.
Sleva jsou vojsk obléhqjícíeh. --")
Války s posvůtnými obřady. obětmi s. p. upočínnly.
t. určeno k navštívení. trestu Božímu, poněvedl jest plno bezpráví ; nepravosti (Vir. 5, 28.)
t. pášío ji neustále. — ") t. stěně-nín rány utiskovnny'ch neustále vstupuji před tvář mou.

8) t. „dej si říci.“—„noprsv, obrat se|" — ") t. nt mne nenutíi. abych opustil & potrestal tě.
9) t. nepřátelé povzbuzoveti se budou: „Vpndni ještě jednou v zemi jůdskou & odved'. co tam

nalezneš“ jako se při sbírce vína řítí:

„Sáhni ještě jednou. zdali nenqideě hroznu. aby

přibylo do koše. Smysl: Všecko bude nepřítele. odvedeno .. puhubeno, bohatí i nhndi.
1
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spodinovy, usiloval jsem. ustál jsem.
drže (ji v sbbě).' Vylej jí na maličkěho
vně s na shromáždění mládenců spolu:
nebo muž s ženou jst bude. starce s mu
žem letitým.
12. I dostmou se domOvé jejich ji
ným. pole i ženy taktéž: nebo vztáhnu
ruku svou na obyvatele této země. dí
Hospodin.
13. Neboť.od nejmenšího až do nej
většího všickni hledí lskomství: & od
proroka až do kněze všickni činí lest.
14. A hojí rány dcery lidu mého

shsnbouf

říkajíce: „Pokoj.pokojí“ a.

6. 11-29.

& třtinu' libě vonící ze země daleké?
Zápslově vaši nejsou příjemní & oběti
vaše nelíbily se mi.
21. Protož toto praví Hospodin: Aj.

já dopustím na lid tento půdy a padnou
v nich otcové isynové spolu. sousedi
bližní zahynou.
'
22. Toto praví Hospodin: Aj. lid při
chází z země půlnoční a. národ veliký
povstane od končin země.

23. Střelu &štít uchopí; ukrutnýjest
a neslituje se. Hlas jeho 'sko moře zvu
četi bude: a na koně vse jí. připraveni
jsouce jako muž k bitvě proti tobě.
dcero sionsků!
24. Slyšeli jsme pověst jeho, klesly
ruce naše: soužení popsdlo nás. bolesti
jako (ženy) ku porodu pracující.
25. Nevychězejte na pole a na cestě
nechoďte: nebo meč nepřítele a hrůza
vůkol.
26. Dcero lidu mého! přepaš se žíní
s posyp se popelem: smutek (jako nad
smrtí) jednorozeněbo učin sobě. kvílení
hořké. nebo vnáhle přijde zhoubce na
n as.
27.“Zkoumatelem“ mocnýmdsljsem
tě v lidu svém: i zvíš &zkusíš cesty je
jich.
28. Všecko. tato knížata uchylují se
a. chodí lstivě;' měď &železo." všickni
porušení jsou.
29. Zemdlel měch.' v ohni stráveno
jest olovo." nadarmo přepalovsl slěvač:

nebylo pokoje.
15. Zahanbeni jsou. proto že ohav
nost činili: ano neuhsnbili se zahan—
bením & neuměli se mstyděti? protož
padnou mezi padajícími. v čas navštívení
svého padnou. praví Hospodin.
16. Toto praví Hospodin: Stůjte na
cestách' a. ohled'te a.tsžte se na stezky
staré. kteráiby byla cesta dobrá. &choďte
po ní: s naleznete občerstvení duším
svým. [ řekli: Nepůjdeme! (Mtš. 11. 29.)
17. [ ustanovil jsem nad vámi strážné.
Slyšte hlas trouby! A řekli: Nebudeme
poslouchati!
18. Protož slyšte, národové! &poznej.
shromáždění (lidu jůdskěho)! jak veliké
věci jů. 'im učiním.
19. lyš. země: Aj, já. uvedu na lid
tento zlé, ovoce myšlení jeho: proto že
slov mých neslyšeli &zákon můj zavrhlí.
20. [ co my přinášíte kadidlo : Sáby nebot zlostijejich nejsou stráveny.'"

ll) nemohu déle úplné vidění pomsty Boží sněsti; pročež, Pane! vylej ji i ne . .
14) t. hanebné. nestydíce se říkati n t. d. Elebr.: „hojí . . . levně . . . Zdraví, zdraví! a. ne
bylo zdraví.“ Smysl: Pro zisk 11 libosti lidu křivě provokují. co by jej měli kůr-sti.
15) "Dle Hebr.: Znhsnbílí se, ze ohsvnost činili? bs neznhsnbili, nezehsnbili. ani se neuměli zardíti.
16) t. poznstnvte se & pohleďte, zdsliž jste ns dobré cestě? Tak pozoruj každý často cestu svou!
20) Viz lsaíúi 43. 24. n' !. ll.; opět důkaz. že služba. zevnitřní nelíbí se Bohu bez skutků dobrých.
27) Bůh k proroku mluví: -— ") t. slěvnčern, prýtýřem k čistění kovu. aby hleděl je napraviti.
28) t. všecka tato knížete odpadlei & pokrytei; nebo dle Hebr.. „nejodpornější odporníci.“ ——")
- t. a. ne zlato a. stříbro. jncížby býti meli, čísti s. neporušeni; jinak: ukrutní vykonávatele'
ukrutných příkazů pánů svých; 2 mědi s. železa. hotovily se kruté zbraně; oni tedy jsou
krutou zbraní k utiskovíní chudých: jeden druhému v tom pomáhá. jest mu nástrojem.
29) Dle Habr.: „mocně dýl-nů mech.“ ——") t. přidané; staří ještě neznali užívati rtuti k prýténí;
aby nečistoty Ve stříbře přimíšené s olovem se spojily. prudkým ohněm se spálila. — "')
Smysl: Ničím! sní sebe většími tresty nedali se od nepravosti svých odvrátiti.

Jeremial..

6. 80. — 7. 19.

30. Střibrem zavrženým nazovte je,

nebot Hospodinzavrhlje.

Kapitola ?.

10. a přicbizíte :. stojíte přede mnou

v domě tomto, v němž vz anoťa
jméno mé. :. říkáte: Vysvo ozeni

deme, jakkoliv'jsme učinilivšecky ohav

nosti
utžtof
daliž tedy peleší lotrovskou uči
něnljest dům tento. v němž vzývénojest
jméno mě v očíchvašich? Já, ja jsem:
l. Slovo. kteréž se stalo kJemmiéšovi já jsem to viděl, dí Hospodin.
12. Jděte na místo mé vSílo. kdež
od Hospodina, řkoucí:
2. Stůj v bráně domu Hospodinova přebývalo jméno mě z počátku. a vizte,
a kaž tam slovo toto a mi: Slyste slovo cojsem učinil jemu pro zlost lidu svého
Hospodinovo. veškeren Jůdo. kteřížvcho— israelského.
zíte dvéřmi těmito, abyste se klaněli
13. A nyní, že jste učinili všecky skut
Hospodinu.
ky tyto, dí Hospodin: a mluvil jsem
3. Toto raví Hospodin zástupu Bůh k vám, rano vstávaje a mluvě,' anesly
obré učiňte cest své a snaž
israelský: Bm
šeli jste: a volaljsem vás, a neodpově
na místě dělijste:
nosti své: a bydliti budu s v
tomto.
14. učinim domu tomuto, v němž vzý
4. Nechtě'te doufati v slovíchlživých.'
vano jest jméno má a v němž vy máte
říkajíce:,. hrám Hospodinův. chram doufání. a místu, kteréž jsem dal vám
Hospodinův . chrám Hos odinův jestl“ a otcům vašim. jakož jsem učinil Sílo;
5. Nebo spravíte-li do ře cesty své a
I. rál. 4.)
snažnosti své; učiníte-li soud mezi mu
15. i zavrhnu vas od tváři své, jakož
žem a bližním jeho;
jsem zavrhl všecky bratry vaše, všecko
6. nebudete-li příchozího a sirotka plémě Efraimovo.
NepomínL lid činiti dobřea 4. nadaní-tl pouze v chrim

Pine; 12. hrozí. že pro nepremtl je navrhne.jako u

vrhl Šilo; 16. neprospěje ení orodovini prorokovo při
modlorluibe lidu; nýbrž jisto ubnbeni je zastihne.

a vdovy utiskovati. ani krve nevinné vy—
16. Protož ty.“ nemodli se zalid tento,
lévati na místě tomto. a. nebudete—li za
bohy cizími choditi ke zlému sobě sa aniž vzdévej za ně chvály a modlitby a
neprotiv se mi;" nebo nevyslyším te.
mým:
17. Zdaliž nevidíš, co oni činí v mě—
7. bydliti budu s vámi na místě tomto. stech jůdských a po ulicíchjerusalém
v zemi, kterouž jsem dal otcům vašim, ských?
od věku až na věky.
18. S nové sbírají dříví a otcové za
8. Aj, vy skládáte naději svou vře něcují o eň a ženy skropuji bélem.' ab
čech lživých, kteréž neprospějí vám:
dělalikolačekrálovněnebe" a obětov

9. kradete. zabíjíte, cizoložite, křivě oběti mokré bohům cizím a. mne k hně
přisaháte. obětujete Bálům ». chodíte za vivosti popouzeli.
bohy cizími , jichž neznáte;
19. Zdali pak mne k hněvivosti po
4) t. v křivé domněnce. že chrám Páně vyvrácen býti nemůže. a že pro něj i město bude zachováno.
10) t. jen když se okéžeme opět v domě Hospodinova zato již vysvobození budeme. jekoliv jsme
kradli a t. d.
ll) t.. jako loupežníci skrývají se v pelešich, aby ušli trestu, tak Vy utikéte se do domu mého.
13) t. od prvního ránu. příhodně a ustavičně proroky a učitele ti posiluje. jimiž já sám k tobě
mluvim. „Tak rano nas budí Bůh skrz andělé strážny k dobrému.“ (Sv. Jerol.)
16) t. jsou slovu Páně k prorokovi. -— “) t. nezdržuj svou za ně phmlnvou tresty moje. Viz :
toho, co modlitba aprevedlivých plati u Boha; (tak ll. Moji. 82. N).)
l8) t. tukem, sádlem. — “) t. tak alula bohyně Astarte či Lune, (měsíc).
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vzbuzujl. pravi Hospodin. a ne sami sebe
k znhanbenl obličeje svého?
20. Pročež toto pravi Pán Bůh: Aj,
prchlivost má a rozhněvlml m6 slévá.se
na misto toto, na muže i na hovada a
na stromoví krajiny i na úrody země i
zapůll se a nebude uhašena.
21. Toto pravi Hospodin zástupu,
Bůh israelský: Zápalné oběti své při
dejte k zbity'm obětem svým a jezte
maso (z nich) !'
.
22. Nebo jsem nemluvil s otci vašimi.
a nepřikázal jsem jim v ten den. v kte
rémž jsem je vyvedl z země egyptské. o
slovu zápalných a zbitých obětl;'
23. ale toto slovo přikázal jsem jim
řks: Poslouchejte hlasu mého a. budu
vám Bohem a vy budete mně lidem:
a choďte po všl cestě. kterouž jsem při
kázal vám, aby vám dobře bylo.
24. A neposlechli. aniž naklonili ucha
svého: ale chodili po rozkošlch a v pře—

vrácenosti srdce svého zlého: a učinění
jsoo nazpět a ne napřed'
25. ode dne. v kterémž vyšli otcové
jejich z země egyptské. až do tohoto
dne. I poslal jsem k vám všecky služeb
nlky své. proroky. přes den. povstávaje
na usvitě &posllaje:
26. a neposlechli mne, aniž naklonili

?. 20—34.

ucha svého; ale zatvrdili šíji svou a hůře
činili nežli otcové jejich.
27. [mluviti budeš k nim všecka slova
tato a neposlechnou tě: a volati je bu—
deš a neozvou se tobě.

28. I dlš k nim: Tento jest národ.
kterýž neposlechl hlasu Hospodina Boha
svého. aniž při'al kázně: zhynula vlra.
a vyňata jest 2 st jejich.
29. Ostříž vlasy své a zavrz je a
vezmi řed sebe upřimo nařlkanl :' nebo
zavrhl ospodin a opustil národ prchli
vosti své.
'
30. proto že činili zlé synové 'ůdštl

před očima mýma.. dl Hospodin.

JPolo—

žili úrazy své“ v domě. v kterémž vzý
vánojest jméno mě, tak že poskvrnili jej :
31. a vzdělali výsosti Tofeth, kteréž
jest v údoli s nův Ennom : aby zapalovali
syny své a dycerysvé ohněm. čehož jsem
nepřikázal. "anipomyslil v srdci svém.'
32 Protož aj! dnové přijdou , di Ho—
slpodin.
nebude
tomu nýbrž
vlce řikati
ofeth aaúdoli
synůseEnnom:
údoli
zabíjení: i pochovávali budou v Tofeth,
proto že nebude mista.

33. lbude mrtvina lidu tohoto po
krmem ptákům nebesk 'm a zvlřatům
zemským a nebude, kdo y odehnal.
34. [ učinlm . že přestane v městech
jůdských a v ulicích jerusalémských hlas

21) t. snězto si všecky oběti nie. (zápalné _secelé k úctě Hospodinově spálily); nejsou mi milé.
když nenehovůte zákon IDůJ.
22) t. určil jsem ten spůsob. jak mají obětovňny býti. ostatek na vůli a možnosti zvláštních tříd
lidu zeneehav; hlavni věci jsou a zůstanou přikúznni má.
24) t. obrátili se ke mně hřbetem s ne tvůři, odstoupili ode mne. opustili mne a tim pokročilí
zpět a ne ku předu; protoi ničeho! se jim nedařilo; všeliký pokrok a prospěch záleží v za
chování zákona Božího. v přidržení se jeho: všelikó jiné věd, jsou pouhý nátěr a stín.
29) Dle Hebr.: „povyi na místech vysokých nsřiksnl." t. hlasitě neřikej. at dnleko široko s_lyšetijest.
30) t. modly; stalo se za Manuess. krále jůdského. ([V. Král. 21. 1—7.)
81) Údolí Tofet, nebo Hinnom jest na polední straně vůkol Jerussléms; bývalo přeutěieně stro
movim porostlé. ano ovlsuvůno bylo pramenem Siloe s potokem Cedron. Proto tsm zs mo
dlollužebných králů vyvýšené byly modly. zvlášť Molocha. jemuž se dítky za živu v občt pů—
liraly. Co v 82. praví. stalo se nejprvó Josiůšem. na místo to modloslužebnostl zlmnobené
_ učinil opovržeuým. pooekav háje. spúliv modly s naházev tam mrtvol. pohřbu nehodnýeb; vice
pak u obležení králem Nsbucbodonosorem; nanejvýše ale vyvrácenim města skrze Římany s
Tits. Uzřov temto zpoustu mrtvol tam vyhůzenýeh. lomil rukama a ůpěl ]: Bohu zakllnsje
ne. že ukrutně hrůzy u: původem neni. nýbrž že to patrná pomsta Botl. V novém zákoně
údolí to Gehenna sluje a. jest obrazem hrůzy a ohně pekelném. Podnes trvá spousta mista toho.
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Jeremiáš.

8,1—14.

radosti a hlas veselí. hlas ženicha a hlas
nevěsty: nebo pustinou bude země.

Kapitola 8.
Předpovidd. ie nepřítel i kosti pohřbených zhenobl .
romeo; 3. že lid nil-umně coužen . pak do zajetí
odveden bude pro všeobecnou nepmoot; 18. kvili nad
zhoubou vlasti.

]. V ten čas.' dí Hospodin , vybízejí
kosti králův judských i kosti knížat je
jichi kosti kněžíi kosti prorokův ikosti
těch, kteříž jsou bydleli v Jerusalémě.
z hrobův jejich ;"

lžla

svého, řka: Co jsem učinil? Všickni o
brátili se k běhu svému. jako kůň úpr—
kem běže k bojí.'
7. Luňák na nebi má čas svůj, hrd
lička a vlaštovice i čáp ostříhají času
příchodu sveh'o: lid pak můj nepoznal
soudu Hos odínova'

8. Kterokž pravíte: .,Moudříjsme“! 'a:
„Zákon Hospodinův s námi jest!?“V rav
dě lež tu spůsobilo lživé péro zakon

níkůvf

9. Zahanbeni jsou moudří, předěšeni
&jati; nebo slovo Hospodinova zavrhli
a žádné moudrosti není v nich.

2. &rozm'ecí je proti slunci 9.měsíci
i proti všemu vojsku nebeskému, kte
réž milovali &kterými sloužili :; za kte
rýmiž chodili a kterýchž hledali a kte
rýmž se klaněli: nebudou sebrán a ne
budou pochovány: hnojem budyou na
svrchku země.
3. 1 budou si žádati raději smrti než
života všickni. kteříž zůstanou z pokolení
tohoto nešlechetného na. všech místech.
kteráž zůstanou ,' do nichž vyvrhu je.
praví Hospodin zástupův. '
4. I diš k nim: Toto praví Hospodin:
Zdali kdož padne. nepovstane? &kdo se
odvrátil. nenavrátí se?
5. Proč tedy odvrátil se lid tento v
J erusaléměodvrácenímurputným? Chy
tili se lži &nechtěli se navrátit?

10. Protož dám ženy jejich cizozem
cům, pole jejich dědicům: nebot od nej
menšího až do největšího všickni lakom
ství následují: od proroka až do kněze
všichni činí lež.
11. I uzdravovali ránu dcery lidu mě—
ho k hanbě . říkajíee: „Pokoj , pokojí“
ješte nebylo pokoje.
12. Zahunbeni jsou. proto že ohnvnoet
páchali; anobrž nezahanbili se zahanbe—
ním &neuměli se zastyděti: protož ad
nou mezi padajícími, v čas navš vení
svého padnou. praví Hospodin.
13. Shromaždím. shromáždlm je. pro.—
ví Hospodin :" není hroznu na révích a
není fiků na stromoví ňkověm; list
sprchne: &co dal jsem jim. pomine.
14. Proč sedíme? Sejděte se a vejdě
6. Pozoroval jsem &poslouchal: ni
žádný, co dobrého jest. nemluví , není me do města hrazeného a mlčme tam,“
žádného. kterýžby činil pokání z hříchu protože Hospodin Bůh náš přivedl nás
1) t. když se Jerusalem vyvrátí a údolíTofet naplní mrtvolami.—")

t. taková bude ukrutnost

těch nepřátel, že ani mrtvých v hrobě neušetří, nýbrž i na těch vylejí hněv svůj.
3) t. narušeno nepřáteli : j kteří v zemi zůstanou. i kteří zajatí budou. život přebídný budou míti.
4—5) Smysl: Byt by kdo sebe hlouběji & sebe častjS v hřích upadl, povstává. předce obyčejně:
ale lid tento zarputilý proč le neobrací? Chybiti věc lidská. v chybě aetmti ďábelské!
6) t. každý běží náruživé cestou svou, nedaje so držeti sni zastaviti. byt v jistou zíhuhu bylo.
7) t. jest tedy nesmyslnější nad nerozumnou zvěř, věrnou přirozenému pudu svému.
8) t. vykládajíce zákon. umlčeli tresty na přestoupení jeho uložené. aby si přízeň u lidu, zvlášť
u vznešených nekazili, nebo i dle Hebr.: „opravdu hle! marně snažilo se péro. nadarmo pí—
sařif“ t. napsati zákon Páně. když ho tak špatně znáte; myslíte si, to ho při takových hb
ncbnootech zachováním? Zákon Boží míti a znáti neprospěje tomu, kdo ho nezachovňvů.
13) t. do Jeruzaléma k pobiti, a. zůstavim město a zemí jako strom bez ovoce a bez listi.
14) t. tiše se tu chorejme před nepřňlely: jsou ilove. Židův. jak se budou vespolek pobízeti.

___—___..__
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k mlčení a dal nám népoj. vodu žluči:
nebot jsme zhřešili Hospodinu.
15. Očekévsli jsme pokoje a nepřišlo
nic dobrého; času mlčení. &.hle strach.
16. Od Dan“ slyšéno jest řičení koňů
jeho; od hlasu jásotu bojovníkůvjeho po
hnula se všecka země: i přišlijsou a se
žťali zemi i plnost její :" město i oby
vatele jeho.
17. Nebot aj !jé. pošli vém hady nej
horší . proti nimž není zaklínaní:' a
uštknou vás. praví Hospodin.
18. Bolest mé. nad bolest. srdce mé
truchlící ve mně ?'
19. A'. hlas kliku dcery lidu mého z
zeměd eké :'„Není-liž pak na Sionu Ho
spodina. a není-liž na němkrále jeho ?““
— „Proč pak mne k hněvivosti popu
dili rytinami svými a marnostmi cizími?“
20. Pominula žeň, dokonale se léto.
a. my vysvobození nejsme!
21. Nad potřením dcery lidu mého
potřín jsem a zarmoucen . ustrnuti po—

8.15.—9.B.

Kapltola/ ».
Prorok dilo usi-ih nad aibubon nérodn svého. které
mu hrozi pro nepnvostí jeho; 17. mpomint k žalu
jako pohrobnimu; 23. . io so nesmi spoléhatí sní ns
moudrost. sni no vílu. ani na bohatství. sni nn milost
vyvolení svého.

1. Kdož dá hlavě mé vodu a očím
mým studnici slzí! a oplakávati budu
dnem i nocí zbitých dcery lidu mého?
2. Kdož mi dá na poušti hospodu po—
cestných a opustím lid svůj &.odejdu
od nich?“ Nebo všickni jsou cizoložníci.
sbor přestupníkův.
3. I natahli jsou jazyk svůj jako lu—
čiště ke lži a ne k pravdě: zmocnili jsou
se na.zemi.' nebo ze zlého ve zlé vché
zelí a mne nepoznávali, pravi Hospodin.
4. J edenksždý střež se bližního svého
a v žádném bratru svém neměj důvěry;

nebot každý bratr podvodné podrazí a
každý přítel lstivě obejde:
5. a. muž bratru svému posmívati se
31:10mne.“
22. Což není balsámu v Garland? a bude a nebude mluviti pravdy; nebot
naučili jazyk svůj mluvin lež; aby ne
což není tam lékaře? Proč tedy není za—
právě činili. usilovali jsou.'
hojena rána dcery lidu mého?"
6. Obydlí tvé u prostřed lsti: pro lest
odporují poznati mne; praví Hospodin.
7. Pročež toto praví Hospodin zástu
pův: Aj. jé. přepustím je a zkusím :“ nebo
cožjiného učiním pro dceru lidu mého?
8. Střela ranící jest jazyk jejich. mlu
16) Hlubokou totiz Syrii a přes Liban octli se v Palestině. — ") t. veškerou úrodu jeji.
17) t. bszilišky jedovaté. smrtonosné (dle Řook.) &.j. velmi lstivě & nebezpečné nepřátele pošlu.
kteří! se ničím! nedají ukrotiti. (l. Moji. 49, 17.)
18) Tn slova jsou opět prorokem. bědujioíbo nad zkázou vlasti.

19) 0. ze ijotí

v Babyloně. — ") t. :e ném napomshi? Na. to pak di Bůh: 

20) t. rok od roku ns vysvobození čekáme, ale vše nadarmo!
,
21) Slova opět prorokovs: jakkoliv provinufvlasti usmíval, prom kvilil nad zkázou země . naroda!
22) t. qujina země tidovské za Jon-lénem s nejvýbomějšim hala-mem i hojnosti lidi umělyoh
n'my jim hojiti. — ") Zajisté proto. že se k jedinému pravému lékaři . spemooníku.
k Bohu. neutíkqji. Duchovně tu rozumějí sv. Otcové bolssmem modlitbu. lékařem mute
svstého. jen! by orodovénim svým na Bohu smilovéní lidu vyžádal.
l) Bobr.: 0 by hlav. mi byla vodou. . oči mé pramenem slzí!
2) t. kýl jsem radeji na. poušti mozi divokou zvěři. ne! u prosti-ed takových ohavnosti!
8) &. donhují důstojnosti. však ale nikoliv hodností svou, nýbrž všelikým podvodem : úskokem.

5) t. zůmyslné le mami
druh druha, přítel přítele, brstr bratra oklamati, .podvésti.
zkaziti.
.
o
o
7) t.. jako prjtýř ohněm přepouití & čistí kovy. tak ji je zkusim strastmi vselikyml.

[%
'

i
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vil lest: ústy svými pokojně s přítelem
svým mluví a tajně klade mu úklady.
9. Zdaliž pak (jich) nenavštivím proto?
praví Hospodin , anebo nad takovým
národem nepomstí se duše má?
10. Nad horami pozvdihnu pláč a ná—
řek a nad krásnými místy pouště kví
lení. poněvadž Spálena jsou, ano není
muže přecházejíciho : a neslyší hlasu vla—
daře :“ od ptactva nebeského až do do
bytka přestěhovalise a odešli."
11. l vydám Jerusalém v hromady
pískové a vpeleše drakův: a města jůd
ská vydám v zpuštěni. tak že nebude
obyvatele.
12. Kdož jest mužem tak moudrým.

18. spěchají a dají se nad námi v na—

řek: oči naše vydejtež slzí a víčka naše
mlejtež se vodami.
' 19. Nebo hlas naříkani slyším jest ze
Siena: Jak jsme pohubeni &zahanbeni
náramně? nebot opustili jsme zemi; ne
bot pustí jsou stanové naši.
20. Slyšte tedy, ženy! slovo Hospodi—
novo: a přijmetež uši vaše řečiúst jeho:
a učte dcery své nářku a jednakaždá
sousedku svou žalu;
_
21. protože vstoupila smrt okny na—

šimi, vešla do domů našich vyhubit ma
ličkých z venku, mládenců z ulic.'
22. Mluv: Toto praví Hospodin: I
adne mrtvol člověka jako lejno po vší
krajině. a 'ako seno za hřbetem sekáče

jenžb
tomu porozuměl
a jejžby
slovo &není, kdolby sbíral.
úst
ospodinových
došlo.
& y oznámil
23. Toto praví HOSpodin: Nechlub se
to. proč
zahynula
a vypálena
jest
jako žepoušť,
tak země
že není,
doby moudrý vmoudrosti své, a nechlub se
silný v síle své. a nechlub se bohatý v
procházel.
13. [ řekl HOSpodin: Proto že Opu— bohatství svém:
24. ale v tom se chlub, kdož se
stili zákon můj , kterýž jsem dal jim, a
neslyšeli hlasu mého a nekráčeli v něm: chlubí. že ví a má mne, že já jsem Ho
14. nýbrž odešli za převráceností spodin . kterýž činím milosrdenství a
srdce svého a za Báli: čemuž se naučili soud a spravedlnost na zemi: nebot ty
od otců svých.
věci líbí se mi, praví Hospodin.
15. Pročež toto praví Hospodin zá
25. Aj, dnové 'dou, pravi Heepodin:
stupů, Bůh israelský: Aj, já nakrmím &navštívím každé 0, kdo obřezanon má.
lid tento pelyňkem a dám jim nápoj neobřízkuf
vodu žluči:
26. Egypt i Jůdu i Edom i syny
16. a rozptýlímje po národech, jichžto Ammonovy i Moabské i všecky, kteříž
neznali oni ani otcové jejich; &pošlu za ostřižené mají vlasy, bydlející na pou
štiz' nebo všickni pohané mají neobříz—
nimi meč. dokudž nebudou strávení.
17. Toto raví Hospodin zástupů, Bůh ku, veškeren pak dům israelský jest ne—
obřezanéhosrdce.“
israelský: hlédněte se a zavolejte žen
kvílících.' at přijdou: a po těch. kteréž
moudré jsou, pošlete, at si pospíší.

__

10) Dle Behr.: „hlasu stáda.“ — ") Smyvl: Všecko; i lidi i dobytek. odvedeno bude od nepřítele.
17) t. placky. kteréž se najimaly, aby hlasitě kviJely při pohřbu; mini tedy takmčř nastávající
pohřeb národa svého; ani nedostačite sami dosti oplakávati zhoubu vlasti své.
18) t. aby nás. poněvadž jsme tak zahnali. k pláči probudily.
.
21) t. tak ukmtnš bude zhouha. že nepřítel okny i v sebe pevnější domy vstoupí & vše pobijo.
tak že nebude na ulici ani dítko; nebot ani těch v krutosti své neušetří.
25) t. každého obřezaného či Žida. nandor ohřísky. Behr.: „navštívili: ohřesanó spolu a ne
ohřezanými.“
26) t.. Arabské. — ") t. všichni jsou neohl'enni. a Israel, ač tělesně ohřeznoý, & nim se poutá.
poněvadž jest nezdlželivého. bezbožného srdce, a tedy tim horší a tím více trestu hoden.
Bibli českú.
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Kapitola 10.
Vystiíhlodmodloiství; 17. hroui přímými tresty; 23.
profi. oby je milostivě trest-tí ráčil.

10. 1—20.

rozhněváním jeho pohne se země: a ne—
snesou národové pohrůžky jeho.

11. Protož takto dite jim: Bohové.

kteříž nebes a. země neučinili. zahyňtež
I. Slyšte slovo, kteréž mluvil o vás se země a. s každého místa, co pod ne
bem jest.
Hospodin. dome israelský!
2. Toto praví Hospodin: Cestňm ná.
12. Ale on činí zemi mocí svou. při
rodů neučte se: a znamení nebeských pravuje okres (její) moudrostí svou a v
nebojte se. jichž se bojí pohané;
opatrnosti své roztahuje nebesa..
3. protože zákonové národů marní
13. S hlasem svým dává.množství vod
jsou ;“ nebot dřevo z lesa podtalo dílo na. nebi a ozdvihuje mlhy od končin
ruky řemeslníka sekerou.
zemských: lýskaní v déšt obracuje a
4. Stříbrem a zlatem ozdobil je: hře Vyvádí vítr z pokladů svých.
' biky a kladivy spojil, aby se nerozvalilo.
14. Bláznivý učiněn 'est všeliký člo
5. Ku podobenství palmy vzdělíny věk od umění ,“ zahan en jest všeliký
jsou“ & nepromluví: nošeny a zdvihány řemeslník v rytině: nebo klamné jest. co
bývají. poněvadž chodíti nemohou. Pro slil &není ducha. v nich.
tož nebojte se jich. nebot ani zle nemo
15. Marná jsou a. dílo smíchu hodné:
hou činiti, ani dobře.
v čas navštívení svého zahynou.
6. Není podobného tobě, Hospodine!
16. Nenít tém podobný dil Jakobůvť'
Veli 'ei ty a. veliké jméno tvé v síle.“
7. dož se nebude huti tebe. ó králi nebot on jest ten, kterýž stvořil všecky
věci:
&.Israel prut" dědictví jeho: Ho
národův? nebot tvá jest čest: mezi všemi
mudrci národův a ve všech královstvích spodin zástupů jméno jeho.
17. Shromažď s zeme zahanbení své
jejich žádného není podobného tobě.
_
8. Spolu nemoudří i blázni zkušení ty. jenž bydlíš v obležení !“
18. Nebot toto praví Hospodin: Aj,
budou: učení marnosti jejich dřevojest.“
9. Stříbro zavinuté' z Tarsis se při— já daleko zavrhu obyvatele té země v
náší :. zlate z Ofaz: dílo řemeslníka a. chvílí tuto: a sužovati je budu tak, že
'
ruky zlatníka: modrý a šarlatový posta budou nalezení.“
19. Běda. mi pro potření mé; přezlá
vec oděvem jejich; dílo řemeslníků vše
cko to.
rána má! Já pak pravím: Ovšem nemoc
10. Ale Hospodin jest Bůh pravý; tato má.jest. a ponesu ji.“
ont jest Bůh živý a král věčný. Před
20. Stan můj popleněn jest . všecky

3) t. velice. aby ne etilo dřevo, podtaté v lese : vytesané rukou sochaře pomocí sekery.
5) t. ty modly; Behr.: Jsou jako palma tvrdé. di stojí jeho palmový strom nepohnutelnš. neci
telnč co špalek: za. dávné doby nemívaly uchy ani rukou oni nohou, byly jen špalky a hlavou.
6) t. pro sílu : mocnost tvou. jížto všecko působiti můžeš. co modly mrtvé juou.
8) t. modloolužbou dokazuji i mudrci i blázni pošetílost even, majíoe dřeVOza bohu.
9) t. tažené : na plechy nebo kuny rozkovuné. jimi se modly dřevěné potahovuly.
14) Dle Bobr.: „jako zvíře jest člověk od umělosti (vzdálen);“ t. v poměru k Bohu jest člověk
tok nenmčlým. jako jen. zvíře němé v poměru k člověku.
16) t. Hospodin. Bůh pravý. jehož úctu považovati mii potomci Jakubovi. jakož úděl po oželel!
zděděný. — ") t._ částku.: podíly polností měřívnly ee prutem. jakoby řekl: síhem.
17) t. shromažď modly ové & viz. zdali ti pomohou; nebo: zboží své, deero Sienská.. jížto no
ltšvá obležení; smysl: v nebezpečenství poznáte niěemnon marnost ové modloslužby.
18) t. aby nikdo nevyvázl; anebo: aby to ucítili; anebo: že je každý pozná, co zavržené ode mne.
19) t. již! není jinnče. než že tu nemoc. tu bídu můšetí musím. neboť toho zasluhují. Jsou sleva.
dcery sienské. do zajetí odvedené. ,— Jinak: „Jak medle ránu tu náramnou snesu?!“

rova
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IČ. 21. — II, 11.

trhin

'sou. s

ové moji

tské. z peci železné.' řka: Slyšte

Byšli olše mnléoa nenl jJich: nežil. kdob

šiř-sli:mého a čiňte všecko, což přihazují

více ro 'al stan můj svyzvedl kožem .
21.
ebo bláznivě jednali pastýři
a Hospodina nehledali: protož nesroz
uměli a. všecko stádo jejich rozptýleno
est.
] 22. Aj. hlas přicházející slyšeti jest a

vám, a budete mi lidem, ajb. budu vém
Bohem:
5. abych vzbudil přísahu, kterouž
jsem se zapřisůhl otcům vašim. že jim
dám zemi tekoucí mlékem a strdí. jakož
jest podnes. [ odpověděl jsem a řekl:
Staň se, Hos odine!
6. I řekl ospodin ke mně: Hlasej
všecka slova tato po městech jůdskych
i po náměstích jerusalémských, řka:
Slyšte slovo smlouvy této a čiňte je;
7. nebot domlouval jsem. domlouval
otcům vašim v ten den, co jsem je vy

pohnutí
veliké změsta
země jůdsků
půlnoční:
že po
oží (nepřítel)
v pustinu
a v příb tek drakův.

23. ' ím,Hos dinelže není (v moci)
člověka cesta je o: aniž jest (v moci)
muže cboditi a říditi kroky své.
24. Potresci mne, Hospodine! ale v
soudu' a ne vprchlivosti své, aby snad
neobrátil mne v nic.
25. Vylí hněv svůj' na národy. kte
říž nepoznali tebe, a na krajiny, kteréž
jména tvého nevzývaly: nebot snědli
Jakoba a sežralijej i strávilijej a krásu

jeho" rozmetali.

Kapitola II.
Nspcmina' lid. aby ostříhal _IouvusBobem učiní.-nou.
10. hrozi pomstou Boží miítelům jejím. 19. nelibí nad
úklady, jež od Anstatských trpí.

]. Slovo, kteréž se stalo od Hospo
dina ]: Jeremiášovi řkoucí:
2. Slyšte slova smlouvy této“ a.mluvte
je mužům jůdským a obyvatelům jeru—
salémským:
3. i díš k nim: Toto praví Hospodin
Bůh israelský: Zlořečenýmuž, kterýžby
neposlechl slov smlou této.
4. kterouž jsem přik zal otcům vašim
v den. v kterémž jsem je vyvedl z země
23)
24)
25)
2)

vedl z země egyptské, až do dne to—
hoto; mino pr'ivstévaje domlouval jsem

a.říkal: Poslouchejte hlasu mého!
8. a neposlouchali. ani nakloniliiucba
svého; ale odešli 'edenkaždý v pře“
vrácenosti srdce sveho zlého; a uvedl
'sem na ně všecka slova.smlouvy této.'
terouž, aby činili.přikázaljsem. a ne

činili.

9. I řekl Hospodin ke mně: Nale
zeno jest spiknutí v mužích jůdských &
v obyvatelích jerusalémských.'
10. Navi—Milise k nepravostem prv

nějším otcův svých. kteříž nechtěli po
slouchati slov mých: itito tedy odešli
za bohy cizími, aby sloužili jim: zm
šili dům israelský i dům jůdský smlouvu
mou. kterouž jsem smluvil s otci jich.
11. Protož toto praví Hos
in: Aj.
já uvedu na. ně zlé věci. z mchž nebu—
dou moci vyjíti: ».volati budou ke mně

a nevysíyšim jich.

Slevu obyvatelů Jerusalémských. hranicích se návalu nepřátel: spomociž nám. my nejsme » to!
t. milosrdně. ne dle zasloužení mého, sic bys mne zuičiti musil, jak toho právem zasluhují
t. dle úplného hněva svého tlení národy. —- ") t. dům. obydlí, hlavní město jeho.
t. ty. Jeremiňii . druzí proroci. kněží . vůdcové lidu. Mini se. že toto mluvil Jel-umi“
k lidu. když co mu na rozkaz Josiůiův
zákon Pine veřejně v chrámě četl. ([V. Král. 22.

3. u. Paralip. 34. u.)

4) t. : ukrutně pol-oby. v které! jako v ohnivé peci dlouhý du trvali. (l. Moji. 15. 27.)
8) t. všecky hrozby, které jsou V. Moji. 27. 28. 29. 32. vyplnil jsem na nich.
9) t. tak u velikém počtu se mne strhli, jakoby se byli vespolek přiuhou zavírali. že mne oplatí
a k cizím bohům se obrátí; naráží snad na událost, kdy! lid po lmrti Joeiiie opět vmodlo
službu klesl.

l_.__ _
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12. I půjdou města.jůdská. & obyvatelé jerusalémští & budou volatí k bohům, kterými obětují; ale nevysvobodí
jich v čas soužení jejich.
13. Nebo podle počtu měst tvých
byli bohové tvoji, Jůdo! & odle očtu
cest jeruselémských postavi jsi o tůře'
zahanbeni, oltáře k obětování Balům."

jsou mysleli proti mně rady, říkajlee:
Vpustme dřevo v chleb jeho“ a vy—
hlad'me jej ::země živých, &jméno jeho
nebuď řipomínáno více.
y pak, Hospodine zástupů, kte—
rýž2soudíš spravedlivě a zkoušíš ledví
i srdce , nechat vidím pomstu tvou nad
nimi :*“nebo tobě jsem zjevil při svou.
14 Protož ty nemodli 5“ za hd tento,
21. Pročež toto praví Heepodin kmu

aniž "dá“ “,i za ně 011751!a mOdllÉŘY:
nebot "9773 yším jich Včas volání Jelmh
ke mně. v čas souženi jejich.
15. Cojest, že milý můj“ v doměmém
způchal nešlechetnosti mnohé? Zdali

m

PĚĚŽÍ

m

J

žům Anatotským, kteří hledají duše tvé a
říkají : „Neprorolmj ve jménu Hospodi
novu. at neumřeš v rukou našich.“

22. Protož toto pravi Hospodin zá
stupův: Aj já navštívím je: mládenci

zgegůebflg?sbe zlosti zemroumečem, synovéjejich i dcery
“

jejich zemrou hladem.

16 Olivou hoimm pěkne“- Plodnouo
23. A nebude ostatků z nich: nebot
!(rá;
..
k hl::iil „332111 332512312!"153121365e uvedu zlé na muže Anatotskó: rok navšti

oheň v ni a spáleny jsou ratolesti její."*
17. A Hospodin zástupů, kterýž tě

bylštípil, mluvilzléproti tobě,pro zlosti
domu israelskébo

lbéžlšiščinni
'

& om“ jůdSkéhO

k popouzem

kte-

mnm obětujiee

vení jejich.'

Kapitola

12,

I)“ | se dobrou-nu
zlati bezbožn&'

dosti ' na to

odpoveď od Boha; 7. předpovídáopet. zhoubua pak
15. obnoven: obce jůdske.

18.T pak. Hospodineíukazeljsi mi,
&poznal jsem:' tehdáž jsi mi ukázal
]. Spravedlivý zajisté jsi ty, Hospo
snežnosti jejich.
dine! abych se s tebou hádal: ' ale však
19. A já jako beránek krotký, kterýž spravedlivé věci mluviti budu k tobě:

nesen bývá ]: zabití: &nepoznal'jsem, že

Proč cesta bezbožníkův se daří? dobře

13) t. kolik ulic v Jerusslěmě, tolik nutsvěli jste oltářů henebným modli'un.— ") t. Bélovi i jiným.
15) Milým rozumqj lid židovský. -—“) t. deern sionshň! mohou-li pal: pouhé zevriiti'ní oběti bez
pravého zivota polepšení pro-pěti?
16) t. Hospodin učinil cs (nezveti jménem jelt učiniti) úrodnou a. ušlechtilou štěpnici olivovou,
hleděl tě a očekával od tebe právem hojně úrody; nule ale že jsi sklamala. naději jeho, tedy
.Rozquj v podobenstvíolivovézahrady lid israeiský. — ") t. jako oheň zahradu v zkázu
uvidi. tak v zkázu tebe uvede slovo Páně.
18) t. co já na příkaz tvůj hlúsúm lidu svému vůli tvou, oni o mé bezživotí ukládají; ty ele.
Hospodine, nedopustiš. abych zahynul, nýbrž vystřihúš mne vražedných ůkladů jejich.

19) & jedovatá byliny; jiní: „zkaime

dřevem zivot jeho!“ tajemněold-ili Páně rozumějíce.

18—20) t. důi' mi ještě viděti s dedek-ti se potrestáni jich. Dle obecného uznáni sv. otcův a
církve sv. rozumějí se o Kristu Pánu. Jeremiáš předobrazqie osobu Ježíše Krista, který!
doslovně jako beránek, ení neotem úst svých, na smrt veden byl, a ne dřevě ldile umřel.
28) t. uvedu na ně du trestu. Kdy! byl Jerusalem po 3 léta od Chaldejských obléhán. trpělo
blízké město Anatot všelikou lidu vojny; v iiriim smyslu ale rozumi se to na tresty. jimi!
Bůh celý národ židovský navštívil. ulůic vyvrůcením Jerussléms Římany a rozptýlenim jich
po celem světě: tak proroci diny svými: ano vůbec životem svy'ni budouci věci předpovídali.
1) t. příliš. nejvýše sprevedlivy'. abych se odvážil a t. d. Omlouvh svou podiybnou otázku. že
ji nr.-dimiani : nedověry ani : všetednosti, nýbrž & poučenii svému i hlilních svých.

12.2—16.
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jest všem. kteříž přestupují a nepravě pestrým? zdali pak ptákem strakatým
člnl. .
veskrze? Pojďte, shromaždte se všecka
2. Stípil jsi je &kořen pustili; daří zvířata zemská..pospěšte k žrádlu"
se & nesou ovoce :“ blízko jsi t ústům

jejich a daleko jsi od ledví jejic "

10. Pastýř-i mnozí' zkazili vinici mou.

pošlapali podíl můj: obrátili částku mou

3. A
Hospodine!
poznal
jsi mého
mne.
viděl
jsity.mne
a. zkusil jsi
srdce

žádoucí
v poušti
11. Po
ožili jizpustlou.
v rozmetání; i kvílila

sbití
tebou
:* shromažd'Šajako
stádo kzaa posvět
jich ke ' zabití."
4. Dokavade kvíliti bude země a bylína všeliké krajiny schnouti pro zlost
bydlících v ní? Stráven jest dobytek i
ptactvo. nebot řekli: Neuzřít posledních
věcí našich“
5." Jestliže jsi s pěšími běže ustal.
kterak budeš moci stačiti s koňmi? Když
pak v zemi pokoje bugčen budeš. co
učiníš v ýše Jordánu .
6. Nebo i bratří tvoji i dům otce

nade
Zpuštěna.
zpuštěna
jest
všeckamnou;'
země; nebo
žádného
není, kdo
by rozvažoval srdcem."
12. Po všech cestách pouštních řišli
jsou zhoubcové; nebot meč Hospo 'nův
zžířevšecko od kraje až do kraje jejího:
neni pokoje žádnému tělu.
13. Naseli pšenice a. uažali trní: dě
dictvi obdrželi a neprospěje jim: zasty
díte se nad ovocem svým' pro hněv
prchlivosti Hospodinovy.
14. Toto praví Hospodin proti všem

tvého a.sami
též bojovati
tobě
povolávati
za tebou budou
plným proti
hlasem :“ nevěřjím, až k tobě mluviti bu—
dou dobrých věcí.
7. Opustil jsem dům svůj, zanechal
dědictví svého a dal milou duši svou“
vruku nepřátel jejich.
8. Učiněno 'est mi dědictví mě jako
lev v lese :' vydalo proti mně hlas svůj.

sousedům
mýmkteréž
nejhoršímfjenž
se dot;—
kojí
dědictví.
jsem rozdělil
li u
svému israelskému: Aj. já. vytrhnu je
z země jejich &dům Jůdův vytrhnu z
prostředku jejich:
15. a když vytrhnu je, obrátím se &
smiluji se nad nimi: a přivedu 'e zase
každého k dědictví jeho & každdho do
země jeho.

protož
nenávidím
9. Zdali
mi pakho.
dědictví mé ptákem

-a naučí—li.secestám
16. I stane se pak,lidudají-li
mého.seapoušití
Y při

2) t. dlouhý iivot i bohatství jim dáváš. — ") t. ačkoliv tě toliko ústy cti a nie srdcem.
3) t. ze jest s tebou. tebe se drží. tebe ctí. — ") t. určil den pomsty nad nimi. Když
spravedlivý Boba prosí o potrestáni bezboinikův. není to zlomyslností. en totiz toho žádá ku
polepšení jejich a k dokázaní spravedlnosti Božské. (Sv. Aug.)
- 4) t.. „nezastihne nás žádný trest po smrti; nebot nie toho nedbá Bůh.“ Tak mluvi bezbotnici
nejen za věku prorokův, nýbrž pov-zdy; milosrdné shovívam' Boli rouhově nedbalosti zovou.
5) Mluví Bůh k Jeremiášovi: — ") t. kdy! káznni tvé málo prospělo sprostým rodákům tvým
Anatotským (pěšími je zove). co! prospěje u_ nádherných : hrdýd: Jerusalěmskýeb ? (ty
připodobňuje bujným koním); a když v tichém městedtu venkovském sotva jsi bezpečno, co
si počneš na víru hlavního města.. bouřlivém jako vlny Jordanské?

6) Dle Hebr. tě!: „svolaji proti tobě shromážděni“ lidu, aby tě zahubili. (Sr. Mar. 6, d.)
7) t. národ. jeji jsem co vlastní život miloval, musím opustiti pro nepravosti jejich a vydutí je
nepřátelům v pobubení. Tak i Kristus kvílí nad zkázou hřišněbo Jeruzaléma. (Mat. 28. 87.)
8) t. jako lvu řvouoímu se vyhýbá pocestný, tak i _jl'snárodu svému. an otiskuje chudých.
9) t. zdali mi dědictví mé, lid můj. může býti ještě milý jako pták pestrý? (páv. jejž si tehdá!
: Tharsis přiváželi a velmi obliboveíi.) Nikoli! pročež — ") Srov. Jet. 56. 9. s pom.
10) t. Chaldejšti : vojskem mnohým jako se stády.
11) t. že jsem ji opustil. — ") tt kdoby slovo. má. si bral k srdci. poslechl &.činil pokiní.
18) t. na. následky skutků svých. a! vás tuti! naděje vaše sklame. o pomsta Bolí zastihne.
14) t. Amonským . Moabským; ti ikodili Židům kde o jak mohli: (Sr. 49.)

nes

Jeremiáš.

12. 17. — 18,16.

„ani ve jménu mém: „Živt jest Ho— 8. [ stalo se slovo Hospodinovo ke
e dnu“ jakož učili lid můj přisahati mně. řkoucí:
9. Toto praví Hospodin: Tak učiním,
s e Bále. vzděláni budou u prostřed
lidu mého..
že shnije pýcha jůdská a pýcha jerusa
lémská. mnohá..
17. Pakli nebudou o'slouchati, vy
10. Lid tento přezlý. kteříž nechtějí
pleuím národ ten. vypliuím a zahubím.
poelyšeti slov mých a chodí v převrá
praví Hospodin.
cenosti srdce svého: a odešli za bohy
cizími, aby sloužili jim a klaněli se jim:
Kapitola 18.
i budou jako nábedrník tento, an se k
nižádné potřebě nehodí.
řádům?šo'ÍJ'JJĚÍ'ÍŠiťJÍLĚĚŽ"ŠŠŠdĚ31335 , 11. Nebo jakož se připojí nábedrník
1. Toto pravi Hospodin ke mně: Jdi bedrám muže, tak jsem byl připojilsobě
a zjedne' ei nůbedmík lněný' &vložíš všecken dům imelský i všecken dům
jůdeký, díHospodin: aby mi byli lidem.
jej na be a své.a do vodynevneseš ho."
2. I zjednal jsem si nábedrník podle a k jménu a k chvále a k slávě: a ne—
slova Hospodinova & položil jsem ho uposlechli.
12. Protož díš k nim řeč tuto: Takto
okolo bedr svých.
3. [ stala se řeč Hospodinova ke mně praví Hospodin Bůh israelský: Všeliká
lahvička naplněna bude vínem.“ Iřeknou
podruhé řkouci:
ti : Zdaliž nevime. že všelikň.láhvička na
4. Vermi nůbedrník. kterýž jsi zjed plněna bude vínem?
nal , kterýž jest okolo bedr tvých, &.
13. A díš k nim: Toto praví Hospo
vstane jdi k Eufratu a skrej jej tam v
din: Aj. já naplním všecky obyvatele
díře skelné.
země této, i krále. kteříž sedi z rodu Da
5. I odšel jsem &skryl jsem jej 11Eu— vidova.na stolici jeho. ikněží i proroky
fratu. jakž mi byl přikázal Hospodin.
i všecky obyvatele jerusalémskě opil
6. I stalo se po dnech mnohých. řekl stvímz'
Hoopodin ke mně: Vstaň, jdi k Eufratu:
14. &rozptýlím je muže od bratra své
a vezmi odtud nábedrnik. kt'ery'žjsem ho. i otce i syny vesměs. dí Hospodin:
přikázal ekrýti tam.
neušetřim. aniž poshovim: aniž se smí
_ 7. I odšel jsem k Eufratu & kopal
luji.
nerozptýlil
15.abšch
lyšte
a ušima jich.
pozorujte: nepo
jsem _a vzal “sem nábedrnik z místa.
kdež jsem jej yl skryl: &.hle shnilý byl zdvihujte se, nebo Hospodin mluvil jest.
16. Dejte Hospodinu Bohu svému
nábedrník. tak že k žádné potřebě nebyl
příhodný.
'
slávu. prvé než se setmi . a prvé než se
16) t. uvěří-li ve mne národové pobnnšti a přijmou-li niboienstvi lidu israelrke'ho. týchž : nim
práv . blahoslavenství paliv-ti budou: duchovně romméj o povolání národů v církev.
1) "—PĚU.jejž okolo beder na, pouhém těle noliveli. — ") t. reiný, nemočený, nevybilený si
jej “PM.“ aby tim ]) znamenal. že jsem si byl lid iemlský vyvolil a s sebou co nejužeji
'Pojil (viz ll.). jakkoliv byl hrubý. nevzdělaný, nečistý & že jej i nyni pro nepravosti jeho,
je! mý“ nechce, zavrhnu; 2) aby se nezdůlo. že následkem močení prvniho zpukřel & se

zkazil. — Někteří trvají. že co se tuto 1—7 vypravuje. ". prorok skutečně tak vykonal,
:. není. proč bychom na tom pohybovali; jiní se domnívají, že jest pouhé vidění a obraz.
12) t. rozuměj: hlava každého telem :. bořem tak dojnta bude, jako by byl opojen.
13) t. buď zulepenoltí ducha, které! činí člověka netobopnn všelikého dobrého okutku: "10110
hroznými nehodami, jen! mysl tak sklidtúí. že si člověk neví rady. potáceje se takměř. 501110
opojení. Toto se shoduje s v. 16. Neobyeejnému připodobnění semi nerozuměli

13, 17. — 14, 6.

Jeremlál.

obrazi nohy vaše o hory tmavéz' čekati
budete světla a promění je v stín smrti
a v mrákotu.
17. Pakli toho neuposlechnete , v
skrytě kvíliti bude duše má nad pýchou :
rozpláče. rozpláče se a vydá oko mé slzu.
že zajato jest stádo Hospodinova.
18. Rci králi i panovníci:' Ponižte
se, sedněte :" nebo sstoupí s hlavy vaší
koruna slávy vaší.
19. Město. polední zavřína budou. a
nebude. kdoby otevřel: odveden bude
veškeren J ůda, přestěhován dokona.
20. Pozdvihněte oči svých a vizte,
kteříž přicházíte od půlnoci !“ Kde jest
stádo, kteréž dáno bylo tobě ." doby
tek tvů' slavný?
21.
díš. když tě navštíví? Neboť
ty jsi je naučila proti sobě a. vycvičila
jsi je na hlavu svou :*zdaliž nepojmou tě
bolesti jako ženu rodící?
22. Pakli díš v srdci svém: Proč při
šly na mne tyto věcí? Pro množství ne
pravosti tvé odkryta. jest hanba tvá., po
skvměny jsou paty tvé.'
23. Může—lizměniti mouřenín kůži

svou. anebo rys peřestost svou: i vy bu
dete moci dobře činiti , když jste se
naučili zlémuf .
24. [ rozseji je jako mrvu. kteráž vět
rem vzch0pena bývá. na poušti.
25. Tent los tvůj a částka míry
tvé ode mne, praví Hospodin. proto že

jsi se zapomněla nade mnou a doufala
jsi ve lži.
26. Protož i já. obnažim stehna tvá
před očimatvýma. aby se ukázala hanba
tvá..

27. cizoložství tvá. a řehtání tvé. ne

šlechetnost smilství tvého: viděli 'sem
ohavnosti tvé na pahrbcích v poli! ěda
tobě. Jerusaléme! Neočistíš se? Za
mnou! Až dokud ještě?"

Kapitola 14.
Liči ninmnou suchou: v zemi-. 7. modlí u :. lid;
10. Bůh borli nad napravoetml lilďroroh'n 19. pro
rok ještě jednou shoulme » lid prosí.

l. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo
k Jeremiášovi za příčinou suchoty.
2. Kvllízemějůdskáabrán její padly
a zasuty jsou zemí &.volání erusaléma
vzmáha se.
3. Větší posílají menších svých pro
vodu; přicházejí vážit, nenaleza'í vo
dy, přinášejí zase nádoby své pr zdné:
zahanbeni jsou' a souženi a přikrývají

hlavy své."

4. Nad zpuštěním země, že nepřišel
dešt na zemi. zahanbeni jsou oráči, pří—
krývají hlavy své.
15.Neboť i laň na poli rodí a ostavuje
(mladé své), protože není byliny.
6. ldivocí oslavě stojí na skalách a.

16) t. prvé nežli vás přepadnou tmy; ndliby veliké bídy a těžkosti na vás přišly.
18) t. králové—matce.poručnici, ana má poručenství nad králem nezletilým. Vykládqií pak to na
Joachima čiJechoniúše a matku jeho Nollestu. oba potom spolu do Babylonu v zajetí odvedené.
(4. Král. 24. 8.) — ") t.. na zemi; mějtos matek: známo. že staří v smutku na zemisedbvali.
20) Anebo: vizte ty, kteří přicházejí od půlnoci. t. Chaldejská. ——") t. dcera jůdská!
21) t. ty jsi je sama zavolala. a jim cestu k sobě ukázala; (4. Král. 16. 7.-) rozumí se o králi
Achazovi, jenž si od Chaldejských pomoci žádal; anebo o Ezechiáši, který : pýchy poklady
své okázav Chaldejským povzbudil je, že přepadli jej. (Viz heidi 39.)
22) Nejobavnqjší potupeni a nejkmtěu'ši porobu tím značí. (Viz i 26 a 27.)
23) t. vy jste navyklostí tak zatvrdli ve zlém. to po lidsku mluvě ani se polepšíti nemůžete.
(Mat. 19. 23—26) Znamenej. jak hroznů a nebezpečné jest hříšná navyklostl
27) t. i po této posvátné zemi. —- ") t. nebudeš činiti pokání. eby se očistil? následuj mne!
jak dlouho ještě v zatvrzelosti Své potrvá“
Tak mocně Bůh svědomím volů hříšníka!
3) t. nevédouce si rady při vší vznešenosti své a bohatství svém. — “) t. hořernazármutkem.

L

4) t. sklnmúni ve své naději, vidouce, že všecka jejich práce marná jest.

“18.4

Jeremiáš.

hltají vitrjako draci ;"očijich pocházejí,"
protože není byliny.
7. Budou—li nepravosti naše svědčiti
proti nim. Hospodine! učiň (nám po
moci pro jméno své; nebot mnohá jsou
odvr ení naše; roti tobě jsme zhřešili.
8. Očekávaní raelovo. spasiteli jeho
v čas soužení! proč chceš býti příchozím
v zemi a jako pocestným. jenž se uchy
luje k přenocování “."

14. 7—22.

hladu nebude v zemi této: Mečem a hla—
dem zhynou proroci oni.
16. A lidé, jimž prorokuji. rozmetáni

budou po cestach 'erusalémských pro
hlad a meč. a nebu e, kdoby je pocho—
val: oni i ženy jejich. synové i dcery je
jich: i vyleji na ně zlobu jejich.
17. I díš k nim slovo toto: Vyved'te
oči mé slzu dnem i noci a nemlčte: nebo
potí-enim velikým potřina jest panna.

dcera lidu mého, ranou přetěžkou ná
ramne.
18. Vyjdu-li na pole, aj, zbiti mečem!
no tvé nad námi vzýváno jest; neopou— vejdu-li do města. aj, zmoření hladem!
Prorok také i kněz zašli do země. kteréž
štějž nás!
10.' Toto praví Hospodin lidu tomu. neznali.
kterýž miloval hýbati nohama svýma"
19. Zdaliž zamítl, zavrhl jsi Jůdu?
&.neodpočinul a Hospodinu se nelíbil: anebo zošklivila si duše tvá Sionu? Proč
„Nyní připomene nepravosti jejich &
jsi ted;v r_anilnás, tak že žádného není
zdraví. Cekali jsme pokoje a není do
navštíví hřích jejich.“
11. I řekl ospodin ke mně: Nemodli brého; a času uzdravení. a aj, zbouřeni!
se za lid tento k dobrému.“
20. Poznali jsme, Hospodine! bezbož
12. Kd ž se postiti budou, nevysly nosti své i nepravosti otců našich. že
šim proseb jejich: a budou-li obětovati jsme zhřešili proti tobě.
21. Nedávejž nas v potupu pro jméno
oběti zápalné a suché. nepřijmu jich:
nebo mečem a hladem a morem shla— své. aniž nám dopust pohanění stolice
dím je.
slávytvé :' rozpomeňse a neruš smlouvy
13. [ řekl jsem: Ah, ah,ah. Pane své s nami.
Bože! Proroci říkají jim: Neuzřite meče
22. Jsou-li pak mezi rytinami pohan
& hladu nebude mezi vámi. ale pokoj skými, kteřížby dštili? anebo mohou-li
pravý dů. vám Bůh) na místě tomto.
pak nebesa dáti přívaly? Nejsi-li pak
14. I řekl ospodin ke mně: Křivé ty Hospodin Bůh náš, kteréhož jsme
prorokují proroci ve "měnu mém; ne očekávali? Nebo: ty jsi učinil všecko to.
poslal jsem jich. aniž jsem přikázal jim.
9. Proč chceš býti jako muž toulavý.

if(“
silný.
nemůže
vysvoboditi?
y pak
mezikterýž
námi jsi,
Hospodine!
a jmé

aniž jsem mluvil k nim: vidění lživé &.

hádaní a lest a klamy srdce svého pro
rokují vám.
15. Protož toto praví Hospodin 0 pro
rocích, kteříž prorokují ve _ménn mém,
jichž jsem já. neposlal, řikajice: Meče a
6) t. jako hadi nataženým hrdlem lapají po čerstvém povětří. ohromnou suehost . vyprůhlost
trpím. — ") omdlévnjí hladem & žízní: divocí oslové dlouho žízeň trpěti mohou.
8) t. htelýž jde lhostejné, krajinou. nedbsje. leč kdeby přenocoval: tak ty nedbá! země ne'.
10) Odpovídá. prorok jmenem Hospodinovým. — ") t. který! rád umo tama běhával, pomoci
hledqje u cizích bohův & núrodův. ale na Boha svého nepamatoval.
'
11) t. o milost, Imilovůní, abych ho ušetřil: nespomůže modlitba tvá, když on se nepolepil'.
21) t. nedopwitěi. aby chrám, etolec olivy tvé, potupen byl od národů pohanských!
- 22) Dolož: samy o sobě. když ty nechceš? Jsout toliko nástrojem všemocné ruky tvé.

Jeremiáš.

15, 1—14.

Kapitola 15.
Hrosi Bůh lidu. io židoé piimlnvy nepřijme, nýbrž
je čtyrmi ranami potrestá: morem. mečem. hladem.
zajetím; 10. těší proroka si opětnéstýskojlcího ndihením
pomoci, bude-ll si mam v hlásání slovo jeho počineti.

1. [ řekl Hospodin ke mně: Byt stál
Mojžíš i Samuel přede mnou. nebude
duše má. k lidu tomuto: vyvrz je od
tváři mě. a necht jdou.'
2. Pakíi řeknou k tobě: Kam ů
'deme? díš jim: Toto praví Hospodin:
do k smrti. k smrti: a. kdo k meči, k
meči: a kdo k hladu. k hladu: a kdo k
zajetí, k zajeti.'
3. A navštívím je čtverým spůsobem.
dí Hospodin: Mečem k zabiti a psy k
roztrhání a ptactvem nebeským i zvěří
zemskou k sežrání a. k rozsápání :
4. & vydám je v horlivost“ všem krá
lovstvím země pro Mauassesa, syna Eze
chiňšova., krále 'ůdského." pro všecko,
co jest učinil v erusalěmě.
5. Neboť kdož se slituje nad tebou.
Jerusaléme? anebo kdo se zarmoutí ro

1885

7. I rozpráším je věječkou v hranách
země ;' pobil jsem a zkazil lid svůj ,“ a
však od cest svých nenavrátíli se.
& Rozmnožily se mi vdovy jeho nad
písek mořský: uvedl jsem jim na matku
mládencův' zhoubce o poledni: poslal
jsem na města náhle strach.

9. Sesláblaf kteráž porodila sedm."
umdlela duše její; zapadlo jí slunce.

kdyžještě byl den :"' zahanbenajest a

zarděla se: a ostatní její-r vydám pod
meč před obličejem nepřátel jejich. dí
Hospodin.
10. Běda mi. matko má: proč jsi mne
zrodila. muže sváru. muže nesvornosti po
vší zemi'i" Nepůjčil jsem. aniž kdo mně
půjčil na lichvu:" všickni mi zlořečí.
11. Praví Flos din: Zajisté budou
ostatkové tvoji k dbobrému;zajisté vyjdu
tobě vstříc v čas trápení a v čas soužení
proti nepříteli!
12. Zdaliž se spojí železo a železem
&mědi od půlnoci?
13. Bohatství tvá &. poklady tve
dům v rozchvátání darmo pro hří
chy tvé všelikó & ve všech končinách
tego;
tv
j. anebo kdo půjde prosit
\ za pokoj tvých.
6. Ty jsi opustil mne. dí Hospodin,
14. A přívodu nepřátely tvé z země.
odešel jsi zpět: i vztáhnu ruku svou na. kteréž neznáš? nebo se roz il oheň v
tebe a zabím tě; nstaí jsem prose.'
prchlivosti mé; nad vami ořeti bude.
]) t. rvěstuj. kaz jim. le ode mne uvrzeni jsou a do ujetí odvedeni budou.
2) t. koho zastihne smrt morem. at umře morem, koho mečem. ať mečem s. t. d.

4) t. vydim je hněvu, vzteklosti vioob. ze se strachem po všech hodinách toulstí budou. 
") t. který: sám provozovalmocnářstvív Jerusalémě, a lid k němu svedl. IV. král. 21, 10. 25. 26.
6) t. napomínoje . namlouvqje, prose tebe. aby činil pokání. ale všecko na darmo.
7) t. branami přes hranice země_; nebo mimo město. : hran měst. — ") t. : veliké či.-ti; roz
umí 10 kmenů království lsrselského; jíní na odvedení Nobuohodonosorem slyší : j. j.
8) t. na Mami město. střed bojovné mládeže, rozuměj na Samaří. již dávno od nepřátel dobytou.
J_íní to obrací ns. Jerusalém & na čas budoucí rozumějí. Srov. v. ?. pos.
9) leůvali staří o matce. když ji přibylo ditek. že se posilniln: když pak pomreli. že seslibla.

—- ") t. tolik co mnoho.—'") t. smůlají radost a nastal smutek v mládí. — 1) t. dítky.
Připodohůuje se tu Jerusalem ]: matce. které.: mnoho dítek měvši. do posledního všecky pozbyla.
10) Neříká, si prorok na protivenství, která mu qujané jeho činí. proto ze je na rozkaz Bolí
: nepravosti kůra! s tresty Bo.!ímíjim hrozil. — ") t. žádnému jsem neublížil. .. přede .. ..
12) Připodobňuje Židy pouhému telem. Chaldejská pak oceli (telem & mědi); tedy smysl: Slabší
Jůdsko neodolá. násilí Chaldejských: to bude onomu trestem za všeoku jejich provinu. in to. se
tebe tak pronásledují. (39.' ll. 40, 4.) Na to pak dále Judsku přímo vyhrolqjo:
14) Dle Behr. jinak: „odvedu nepřátele tvé t. Židy (k proroku mluví) do země. kterou! nemáš.“
Biblí českú.
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Jeremiáš.

15. Ty víš, Hospodinel' rozpomeň se
na mne snavštěv mne &.ochran mne před
těmi. kteříž mne pronásledují . nechtěj v
trpělivosti své přijmouti mne :" věz. že
jsem snášel pro tebe potupu.
' 16. Nalezeny jsou řeči tvé.'i snědl

jsem je:"i

bylo jest mi slovo tvé ra.

dostí &veselím srdce mého: poněvadž

vzývánojest jméno tvé nade mnou,'"

15. 15. -— 16, 7.

Kapitola 10.
Zapovídů. proroku pojmouti ženy pro zhoubu . zármu
tek, jenž potloti mi veškerou zemi; lB. předpovídá,
že uopiětelě v zemi vpadnou; 19. io národové & prn
věmu Bohu se obrátí.

]. ! stalo se slovo Hospodinova ke
mně řkoucí:

Hospodine, Bože zástupův.
2. Negojmeš
ženy tomto.
&. nebudeš míti
17. Neseděl jsem v radě hrajících' & synův
& cer na místě
nehonosiljsem se za příčinouruk tvěz“
3. Nebo toto praví Hospodin o sy—
sám jsem sedával, nebo pohrůž on na. nech i dcerách. kteříž se rodí na. místě
plniljsi mne.'"
tomto. a o matkách jejich. kteréž zrodily
18. Proč učiněnajest bolest má věčná, je: i o jich otcích, z jichžto kmene zplo
&.rána. má bez naděje nechtěla se zho dili se v zemi této:
jiti? učiněnajest mi jako vody lživé, ne
věrné,.
4. Smrtelnými nemocemi pomrou: ne
oplakáni ani pochovani. za.hnůj
19. Protož toto praví Hospodin: Ohrá budou
na. svrchu země budou: o mečem i hla—
tíš-li se.' obrátím tě. a před tváří mou
dem
pohnbeni
budou: a budou mrtvoly
státi budeš :" & odděliš-li věc drahou
od chatrné. jako ústa, má. budeš :"' jich za pokrm ptactvo nebeskému a zvi
obrátit se oni k tobě, a. ne ty obrátíš se řatům zemským.
k nim.-"

20. I dám tě lidu tomuto za zeď mě
děnou. silnou :* a. bojovati budou proti
tobě &ne řemohou: nebo já. jsem s te
bou. abyc vysvobodil tě &vytrhl tě, dí
Hospodin:
21. & vysvobodím tě z ruky nejhor
ších a.vytrhnu tě z ruky silných.

5. Nebo toto raví Hospodin: Ne—
vcházej do domu vasu,' aniž chod 1:
kvílení. aniž jich těš: nebot jsem odjal
pokoj svůj od lidu tohoto. milosrdenství
i slitování. praví Hospodin.
6. [ zemrou velicí i malí v zemi této:
nebudou pochováni, aniž oplakáni. a.ne—
pořeží se, aniž si lysiny na hlavě udělají

pro ně!

7. A nebudou lámati u nich kvílícímu

15) t. jak jsem utiskovím od nepřítel: prorok k Bohu mluví: sv. otcově vyklidují, že tu Jeremiáš
předpodobňuje Krist-a Pina. — ") t. neměj trpělivosti :: nepřáteli mými o. nedejž. abych já
umřel, leč bych viděl potrestání jich: za to prosí, aby se ohjevila spravedlnost Boží.
16) t. jak mile joem zvěděl. -— ") t. iódostivě jsem každé slovo tvé přijal a. splnil a. hned bez
prodlení lidu oznámil, & nyní tak hle! mne za. to pronásledují. — “') sluji prorokem tvým.
17) t. posměvačů, kteří! : slova tvého hříčku mqjí. (Žalm l. l.)—"') t. nepyšnil jsem se mocí.
kterouž jsi mi dal. —- "') t. básní před tebou; nebo: pro trpké řeči. jež jsem hlásal.
18) t. neděje má podobě se lživémn. nevěrnému zidlu. ano právě v čus horka a. žízně vysychá.:
tak ty _jsi mne opustil, kdy! jsem nejvice pomoci tvé potřeboval.
19) Kárů Bůh proroka. mjeho poslední odvížlivé. nedůvěrné slovo. ——
“) t. mým služebníkem budeš.
_- m) a. budeš-li přísně dle mého zákona. kůn-sti hřích lidu mého. svěřim dále ústům tvým
:lovo své. ——1) t. buď stuten. ot oni dle slovo. tvého & ne ty dle višní jejich se řidič.
20) t. já ti přispějí . pomohu & posilním tě : vyuvobodím: rukoa i nebe moeuějiích protivníkův.
5) &.pohřebního. (o jakém! 5. Moji.. 26. 14. 2. Král. 3. 35. Tob. 4. is.)
6) L jiní. pověrečně a. upovězeným pohanským obyčejem. na; muneni velikého zármutku: (3.
Moji. 19. 28.) u mnohých národů si obyčejně příbuzní ze smutku tváře pořezávuli.

Jeremiáš.
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chleba k potěšení nad mrtvým :“ a ne a. ze všech zemí. do nichž vyvrhl jsem
daji jim nápoje. číše k potěšení" nad jež i přívoduje zase do zemějejich, kte
otcem a nad mateři jejich.
rouž jsem dal otcům je'ich.'
8. A do domu kvasu nevcházej. aby
16. Aj. já. pošlu rybaře mnohé. praví
Hospodin. a lapatí je budou: a potom
seděl
s nimitoto
a;jedl
&%:ospodin zástupů, pošlu jím lovce mnohé, a lovití budou
9. nebo
praví
Bůh ist-selský: Aj, já odejmu od místa je se všeliké hory a se všelikého pahrbku
tohoto před očima. vašima. a za dnů va a z jesk ' skalnýchf'

šich hlas radosti a hlas veselí, hlas žo—
nicha &hlas nevěsty.'
10. A když oznámíš lidu tomu všecka
slova tato. &řeknou tobě: Proč iunluvil
'est Hospodin rotí nám všecko zlé ve—
liké toto? kteri jest nepravost naše? &
který hřích náš, jímž jsme zhřešili Ho
spodinu Bohu svému?

ll. Díš k nim: Protože opustili mno
otcové vaši, praví Hospodin: a odešli za
bohy cizími a. sloužili jim a klaněli se
jim: a mne opustili a zákona. mého ne—
ostříhalí.

17.

ebo oči mé (patří) na. všecky

cesty je'ich: nejsout skryty od tváři m6.
a neby a skryta nepravost jejich před
očima mýma.
18. [ splatím nejprvé dvojnásobně
nepravosti a. hříchy jich: protože jsou
zprznili zemi mou mrtvinami modl svých
a ohavoostmí svými naplnili jsou dědi
ctví mé.

'

19. Hospodina! sílo má & mocnost
má. a. útočiště má v den soužení: l: tobě
přijdou národové od končin země a. řek
nou: Jistě lež drželi jsou otcové naši &
12. Ale i vy hůře jste činili. nežli ot— marnost, kteráž jim ne rospěla.
cové vaši: nebot aj. jedenkaždý chodí
20. Zdali udělá si
věk bohy, a oni
po převrácenosti srdce svého zlého. aby nejsou bohové?
21. Protož aj, já. ukáží jim té chvíle.
mne neslyšel.
13. [ vyvrhu vás ze země této do ukáží jím ruku svou a moc svou: a.zvědí.
země, o níž nevíte Vy,ani otcové vaši: a že jméno mí Hospodin.
sloužiti budete tam bohům cizím dnem
i nocí. kteříž nedají vám odpočinutí!
14. Protož aj. dnové přicházejí,di Ho
spodin. a nebude se řikati více: Zivt jest
Hospodin. kterýž vyvedl syny israelské
ze země egyptské!
15. ale: Zivt jest Hospodin. kterýž
vyvedl syny israelské ze země půlnoční
.
7) t. nebudou slavití kvasy pohřební (tryzny) . jimiž truchlících vyrůželi, těšili. — ") t. ne
budou miti vina.. aby dali zamoueeným číši potěšeni; tim bídu & nouzi značí. (Přísl. 31. G.)
9) t. všelikó veselí ; písněmi svatebními ku poctě ienichově s. nevěstině; značí se tím největší
zpousts. země s. zármutek obyvatelů, když nebude ani mladého lidu !: veselým sůatkům msn

lehkým.
13) Dle Hebr.: „protože (u. dokavade) neudělim vám milosti.“ (Srov. dále 14 a. 15.)
15) Vykládá se i co podobenství budoucího vykoupení veškerého lidstva & shromáždění v církev.
16) t. pošlu nepřátele (roz. Chaldejské, Římany) &.slori je jako rybáři loví ryby. a. seženou
je ze všech skrysl JICl'Ipo celé zemí, jako na lovu honci shánějí zvěř lovcům. Jiní olo roz
umějí o navrácení se národa rozptýleného ze zajetí a uvedení jeho 1.:vlast. Ezdrášom a. Ne
bemiůšem. — Podobenstvím (viz IQ.) se to vykládá na sv. apoštoly : blahověsty. kteří du
chovním smyslem loví :. shíní duše nevěřících v církev Kristovu. (Mat. 4, 19. Luk. 5. 10.)
20) t. jaký pošetilý nesmysl u člověka. rozumného, když sám si něco zvolí za boha, o čemž pouhým
rozumem nahlídnouti může. že to bohem není! tak řeknou národové obrátivis se k Bohu pravému.

154.
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Kapitola 17.
Liči hlubokou lidu v modloalužbě zatvrzele-t; 5. kůl-6
důvůrn v pouhou pomoc lidskou : 11. ne rondlnoot

lakomltvi; li. pluli o pomoc proti nitílk m nepil
telsky'm; 10. nepominů"suti den nobotníhrou pohrůž
hml treotů Božích pro mouctivůni jeho.

]. Hřích Jůdův napsán jest rafijí že
leznou. s hrotem diamantovým, vyrytý po
širém srdci jejich &na rozích oltářův je
jich :“
2. když vzpomenulijsou synové jejich
na oltáře sve & na háje své a. na stro
moví ratolestně na horách vysokých.
3. obětu'íce na. poli. Sílu tvou“ i vše
cky po
y tvé dům v rozchvátání.
výsosti tvé pro hříchy ve všech konči
nách tvých.
4. A ostavena budeš samotou.bez dě
dictví svého. kteréž jsem dal tobě: &pod
robim tě v službu ne řátelům tvým v
zemi.kterěž neznáš: nebot jsi oheň zaní—
tila v prchlivosti má: na věky hořeti bude.
5. Toto praví Hospodin: Zlořečený
člověk. kterýž doufá v člověka' &klade
tělo" za. rámě své a od Hospodina od—
stupuje srdce jeho.
6. Nebot bude jako vřes“ na poušti
&neuzří. aby se (mu kdy) dostalo do
brého: &bydliti bude v suchotě n'a.pouš
ti. v zemi slatinné &nebydlitelné.
7. Požehnaný muž. kterýž doufá. v

17. 1—15.

Hospodina ». jehož doufání bude Ho
spodin.
8. [ bude jako strom, kterýž přesazen
bývá podle vod,jenž k vlhkosti pouští ko
řeny své: i nebude se boti, když přijde
vedro; & list jeho bude zelený. a. v čas
suchoty nebude pečliv. aniž kdy pře
stane nésti ovoce.
9. Převrácené 'est srdce všechněch'
a.nezpytatelné: k už je pozná?
10. Já Hospodin. kte 'ž zpytuji srdce,
&zkušuji ledví: kterýž ávám jednomu
každému podle cesty jeho a podle ovoce
nálezkův jeho.
11. Koroptva. vychovala to,.čeh'ož ne
zplodila; (tak mnohý) učinil bohatství,
ale nepravé: v polovici dnů svých 0 ustí
je ».vposledním času svem nemou
tu
bude.“
12. Trůne slávy výsosti od počátku!
Místo posvěcení našeho!
13. Očekávání Israelovo, Hos odine!
Všickni, kteříž tě Opouštéjí.
anbeni
budou; odstupující od tebe na zemi na—
psání budou:“ nebot opustili pramen vod
živých. Hospodina.
14. Uzdrav mne, Hospodine! a uzdra
ven budu ;“ spasena učiň mne &.spasen
budu: nebo chvála. mě. ty jsi.
15. Aj. oni mluví ke mně: Kde jest
slovo Hospodinovo? necht přijde !“

]) t. hřích národu judského jest nevyhlsditelný; byť se i vielikň památka modloeluiby jejich
zničila. svědčí proti nim srdce jejich . zříceniny obětnic. na nich:! jména bohův nepravých
oe nalezají. tak že synové jejich povzdy se !: ohavnosti tě nnvrscují. 1—4 kůrů. modloeluzbu.
3) t. „6 Jůdo!“ dle Hebr. též: „ó horo mi!“ Rozumej: „Sion, dcera Sionski !“
5) t. jen nn lidi .. na jejich pomoc zpolěhš. jako Joakim . Sedecíáš na pomoc Anynkýoh .
Egpteky'oh. —- ") t. v smrtelného člověka silu svou. opustě přitom Boha &nedbqje tomu
i. vůli zákonů Nejvyššího; tim křivdi Bohu. jakoby pomoci nemohl. nebo nechtěl, nebo nevěděl.
6) Jiní: „boroviee“ j. “jalovec“ Podobenství se vykládá přímo na krále Joakim: (viz 9.); du
chovně pak platí o člověku zbeveném milosti Boží.
9) Všeobecně mluvě míní zvlůšt srdce krále Jonkimu, (viz 5.) a tak i dále — 12.
'11) Vypnvují o knroptvi (jiní ale myslí o jcřibkovi). že cizi vejce krade & rysedává; míaďntn
pak nepravou matku poznavše. brzy opouštějí a ]: přlrozeným druhům ovým se nemcují. Tok
jest i : neopravedlivý'm jměním; známo, jak jediné lakomstvi vekem se zmohli & člověka. po
šetilým činí: pověstné bylo lnkomntvi krále Joakima.
13) t. Jako věrní synové Boli zapabni jsou u trůnu Nejvyššího v nebesíeh v knize živou. tak
opouštějí Boha.. v pruhu země; lehkým větrem rozmete ee památka jejích.
14) t. hlavně od zármutku vnitřního .. následovně i od všelikého zevnitřního zlého.
15) _t. necht le tune. co Hospodin předpověděl: rouhevě vyzývají ne ne trestající ruku Páně.

17.16. _18,7e
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16. A já jsem se nelekal. následuje
tebe pastýře? a dne člověka“ nežádal
jsem, ty víš; co vyšlo ze rtů mých, pravé
bylo před obličejem tvým.
17. Nebuď mi ty k strachu. naději
mě..ty v den trápení.
18. Necht zahanbeni jsou. kteříž mi
rotivenství činí. a já at nejsem zahan
ben: necht oni se bojí. ajá. at se nebo
jím: uveď na ně den trápení a dvojná
sobným setřením' setí-ije.
19. Toto praví Hospodin ke mně: Jdi
a stůj v bráně synů lidu, skrze kterouž
vcházejí králové jůdští a Vycházejífi ve
všech hranách jerusalémských:
20. a díš k nim: Slyšte slovo Hospo
dinovo. králové jůdští a veškeren Jůdo
i všickni obyvatelé jerusalémštl. kteříž
vcházíte skrze brany tyto.
21. Toto praví Hospodin: Ostřlhejte
duší svých. &nenoste břemen v den so—
botní, aniž vnášejte skrze brany jerusa
lémské:
22. a nevynášejte břemen z domů
svých v den sobotní a žádného díla ne
dělejte: světte den sobotní. jakož jsem
přikázal otcům vašim.
23. A neposlechli. aniž naklonili ucha
svého: ale zatvrdili šíji svou. tak že ne—
uposlechli mne a nepřijali kázně.
24. [ stane se: Jestliže mne uposlech
nete. dí Hospodin. abyste nemášeli bře
men skrze brz'my města. tohoto v den
sobotní, abyste nedělali v něm žadné
ho díla:
25. vcházeti budou skrze brány mě
sta tohoto králové i knížata. a seděti na
stolici Davidově &jezditi na vozích i na
koních. oni i knížata jejich, muži jůdští
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& obyvatelé jerusalémšti: a bude oby
váno město to na věky.
26. [ budou přicházeli z měst jůd
ských a z okolí Jerusalem a ze země
Benjamiílovy & z rovin i z hor iodpo
ledne, nesouce zápal a obět k zabití i
posvátnou obět (suchou) i kadidlo. &.vne—

sou (všelikou) obět do domu Hospodi
nova.
27. Poldi neuposlechnete mne. aby
ste světili den sobotní a nenosili a ne—
vnášeli břemen skrze brány jerusalěm
ské v den sobotní: zapálím oheň v bra
nách jeho. zžíře domy jerusalémské &
neuhasne.
'

Kapitola 18.
Podobenstvim hrnčiře učí prorok, že člověk docel- od

Boha zavisi; 8. že Bůh hjícim milostlv bude. 12.
nohjioi io potrestá; 18. stýská sl na úklady, helb
mu Zidé strojili; 20. prosí Boba, aby je a to trestal.

1. Slovo, kteréž se stalo kJeremiá—
šovi od Hospodina řkoucl:
2. Vstaň & sejdi do domu hrnčířova
a tam uslyšíš slova má..
3. I sešel jsem do domu hrnčlřova a
aj, on dělal dílo na kruhu.
4. I rozpadla se nádoba. kterouž on
dělal z hlíny rukama svýma: a obrůtiv
se udělal z ní nádobu jinou. jakož se líbilo
před očima jeho učiniti.
5. [ stalo se slovo Hospodinovo ke
mně řkoucí:
6. Zdaliž jako hrnčíř tento, nebudu
moci učiniti vam, dome israelský! dl
Hospodin? Aj hle! jako hlína v ruce
hručířově. tak vy v ruce má. dome isra

elskýl'

7. V náhle mluviti budu proti národu

16) Dle Behr.: „neubihal jsem býti pastýř-em]: rozkazu tvému.“ — “) t. nežůdal jsem neštěstí
jejich. vyplnění předpověděni svých. pro sebe. nýbrž k chvále tvé. (Srov. 15. 15. IS.) —
18) t. opět a opět patří je. mnohonásobnými ranami zksž je; er. Isaiói 61, 7.
19) t. v nejhlsvnejií bráně, kdežto se nejhlučneji lid. vznešcní i sprosti. shromažďovali k veřej
nému jednom.
21) t. pro spásu duší svých. životů svých. Den k'posveceni člověka zasvěcený svete světití velí.
6) t. jako hrnčíř může z truple hlíny učiniti nádobu špatnou. s.“tu roztříštiti a opět přetvořiti
v nádobu krásnou; tak i já mohu vás zkazití. nebo opět vás na milost přijmutí a pamati,
však ale učiníte-li
pokání. To povzbuď nás svědomitěee zachovati dle Filip. 2, 12.
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ni. užssne se a. kývati bude hlavou
svou.
17. Jako vitr žhoucl rozptýlim je před
nepřítelem: hřbet a ne tvář ukáží jim
v den záhuby jejich.
umyslil. učiniti jemu.'
IS.“ [ řekli: Pojďte a smyslme proti
9. A rychle prohlásim o národu i o Jeremiášovi smyšleni; nebot nczh ne
zákon od kněze ani rada od moudr ho.
království. že je vzdělám a. vštiplm.
10. Učini-li zlé před očima to 'ma. 3. ani řeč od proroka :" pojďte s.zbime jej
neuposlechneli hlasu mého: i já litovati
a nedbejme na všecky řeči
o 0.
budu dobrého, kteréž jsem prohlásil. že jašykem'"
učinim 'emu.
J 19. Pozoruj mne, Hospodina a slyš
11. rotož nyni rci mužům jůdským hlas protivníků mých.
s obyvatelům jerusalěmským, řks: Toto
20. Zdaliž se odpláci za dobré zlým,
pravi Hospodin: Aj. já strojlrn roti vám že jsou Vykopalijámu duši měl" Rozpo
zlé a myslim proti vám myš eni: Na. meň se . že jsem stál před obličejem
vrat se jedenkažd od cesty své zlé, tvým. abych mluvil za ně dobré a od—
vrátil rozhněváni tvé od nich.“
&spravte cesty sve i úmysly své.
21.' Protož vydej syny jejich v hlad
12. Kteřižto řekli: Zoufěmef za my
šlenkami tedy svými půjdeme s jeden &uvěd'je v ruce meče: buďtež žen je
každý převrácenost srdce svého zlého jich bezdětny &.vdovy: a muži jejic pa
činiti budeme.
dnětež morem: mládenci jejich prokláni
13. Protož toto pravi Hospodin :Tažte bud'tež mečem v bo'i.
se národů: Kdož slyšel takové hrozné
22. Budiž slyším ili-ikzdomův jejich:
věci. jakých až přiliš spáchala panna nebo přivedeš na ně lotra v náhle: pro
isrselská?
tože vykopali jámu. aby popadli mne a.
14. Zdaliž zhyne se skály pollm snih osidls. skryli nohám mým.
libansk ' ?“ anebo mohou.-li prýšticl se
23. Ale ty. Hospodine!.viš všelikou
radu jejich proti mně na. smrt: nesmi
vody, studené &tekuté vyhynouti?
15. Ze zapomněl na mne lid můj, na. lujž se nad nepravosti jejich. a hřích je—
darmo obětujice a urážejice se na svých jich před tváři tvou nebuď shlazen; pad
cestách. na stezkách věku. aby chodili nětež před obličejem tvým. v čas prch
livosti své zmař je.
po nich cestou nemženouz'
16. aby byla země jejich v zpuštěnl
&v smlch věčný: každý. kdož půjde skrze
a.proti království, že je vykořenlm s zka—
zim s. vybubim.
8. Učinl—lipokání národ ten nad zlým
svým, kteréž _]sem prohlásil proti němu:
učmlm i já. poután!nad zlým. kteréž jsem

8) t. učiní-Ii pokání nad hříchy svými pro trest. jemu svěstovaný nebo seslsný. odcjmu ten
trest & blažens. jej opět učinlm: tak svobodné vůli naši zanechává. blaha nebo trestu získati.
12) t. ztratili jsme všecko naději. že by mozno bylo. abychom se polepšili a Bůh nám odpustil:
pročež: — (Srov. ls. 57. 10. & svrchu 2. 25.)
14) t. se skály libanské snih. který! se rozpouští & teče na pole; bude-lit někdy Liban bez
sněhu & tenli přestane rozpouštěti se . svlsžovati pole? Smysl: zda-lil scházelo kdy národu
judskému dobra milosti má? & přede toho nic nedbá. s. nevděčné mne opouští.
15) t. opustili mne vzdor hojných dobrodiní jim prokázaných; obětují marnosti (modlám) &
v urážku si berou dávnověkě zákony me'. a. nchquji se na. cesty nove'. nejistě, závadné.
18—23) Uklady protivníkův proti Jeremiášovi béi'e církev sv. podobenstvím prorockým o Kristu
a čte v svatý týden. — “) t. byt i tento Jeremiáš zahynul, máme jiných kněží i proroků.
kteří nám lepších věci předpovídají než on. — '“) t. křivou žalobu složme proti němu.
21) Že toto _ 23 neodporuje v. 20., viz 12.. 3. poznamenáni. Lze a, též i vysvětliti co pro
roetvi prosebnim spůsobem vyjádřené: „Vydáš syny jejich v hlad a uvedei na ně meč“ a d.

'L

Kapitola 10.
K rozknu Božímu vyobrazuje prorok rozbitim láhve
[.r-učené před staršími lidu . knežími zkázu město Jo
r'uulůmn ns potrestbni modloslužby lidu.

1. Toto praví Hospodin: Jdi a vezmi

láhvici hrnčíř-e hliněnou od starších
kněží.“
2. A vyjdi do údolí syna Ennom, kte

réž jest vedle vchodu brány hrnčířské?
a hlásati budeš tam slova..kteráž já. mlu—
viti budu tobě.
3. & díš: Slyšte slovo Hospodinovo.
králové jůdští' a obyvateléjerusalémští !
Toto praví Hospodin zástupů, Bůh isra—
elský: Aj.já.uvedu trápení na místo toto.
tak že každému, kdo je uslyší. zníti bude

v ušíchjeho :"
4. proto
a cizíbohům
učinili
místo
toto: že
&oopustili
ětovalimne
na něm
' cizím. jichž neznali“ oni ani otcové jejich

ani králové jůdští: i naplnili místo toto
krví nevinných ;“
5. a vzdělali Výsosti Bůlům. ab pálili
syny své ohněm v zápalnou obět álům,
čehož jsem nepřikňzal. aniž jsem o tom
mluvil. aniž to vstoupilo na srdce mě.
6. Protož aj, dnové jdou. dí Hos odin:
a nebude slouti více místo toto ofeth.
a údolím syna Ennom, ale údolím za
buenL
7. A zruším radu Jůdy a Jerusalěma.
na. místě tomto: a podvrktím je mečem
před obličejem nepřátel jejich & rukou
těch. kteříž hledají duše jejich: a dám
mrtviny jejich v pokrm ptactvu nebe
skému a líté zvěři zemské.
8.A položím město to v úžas a posměch:
každ '. kdo půjde “skrzeně, užasne se asi
pěti bude nad všelikou ranou jeho.

])
2)
3)
4)
9)
12)
])
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-9. A krmiti je budu masem synův je
jich 11masem dcer jejich:' a jedenkaždý
maso přítele svého jísti bude v obležení
a v úzkosti. v níž sevrou je nepřátelé
jejich &ti, kteříž hledají duše jejich.
10. I roztříštíš láhvici před očima
mužů, kteříž půjdou s tebou.
11. A díš k nim: Toto praví Hospo
din zástupů: Tak roztříštím lid tento. a
město toto. jako roztříštěna.býva nádoba
hrnčířská. kteráž nemůže více opravena.
býti: a v Tofeth pochováni budou, roto
že nebude jiného místa k pohřbeni: 
12. Tak učiním místu tomuto, dí Ho
spodin, a. obyvatelům jeho: a učiním
město toto jako TofetlL'
13. A budou domově jerusalémštl i
domověkrálů jůdskýcb nečistl jako místo
Tofeth: všiekni domově, na jejichž stře—
chách obětovali všemu vojsku nebes
kěmu a obětovali oběti mokré bOllůlB
cizím.

14. Přišel pak J eremiúš z Tofeth. kamž
jej byl poslal Hospodin. aby prorokoval
tam. a stal v síni domu Hospodinova a
řekl ke všemu lidu:
15. Toto praví Hospodin zůstupů. Bůh
israelský: Aj hle! já uvedu na město toto
a. na všecka města jeho všecko zlé. kte—

réž jsem mluvil proti němu; nebot za
tvrdili šíji smu. aby neuposlechli řečí
mých.

Kapitola 20.
Prorok od Falsurs. sprúvce stráže chrimovč. rsnnml ..
vazbou stíhán jest 4. věští jemu trest Boží; 7. stýská
si Bohu ns strasti své. si l 14. narozeni svemu slohů.

]. [ slyšel Fassur, syn Emmerův. kněz,
kterýž ustanoven byl knížetem' v domě

Dle Habr.: „& některé ze starších lidu & kněží.“ t. za svědky, aby neměli výmluvy. (Viz ID.)
t. ležela. na východní straně Jerusale'ms k boh Olivetské. proto i východní slols..
t. králi s královnou s. rodinou i veškerým dvorem. — ") t. jako náhlým rázem hromovým.
t. od nichž žádné nikdy pomoci uozakusili. — ") t. dítek, kteréž obětovali Bélovi.
Dopustlm na ně hlad tak náramný, že vlastní své dítky jisti budou. (4. Král. 6. ZS.)
t. městem hrůzy & pobiti všeobecného. Jako bylo údolí Tofet: stalo se u vyvrácení Titem.
t. představený stráže díl-Move. k němuž náleželo lapili a potreststi. kdokoliv se nějak proti
svatosti chrámu Božího prohřešil. (Mat. 26, 47. Luk. 22, 4.)
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Hospodinově, Jeremiáše, an prorokuje jest mi řeč Hospodinova v potupu s v
řeči t to.
posměch celý den.
2. zbil Fassur Jeremiáše proroka.
9. I řekl jsem: Nevzpomenu naň. ani
mluviti
budu více ve jménu jeho.'I uči—
a.vsadiljej do kládyf kteráž byla v bráně
Benjammově hořejší. v domě Hospodi něnjest" v srdci mém 'skož oheň žhoucí
nové.
a zavřený v kostech m ch; i hynul jsem.
3. A když na zejtří se rozednílo. vyvedl snésti nemoha.
Fusur Jeremiáše z klády. [ řeklk němu
10. Neboť.jsem slyšel honění mnohýchs.
Jeremiáš: Nc Fassur nazval 'est Hospo strach vůkol :..Stlhejte !“a..Stíhej me ho !“
din jméno tvé . ale „Strac se všech ode všech mužů, kteříž byli pokojní mo'i
stran.“

&ostříhsjlcí boku mého. ,.zdsby kter
4. Nebo toto praví Hospodin: Aj. já byl podveden & svítězili bychom proti
vydám tě v strach, tebe i všecky přa němu a. omstilí se nad ním.“
tely tvé: a padnou mečem nepřátel svých
11. e Hospodin jest se mnou 'ako
a. oči tvé to uzří: &.veškeren lid jůdský
bojovník silný: protož kteří mne stí ají.
vydám v ruku krále babylonského: &od padnou s zemdlejí: zshanbeni budou ná
vede je do Babylonu &mečem je pobije. ramně, nebot nesrozuměli potupě věčně.
5. A dám všeliké zboží města toho kteráž nikdy nebude shlazena.'
to &všehku nícíjeho i všecky drahé věci
12. A ty. Hospodine zástupu. zkouma
i všecky po lady králů jůdských dům v teli s ravedlivého! jenž vidíš ledvl i srd
ruku ne řátel jejich: rozberou je. odne ce:' kéž uhlldám. prosím. pomstu tvou
sou &.ošvezou do Babylonu.
nad nimi: nebot tobě zjeviljsem přisvou.
13. Zplvejte Hospodinu, chvalte Ho
6. Ty pak. Fassure! a. všickni obyva—
telé domu tvého půjdete do zajetí: a do spodina:' že vysvobodilduši chudého"
z ruky zlostníkův.
Babylona
umřešpřátelé
itam
14.' Zlořečený den. v němžto zplozen
pochován lpři'deš
u eš . a.
ty tam
i všickni
jsem: den, v němžto porodila mne matka
tvoji. 'imž jsi prorokovsl lež.“
7. vedl jsi mne. Hospodine! &sveden má., nebuď požehnání
15. Zlořečený muž , kterýž zvěstoval
jsem
silnější
jsi vmne
a. přemohl
jsi otci mému. řka: „Narodilo se ti dítě pa—
mne::“učiněn
'sem
posměc
celý den;
všickni se mi posmívají.
chole!“ &tak radostí obveselil jej.
8. Nebot již dávno mluvím, káraje ne
16. Buď člověk ten jako jsou města.
pravost, a.zpuštění ohlašují: s učiněna kteráž podvrátil Hospodin a. neželel

2) t. byl! nůstroj zaležejíeí : dvou na. sebe přiléhajících klád . : nidlž dolejší v podlaze
upevněno bylo. hořejší sle nezvednouti se dalo; mezi oběma byly otvory menší vetší pro nohy.
ruce. někdy i hlavu uvězněného, který tek ukrutně sevřen jss. ani se hnouti nemohl.
3) Fůur jest tolik co „blaho vůkolť' změna. psh jméno znsmenů směnu povahy a. štěstí:
Smysl: „Pound jsi mužem osvíceným n ihstným, budeš ale brzy bídným až “tech.“
6) t. řks: „že Bůh nemůže tre-tuti zemi tuto & ostavlti bez kněžstvo & proroků.“ Vír. 18. 18.
7) t. „přemluvil jsi mm s já se přemluviti dal:“ stýská si dle citu lidského. ne duchem Páně
prorok pro utrpení své. nel-šle snad ne. |. 8. Slíbil jsi mi ochrnnu svou, a hle, co trpím!
9) t. vide, že ničeho! neprospívům. umínil jsem si. nekázsti více; tu však děsí mne bázeň trestu
Božího. ——") tt pocítil jsem bázeň před trestem tvým jako oheň. (Srov. l. Kor. 9. 16.)
10) t. kteří pokojně oo přátelé s pomocníci mi po boku stáli: j. „ty nyní obkličují mne.“
11) t- nedbali trestu věčného. který! jsem k příkazu Božímu předpovídal jim. Viz: 23, 40.
12) t. zn“ nejtajnňjií hnutí myslí lidských. nenechnv je bez trestu, ně se dobrými býti quii.
13) Vídni.v duchu spásu svou. vyzývá. k chválení Bohu. — ") t. mne sklíčeného.
14—18) Naříků prorok : křehkosti lidské nad strasti & bídou života svého jako Job. 3. l.:
nebot i spmvedliví přemožení bývnjí bolestí tek. nl i trpělivosti pozbývají s. příčinu str-setí

20, 17. —21. 13.
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toho :' kéž slyši křik z jitra a nařikanl
v čas poledni.“
17. Ze on mne nezabil' od lůna ma
teřina..aby mi byla matka má hrobem a
lůno je'i početlm věčným!
18.
č jsem z lůna mateřina vyšel,
abych viděl práci a bolest. a aby strh
veni byli v potupě dnové moji?

Kapitola 21.
Král Sedecis'š.jsa obležen od Bebylonských. táže ss Jere—
miišo. co uložil Bůh o mostu; 3. prorok předpovidi
truchlive skomini mests.

1. Slovo, kteréž se stalo k Jeremiá—
šovi od Hospodina. když poslal k němu
král Sedeciáš Fassura. syna Melchiášo
vs.“ 3 Sofoniůše. syna Maasiášova. kněze.
řka.:

2. Otaž se za nás Hospodina; nebot
Nabuchodonosor, kral babylonský. bojuje
proti nám: zdaliby snad učinil Hospo
din s námi podle všech divných skutků
svých a odtahlby od nás.
3. I řekl Jeremiáš k nim: Takto po
vězte Sedeciášovi:
4. Toto pravi Hospodin. Bůh israel
ský: Aj , já. obratim nastroje válečné,“
kteréž jsou v rukou vašich a jimiž vy
bojujete proti králi babylonskému a
Chaldejským. kteří jsou vás oblehli vů
kol zdi: a shromáždlm je u prostřed

města.tohoto"

5. [ bojovati budu jů. proti vám rukou
vztaženou & ramenem silným a prchli
vosti & rozlicenlm a hněvem velikým;
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6. a udeřim obyvatele města tohoto:
lidé i hovada morem velikým omrou.
7. A potom. di Hospodin, am Se
deeiáše, krále 'ůdského a služebníky
jeho i lid jeho, i liteřlž pozůstalí v městě
tomto po moru a po meči a po hladu.
v ruku Nabuchodonosora. krale baby
lonského, a v ruku nepřátel jejich a v
roku hledajiclch bezživotljejich. &potepe
je ostrosti meče a nedá sebou pohnouti,
aniž ušetří. aniž se smilu'e.
8. A k lidu tomuto š: Toto pravi
Hospodin: Aj. jit předkládám před vámi
cestu života 1 cestu smrti.
9. Kdo bydliti bude v městě tomto.
umře mečem a hladem a morem: ale
kdož vyjde a uteče k Chaldejským, kteříž
oblehajl vás, živ bude. a bude mu život
jeho jako kořist.
10. Nebot ja obrátil “sem tvář svou
roti městu tomuto k zl mu a ne k do
rému, di Hospodin: v ruku krále ba
bylonského. vydano bude a vypili je
ohněm.
11. A domu krále jůdského (rci):
Slyšte slovo Hospodinova.
12. dome Davidův! Toto pravi Ho—
spodin: Suďte ráno“ soud &.vychva
cujte násilně utištěného z ruky násilni
kovy. at snad nevyjde jako oheň roz
hněváni mě a. rozpali se. a není. kdoby
uhasil, pro zlost snažnosti vašich.
13. A'. já na.tebe,' bydlitelkyně ů

dolí t

ého apolnlho," pravi Hes 

din: kteříž říkáte: Kdo udeřl
anebo kdo vejde do domů našich?

?

svých nevinným přiéítaji. To však netrvá dlouho, nebt se brzy zpamatují a tím větší pak
důvěrou Bohu se odevzdávají. Smysl toho buď: „Jsemť já. v pravdě človek bídný a k no
štěstí taktně? narozen. až bych raději oi přál. abych se byl nenarodil.“

16) t. Sodomu a Gomora. t. kéž by byl tak zahynul prvé než mé narození ohli-il. — ") t.
budiž ustavičně hrůzou s. strachem etihán. tak jako já neštěstím stíhán jsem.
17) t. Bůh. jsa jediný Pánem životů naiioh od prvního jich okamieni.
1) Byl! snad jiný Fassur. než o kterém v předešlé kapitole řeč jest. Jiní ale se domnlvají. to
byl tentýž, který v kop. 20. zmíněn jest a že se jen onde jmenuje děd. tuto pak otec jeho.
4) t. vaši zbran. kteroužse nepříteli ubrůniti snažíte. obrbtim na vás; — ") t. vpadnou nepřítele
v město vaše a vaší zbrani vis pohiji.
12) t. „dokud ltřialivi. neopojeni jste:“ nebo: „rychle. neprodleně.pilně:“ sic neučinite—li
tak. vejde.
13) t. dolet: „pl-Udu.sahnn“. potrestán: te: a tim smyslemčti. kdykoliv opět nalezneš. — ") t. oby
vatelé Jerusalema. ležícího na výšinách skalnýoh, obklopených údolím lirbkým & ůrodným,
kteří! spoléháte na pevnou tuto polohu mesta.
Bibli čechů.
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21. 14. — 22. 15.

7. &posvětim' na tebe muže vražed
14. A nsvštlvim vás podle ovoce
snnžností vašich. dí Hospodin; &zapá níkni zbroj jeho :" &zpodtínaji výborné
a.uvrhou do ohně.
kol něho.
8. A půjdou národové mnozí přes mě
sto toto & řekne jedenkaždý bližnímu
Kapitola 22.
svému: Proč tak učinil Hospodin městu
K rockem Božímu jde prorok do paláce krnovského
tomuto velikému?
lím oheň v lese jeho“ s zžiře všecko vů— cedry tvě'"

e nepominů krále s dvoíeniuy jeho sprevedlivými býti
k chudým. sic io s celou zemi trestu Božímu nenjdou;
IO. předpovidi Hiti nehody Selltuns . 13.Jenkins e

24. ochoníiie, nim jůdských.

]. Toto praví Hospodin :Sstu

9. A odpovědí: Proto že opustili smlou
vu Hospodina Boha. svého & klaněli se
bohům cizím &sloužili jim.
do do—
10. Neplačtež mrtvého ,' aniž kvělte

mu krále judského smluv tam s ovo mm
2. a. rei: Slyš slovo Hospodinova.
králi jůdský, kterýž sedíš na stolici Da.
vidově, ty i služebníci tvojí i lid tvůj,
kteříž vcházíte skrze brány tyto.
3. Toto pravi Hos odin: Čiňte soud
a. spravedlnost avysvo oďtež utištěněho

nad ním pláčem; plačte toho. kterýž
odchází.“ nebt se nenavrátí více, aniž
uzři země narození svého.

ll. Nebo toto praví Hospodin k Sel
lumovi.synu Josiášovu,' králijůdskému.
kterýž kraloval místo Josiáše, otce svého.
odešel z místa. tohoto: Nennvrěti se
násilně z ruky násilníkovy: a.příchozího & jenž
více sem:
sirotka. s. vdovy nezarmucujte. aniž utis—

kujte neprávě: a. krve nevinně nevylé
vejte na místě tomto.
4. Nebo budete-li bedlivě činiti slovo
toto, vcházeti budou skrze brány domu
tohoto králově z pokolení Davidova a.
seděti na trůnu jeho a. vsednti na vozy i
na koně, oni i služebníci i lid jejich.
5. Jestliže pak neu oslechnete slov
těchto: skrze sebe sem ho přisěhljsem.
dí Hospodin. že pnstinou bude dům

mm
6. Neboť toto

rav lH os 0dm
' o domu

12. ale v místě tom. do kteréhož jsem
jej převedl, tamt umře a zemětéto neuzří
více.

13. Běda tomu. kdož stavi dům svůj
v nespravedlnosti,“ &večeřadls svá. ne v

soudu: řítele svého utiskuje darmo a
mzdy jeho nenavrncí jemu.
14. Kterýž mluví: Vystavím si dům
široký a. večeřadla prostranně.: kterýž
rozšiřuje si okna a. dělá. stropy cedrové
&maluje červenou barvou.

15. Zdaliž proto kralovati budeš, že
krále judského: (Šum jsi gy mně. hlava se přirovnávůš cedru ?' Otec tvůj zdaliž
libnnská:' jistě že tě pustinou, městy nejedl & nepil: a tehdáž když činil soud
nebydlitelnými učiním:
a spravedlnost. dobře bylo jemu?
14) t. v (letních. hustě vedle sebe stojících. jako stromoví lesní.
6) t. jako Golssd hlavnim bylo městem v quordáni, tak jsi ty hlavou Předjordini. o to vzne
ienou. co hory Liban-ké; ale hled'. ot nejsi v brzoe do zajetí odvedeno jako Gnlasdití.
7) t. povolim . ovým plnomocenstvim pošlu. — ") t. krále Nebuohodonovora s vojskem jeho.
'“) t. i nádherně stavby. i vznešené muže tvé.
l0) t. krále JosiLie. který již poražen byl od Neubau. krále egyptského. (4. Král. 23. 29. 2.

Peni. 35. 20—25.) — ") t. do Egypta., t. j. krile Jonoheu. který! v kritkěm čase, po
třech měsíoich knlorvůni ověbo. sqjst jest do Egypta. (4. Král. 23. 29—31.)
t. Joecbss, čtvrtý eyn Josíůiův; (viz ]. Ps:. 8., LG.) knlovsl po smrti otcově tři měsíce
toliko. byl od krále Egyptského přemožen a do zeje—tiodveden. kdezto i skon-l.
18) t . ůtiskem jiných. o nadbytku neoprovedlivč nabytého: míní tím Jenkins: ten náramně
utbčovol obyvstele země. eby neplatil Fenonovi Neehsovi. s aby si nákladný e nádherný
pulka vystavěl: zřidh bývá nůdhen vielikš prosto křivdy proti chudým.

15) t. doufůi snad. :s upevníi královetvi nedheron svou. bytqje v (letních cedrových?

ll)

22. 16s _. 23. 2
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16. Soudil při chudého a nuzného k
dobrému 'eho: zdaliž ne proto, že znal
mne. di ospodiu?
\
17. Ale oči tvé &srdce tvé hledí jen
k lakomství a k prolití krve nevinné a k
nůtisku a k běhu po skutku zlém.
18. Pročež toto praví Hospodin k Jo
akimovi. synu Josiššovu, králi 'ůdské
mu: Nebudou ho kviliti: ,.Běda. ratřeí"
a: „Běda sestro!" &.nebudou mu provo
lávati: .,Běda.pane !“a :„Beda, slavný!“
19. Pohl-bem osličím pohřben bude.'
shnilý a vyvržený za brány jerusa—

Iémské.“

20.' Vystup na Liban a křič: a na
Bésanu vydej hlas svůj a volej k pomí
jejlcímu. nebot potříni jsou všickni mi

lovnícitvoji."
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hledají duše tvé a v ruku těch. jejichž
obličeje ty se strachuješ, a vruku Na—
buchodonosora. krale babylonského. a v
ruku Chaldejských:
26. & ošlu tebe i matku tvou. kteráž
tě porodila do země cizí. v níž jste se ne
zrodili. a tam zemřete:
27. a do země. k níž oni pozdvibují
duše své ,' aby se navrátili tam. ne
vrátí se.
28. Zdaliž nádobou hliněnou a roz
tříštěnou jest muž tento Jechonišš?
Zdali jest nádobou beze vší rozkoše?
Proč zavržení jsou, on i plemč jeho. a vy
vržení do země, kteréž neznali? '
29. Země! země ! země! slyš řeč Ho
spodinovu !
30. Toto praví Hospodin: Napiš muže
tohoto neplodného,' muže.jemuž za dnů
jeho šťastně se nepovede: nebot nebude
z plemene jeho muž, kterýžby seděl na
stolici Davidově a moc měl dále nad

21. Mluvil jsem k tobě v hojnosti tvé.
a řeklajsi: Nebudu slyšeti! tak jest ce
sta tvá od mladosti tvé. že jsi neslyšela
hlasu mého.
22. Všecky pastýře tvé s ase vin-,' Jůdouf'
a milovníci tvoji do zajetí půjdou : a teh
dšž zahanbena budeš a zastydíš se pro
Kapitolu za.
všelikou zlost svou.
Hrozí Bůh nedbalým pastýřům, kteří svěřenéstédo své
23. Ty. jenž sedíš na. Libanu a hníz hubí; slibuje poslati pastýře veméjšího. ssslihenóho
díš na cedHch.' jak zastenáš. až ti při Mesiáše; 9. ks'rš lžíproroky a 80. lid. še sa břímě sl
jdou bolesti. jako bolesti ženy ku porodu
berou elovo jeho.
pracující?
1. Běda pastýřům, kteříž hubí a. roz—
24. Zivt 'sem jů, di Hospodin: že byl:
byl Jechomáš. syn Joakima. krále jůd sůpavajl stádo pastvy mé, di Hospodin.
2. Protož toto praví Hospodin, Bůh
ského. rstenem na ruce mé pravé: i od
iai-selský. k pastýřům. kteříž pasou lid
tud str nu je':
25. &vyd
tě v ruku těch. kteříž můj: Vy jste rozptýlili stádo mé a vy—
lB) t. ani příbuzní ani lid nad ním kvileti nebudou.

19) t. tělo jeho bude pohozeno. jako se to stává s tělem oponieného zvířete.-")

židovský

historik Josef Flavius vypravuje, že Joakim pro zrušenou přísahu od Nabuchodonosora leru
sa-lémě zabit a za. bránu městskou vyhozen byl.
20) Mluví Bůh !: dceři Sienské. k Jerusalému o nehodách nejblíže příštích: t. „na vše strany ee
ohlídej a o pomoc uohšsej. nenalezneš přitele;“ míní zvlášť Egyptské. kteří od Chaldejsky'eh

právé poražení byli. (IV. Kral. 24. 7.) — ") t. Egptští.

na které jsi zpolébala.

2 2 ) t. moc nepřátelská je zachvátí a po cizích zemích netoliko rozptýlí. ale i pohubí. krale i kněze.
2 3 ) t. slavná. dcera sienské! —- Mini krále a vznešené obyvatele Jerusalémské. bytujiei v dolních
cedrovíoh (v. 14. 15.): cedrovi pak na Libanu rostlo; smysl: „jenž si nádherně poč' '.“
24) a. byť by mi byl sebe milejií a sebe tuiejí se mnou spojen. (Pís. Šel. s. s.)

27) t. do vlasti, po ní!. tak snazně touží. nenavrátí se více; marně budou očekšnti milosti.
30) t. osiřelého; měl! sice dítek Jeehoniňš. ale, odumřeli mu nedosáhše vlády: Sedeciii. patlání
král jůdský. byl ujeem jeho. — ") Po najetí babylonském nebyli králové jůdští samostatní.
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vrhli ' te je' a nenavštívili jste jichz"
aj . j

23. 3—16.

a jako člověk přemožený vínem pro Ho

navštívím u vás zlost skutků va— spodina a pro svatá. slova jeho.'

šich. dí Hospodin."'
3.' A já. shromáždím ostatky stáda
svého ze všech zemí, kamž vyvrhu je:
a obrátím je k 'ejich polím: &růsti bu
dou a rozmnoži se.

10. Protože cizoložníky' naplněnajest
země, nebot nad zlořečenim“ kvílila.
země, vyprahly roli pouště: učiněn jest

běh11.jejich
zlý_a
síla ijejich
Neboť
prorok
něz nepravá.'"
poskvrněni
4. A vzbudím nad nimi pastýře &pá jsou: i v domu svém nalezl jsem zlé je
sti je budou: nebudou se děsiti vice. ani jich.' dí Hospodin.
12. Protož cesta. jejich bude jako
strachovati; & žádný nebude hledán z
plzkáve tmách; nebot podvrtnuti budou
počtu.' di Hospodin.
G. Aj. dnové jdou, dí HospOdín: a s. padnou na ní: přivedu zajisté na.ně zlé
vzbudlm Davidovi kmen spravedlivý :“ a věci. rok navštívení jejich. dl Hospodin.
kralovati bude král amoudrý bude : ako
13. l v proroclch samařských viděl
usti bude soud a.spravedlnost na zemi." jsem pošetilost: prorokovali skrze Bále

6. Za dnů těch spasen bude Jůda
a Israel bydliti bude důvěrně: a toto
jest jméno. kterými ho nazývati budou:
Hospodin“ spravedlivý naš!
7. Protož aj, dnové jdou. dí_Hospo
din. a nebudou říkati více: „Zivt jest
Hospodin, kterýž vyvedl syny israelské
z země e
také!“
8. nýbrž: ..Zivt jest Hospodin. kterýž
vyvedl a přivedl plémě domu israelského
z země půlnoční. i ze všech zemí. kamž
jsem je byl vyvrhl: & bydliti budou
v zemi své.'
9. K prorokům: Potříno jest srdce
mě v utrobách mých, otřásly se všecky
kosti mé: učiněn jsem jako muž opilý

:. oklamali
lid můj israelzlšy'.
14. I v prorocích
jeru émských vi—
děl jsem podobu cizoložících' & cestu

lži: a posilovali rukou nejhorších" aby
se neobrátil nižadný od zlosti svě: učinění
jsou mi všickni jako Sodoma. &.obyva—

telé jeho jako Gomorra.
16. Pročež toto praví H05podin zá

stupů kprorokům: Aj. já. nakrmim je
pelyňkem a napojim je žluči: nebot od
prorokůjerusalémských vyšloposkvrněni

na všecku zemi.
16. Toto praví Hospodin zastupů: Ne—
poslouchejtež slov proroků, kteříž pro
rokuji vám a klamou vás: vidění srdce
svého mluvi, ne z úst Hospodinových.

2) t. svou nedbalostí vinni jste. že lid zpustl a proto pak do zajetí vyvrlen byl. — ") t.
"dbl“ ji“ 0 03- — '“) &.přijde čas. kdeito vín potrestám zn nepravosti nie.
3) Přímo rozuměj o nivrotu lidu judského ze zajetí babylonského vedenim Zorobnbele & Ez
dn'tie. dále pak na shromáldění jeho v církvi Kristově pastýři pravými. apoštoly. pod hlavním
putýřem svým. o němž v. 5
4) t. iidnébo nebude nebezpečí, aby se něiskh ovečku ztratila; nebot i pastýři budou bedlivi.
i ovce věrně se držeti budou pastýřů svých.
5) '— aný.
ileohetný. vzácný; mini Mesiáše. — ") Od pokémonizlých pastýřů zrakem zalétá
& „zaslíbenému pastýři duší uších,“ Kristu, :: udává. tři hlavní částky spasitelného působení
jeho: panování královo, moudrost učitelem, spravedlnost soudcovu. — (In. 48. 18. 51. 5—)
6) V Hebrejském nejsvětější jméno zřejmě stoji. které! se nedňvi led Bohu pravému. činit pro

rok pouknsuie. le sulibený Mniši jest pravý Bůh.
7— 8) t. navrácení vaše ze zajetí babylonského a mnohem více ještě shromáždění všech nůrodů vjednu
církev uznáno bude ze zizrsěný čin viemohouenosti mé. jako vyvedení vaše zporoby egypt-aké.
9) I:. pro slůvu Hospodinovu, jejž oni zneuctívqji, nedbqjioo zákona jeho. lb! jej lid Phil
10) t. modlosluzebníky. kteří Boha pravého eo chotě svého opustili. — ") t. :: neůrodou. —

"') t. ueutívqjí jí k dobrému . k spravedlnosti. nebo: „satu-dili se v nepravostí.“
11) t. viecken lid chvilu po zlém, hledá. moc o důstojnost nespravedlnostmi i v domě něm.
14) t. podobnou neprovost jako u Samu-ských. In:-selských. — ") t. potvrzovoli lid ve zlém.
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17. Říkají těm. kteříž se rouhají mně:
„Mluvil jest Hospodin: Pokoj bude
vám!“ & všelikému, kdož chodí v pře
vrácenosti srdce svého. řekli jsou: „Ne
přijdet na. vás zlé.“
18. Nebot kdož jest byl v radě Ho—
spodinově & viděl a slyšel řeči jeho?
Kdož znamenal slovo jeho &slyšeli"
19. Aj . vichr rozhněvůní Hospodi
nova. vyjde a.bouře prudká. na hlavu bez
božných přijde.
20. Nevráti se prchlivost Hospodi
nova, dokudž neučiní & dokudž nevy—
koná.úmysly srdce svého; v nejposled
nějších dnech srozumite radě jeho.
21. Neposílal jsem prorokův, a. oni bě—
hali: nemluvil jsem k nim, a. oni proro
kovali.
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27. Kteříž chtějí učiniti, aby zapo—

menul lid můj jména mého pro jejich
sny. kteréž vypravujejedenkaždý bliž
nímu svému,
otcové
jejich
na.jménojako
má se
prozapomněli
Me.

28. Prorok. kterýž má sen. vypravuj
sen :“ a. kterýž má řeč mou, mluv
řeč mou růvě! Co jest plevám do pše
nice? dí ospodin.
29. Zdaliž nejsou slova.má jako oheň.
praví Hospodin. &jako kladivo roztří
štující skálu?
30. Protož aj , já na, proroky,“ dí Ho
spodin, kteříž kradou slova má.jeden
ksždý od bližního svého;"
31. aj. já. na. proroky, dí Hospodin.
kteříž berou“ jazyky své a. říkají: „Praví
Hospodin.“

22. Kdyby byli stáli v radě má a
32. Aj . já, na proroky , kteříž sny mají
známa činili slova. má. lidu mému, zaji—
lživé, dí Hos odm. kteřížjsou je vypre
sté odvrátil bych je byl od cesty jich
vovali s. sve i lid můj lží svou & divy
zlé a od nejhorších myšlení jich.
svými :" 'ešto jsem já. jich neposlal. aniž
23. Mniš, že já. jsem Bůh z blízka.. dí
jim rozkízal. kteříž nic neprospěli lidu
Hospodin. a ne Bůh z daleka/Š'
tomuto,
dí Hospodin.
24. Zdaž se uk 'e muž vskrýších:
33. Protož bude—lise tázati tebe lid
&já neuzřím jej? l('lyíJHospodin. Zdaliž
nebe i země 'ů. nenaplňuji? dí Hospodin. tento, nebo prorok. nebo kněz, řks.:
25. Slyšel jsem, co 'sou mluvili pro Které 'est břímě“ Hospodinovo? díš k
reci. prorokujíce ve jm nu mém lež &ří nim: y jste břímě! Zavrhu zajisté vás,
kajíce: Zdálo mi se, zdálo mi se ve dl Hospodin:
smích.
34. i rorok ikně2. i lid.. kterýž říká.:
26. Až dokavad 'est to v srdci pro Břímě Eospodinovo! navštívím muže
roků předpovídnjícícíi lež a. prorokují toho i dům jeho.
clch svedení srdce svého?
35. Toto díte jedenkaždý k bližnímu
18) Jsou ]) bud' slovo křivých proroků qujenn ]: 17. v ten smysl: „Nikdo nebyl v tajně radě
Boží. aby viděl, co na vis určeno; nevěřte tedy, když vám trestem Božím hrozí ;“ a nebo:
2) Jeremiášova. nůlelejieí k 19. s znamenající: „Žádný z těch nepravých proroků nemů ji
stého gievení od Boha; nýbrž já. vám jménem jeho prsvím:“ (&toto prsvdě podoboěji dle 22.)
23) t. abych jen věci místem i časem blízké patřil s neviděl & neznal dalekých?
28) t. nechť to vypravuje jako sen. ale ať toho nevydňvů to (,jevení mé.
30) t. přijdu. sehnu, potrestáni je. — ") t. kteří uslyševše proroctví od pravých proroků. je pak
vyhlašují ze své s klemnými nápady srdcí svých smíšené..
Sl) Dle Hebr.: zjemňují, t. jemnými slevy lidu k libosti mluví. lhouee ve jménu Božím, a tak
zmužívqjí i Boha i daru řeči.
32) Dle Behr.: svými licbotami. liehotnými řečmi.
33) t. „jakou truchlívou . neštsstnou správu" opet přinášíiř“ Jest v slově břímě dvojsmysl: po
nejprv se ho uživí uštěpačné proti prorokovi. nebot tek svi proroctví zspočinůvali; tento pak
jej užívá v smyslu přímém. obrátě je proti nim: Vy jste břímě & t. d. Nspomímí. tím. aby
slova Božího, byť by sebe těžší věci ukládalo & předpovídslo. nepovažovali u břímě.
Al

1238

Jeremiáš.

23, 36. —-25, 3.
__,w

&bratru svému: Co od ověděl Hospo
din? :. co mluvil Hoa
36. ; bříměHospo pmgn'
inovo?nebudiž více
řečeno, sice břemenem bude jednomu
ksžděmu řečjeho: i' řevrůtilijste slova
Boha živého. Hospo “na zástupů. Boha
našeho.
37. Toto díš k proroku: Co odpově
děl tobě Hospodin? anebo: Co mluvil
Hospodin?
38. Pakli břímě Hospodinovo říkati
budete: tedy toto praví Hospodin: Že
jste nazvali řeč tuto: Břímě Hos odí
novo; & poslal jsem k vám řka: eří
kejte: Břímě Hospodinovo:
39. protož hle. já. vezmu vše a. odnesu
&opustím vás i město. kteréž jsem dal
vám &otcům vašim, od tváři své:
40. a dám vás v ohanění věčně &v
hanbu věčnou. kter
nikdy zapome
nutím nebude shlazena.

Kapitola 24.
Podobenstvim dvou košů fíků. dobrých . zlých. Před—
povídš prorok dobre. navrácení do země těm. kteříž

u Jeehonišie krěle do Babylon. odvedeni jsou; zlé
pak um, kteříž . Sedeoíúěcm v Jeruzalémě zůstoll.

1. Ukázal mi Hospodin: a. a'. dva
koše plně fíků postavené byly pře chrá—

mem Hospodinovým, kd ž byl odvedl
Nabuchodonosor. král babylonský. Je
choniáše. syna. Joakimovs. krále jůd—
ského. & knížata. jeho i tesaře“ &zlatníky

5. Toto praví Hospodin, Bůh israel
ský: Jakož fíkově tito dobří jsou . tak
uzněm přestěhováníjůdskě. kteréž jsem
zaslal zmíste tohoto do země chaldej—
ské k dobnémuť
6. & obrůtím očí svých k nim k elito
vání & přívodu je zase do země této: &
vzdělšm je &nezkazím: &štípím je a.ne

vyplením.
7. I dám jim srdce. aby znali mne, že
já jsem Hospodin: a budou mí lidem a
já budu jim Bohem; nebot se navrátí
ke mně celým srdcem svým.
8. A jakož fíkové nejhorší. jichž nelze
jísti. proto že 'sou zlí. toto praví Hospo
din! tak vydlámSedeciáše, krále jůd
ského í knížata. jeho. a ostatní (obyva—
tele) zJerusalěma.. kteříž pozůstalí v mě
stě tomto. a kteří bydlí vzemí egyptské .
9. a vydim je v trápení a soužení všem
královstvím země; vpotupu & v podo
benství & v přísloví &v kletbu na. všech

místech. do kterýchž jsem je rozptýlíl:
10. & pošlu na ně meč a hlad &mor,
dokudž nebudou strávení ze země. kte—
rouž jsem byl dal jim i otcům jejich.

Kapitola 25.

azmaimzráťmírmíMšwa
letě'ujeti v Babyloně; 12. liči pak ' pohubení kri
lontvi babylonského . voikofých jiných hrůzy, kteráž
přijiti maji před dnem soudným.

zJerusalěma a přivedl 'e do Babylonu.
1. Slovo, kteréž se stalo kJeremiáp
2. Koš jeden měl fí y velmi dobré. šavi o všem lidu jůdském , léta čtvrtého
jako býva'í fíky prvního času; a koš
Joakima, syna.Josiášova, krále jůdského.
druhý m fíky velmi zlé, kterých ne (tent jest rok první Nabuchodonosora.
bylo
jísú.ďmto
že byli
zlé. Co ty krále babylonského);
3. lze
I řekl
os odin
ke mně:
2. které mluvil Jeremiáš prorok ke
vidíš. Jeremiěši? řekljsem: Fíky. fíky
dobré. dobré velmi; i zlé, zlé velmi. jichž všemu lidu jůdskému a ke všem obyva—
telům jerusaíémským řka:
nelze jísti, proto že jsou zlé.
3. Od třináctého léta. Josiáše, syna
4. [ stalo se slovo Hospodinova ke
mně řkoucí:
Ammonova, krále jůdskěho. až do te
1) t. stavitele ušatí-qi! k dohývaní měst; nebo hmditele. znalce věcí válečných . zvlášť při oh
lehini měst., měřiče (inlínýry); j. kováře.
5) Dle Bobr.: „v útěk. poběhlstvíg“ jako! bývqji ti. kteří nikde nemqjí stálého. jistého domova.
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hoto dne, tent jest třímecítmý rok. hlas veselí, hlas ženicha a hlas nevěsty,
stalo se slovo Hospodinovo ke mně a. hluk žernova' i světlo svíce:"
11. a.bude všecka země tato vpustinu
mluvil jsem k vám v noci vstávaje' &.
a v ustrnutí: a. sloužiu' budou všickni
mluvě: ale neu oslechli jste.
4. I oslal ospodin k vám všecky národové tito králi babylonskěmu sedm
služební y své. proroky. vstávaje na desěto let.
12. A když se naplní sedmdesůte let,
usvitě a posílaje: a neuposlechli jste,
aniž jste naklonili uší svých, abyste navštívím na králi babylonském a na
onom národu. dí Hospodin, nepravost
_ slyšeli.
5. když byl řekl: Navrattež se jeden— jejich i na zemi chaldejskó:' a.obrátím
každý od cesty své zlé a od nejhorších ji v pustiny věčné.
13. A přívodu na zemi tu všecka
myšlení svých: a bydliti budete v zemi,
kterouž dal Hospodin vám a otcům va. slova. svě. kteráž mluvil jsem roti ní.
všecko, což psáno jest v knize teto, což
šim od věku až na. věky:
6. a nechoďte za bohy cizími. abyste koli prorokoval J eremiáš proti všem ně.
rodům:
\
sloužili jim a klaněli se jim: aniž mne
14. nebot sloužili 'im, jakkoliv byli
k hněvu popuzujte skutky rukou svých.
národové mnozí a. kralově velicí: a od
a. nebudu trápit! vás.
7. I neuposlechli jste mne, praví Ho platím “im vedle skutkův jejich a. vedle
spodin, tak že jste k hněvu p0puzovali činů ru ou jejich.
15. Nebo takto dí Hospodin zástupů.
mne skutky rukou svých k svému zlému.
8. Protož toto praví Hospodin zá— Bůh israelský: Vezmi kalich vína hněvu
stupů: Proto že jste neuposlechli slov tohoto z ruky mě: a dáš píti z něho
všem národům. k nimž jíz pošlu tebe.“
mých:
16. A píti budou s zkormoutí se i
9. aj. já pošlu a pojmu všeck čeledi
půlnoční, dí Hospodin. i Nabuc odono blůzniti budou“ pod ostřím meče, kterýž
som, krále babylonského, služebníka já pošlu mezi ně.
17. I vzal jsem kalich z ruky Hos o
svého:' a. přivedu je na. zemi tuto a. na.
dinovy a dal jsem píti všechněm n 
obyvatele
její
a
na
všecky
národy,
kteříž
vů ol ní jsou: a zabím je a položím je dům. k nimž mne poslal Hospodin:
18. Jerusalému i městům jůdským a
v úžas
v posměch
v pustiny
věčné: a králům jeho i knížatům jeho: abych je
10. aa za
ladím z a.
nich
hlas radosti
3) t. s největší bedlivosti a péčí; jako dobrý hospodá! od prvního jitra; ohledem pak k Bohu
znamená se tím toliko od počátku světa v. 4.
9) t. jeho! poub'ji co služebníka k potres tění ves; byl: on metlou Boží. (G3. ID.)
10) t. domácího mlýna. na němž se každodenně mlelo obylí. co se ho na den v domě potřebovalo.
— ") t. spustdím a vyprázdním semi tak. že tu nebude žádných obyvatelů; ticho bude ve
dne a v není nikde! žádného světla nebude žádných společenských vadnutí, ani svatebních
ani jiných hodů, ježto se po celé noci při světle pochodní slavivaly.
12) t. vyplnilo se na králi babylonském Nabonedovi králem Cýrem. (Vis Isaíšš 13.)
15) To dle obecného výkladu stalo se toliko u vidění, jsouc Jeremiášovi okšzůno od Boha. aby
to zvěstovel lidu. U stalýdí býval při slavnostních bodech jeden host zvolen za sprůvce slavnoati,
jen! o to pečoval, aby každému s hostí vínem řádně poelouleno bylo (Jan. 2. B.); nutili
se spolu i na opojná. silně kořeněné víno. které! odsouzeným k umrti před odpravon se po
dšvalo. aby bolestí měně dtili. (Mark. 15. 21.) Jest tedy podání kalicha tuto obrazem neo
směnitelného odsouzení jich k sahynutí. Svatí otcové to rozumějí nejen na potmtiní ni
rodův Cýrcm. nýbrž, a to hlavně! beaboluých na soudněm dní. (Vis 26.)
16) t. smyslem se pominnn: strachem si jako nesmysloí. pomateni podnebí budou.

*
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dal vpustinu a v úžas svposměch a v
28. A kdyžby nechtěli vzíti kalichu
kletbu. 'skož jest den tento :*
z ruky tvé, aby pili. díš k nim: Toto
19. amonovi, králi egyptskému, i slu— praví Hospodin zástupů: Pití, plti bu
žebníkům jeho &knížatům jeho i všemu
lidu jeho
20. a všem obecně? všem králům

dete?

ostrovů, kteříž jsou za mořem :“
23. a Dedanovi &Themovi a. Buzovi
&všem. kteříž ostříhané maji vlasyz'
24. i všem králům arabským &všem
králům na západ slunce. kteříž bydleji

svého vydá hlas svůj: řvátx, řváti bude

29. nebo hlelv městě, v kterěmž vzý
váno jest jméno mě, já počnu trápití &
země ausititskě" a všem králům země
jako nevinní
& bez nebot
pomsty
budete?
bez pomsty:
mečjá
vo
ňlistínskě i Aškalonu i Gazy i Akkaronu pyebudete
i ostatkům azotským.
lám na všecky obyvatele země. pravi
21. též ldumejským & Moabským & Hospodin zástupův.
synům Ammonovým:
30. A ty prorokovati budeš k nim
22. i všem králům tyrským a všem všecka slova ta s díš k nim: Hospodin
králům sidonským: a králům země s výsosti zařve“ & z přib tku svatého

na poušti:

25. a. všem králům Zsmbri & všem
králům elamitským & všem králům
módským:
26. všem také králům půlnočním
z blízka i z daleka. jednomukaždému
proti bratru svému: i všem králevstvím
země. kteráž jsou na svrchku jejím: a

král Sesach plti bude po nich!
27. I díš k nim: Toto praví Hospodin
zástupů. Bůh israelský: Pltež a opojte
se &vyu—sitea padejte,

aniž vstávejte

pod mečem. kterýž já pošlu mezi vás.'

nad okrasou svou:" píseň válečná'"
jako šlapajlcích víno) zpívati se bude
proti všechněm o yvatelům země.
31. Dojde zvuk až k krajům země:
nebo soud Hospodinu s národ : soudí
se on se všelikým tělem: „gezbožné
vydal jsem meči !“ dí Hospodin.
32. Toto pravi Hospodin zástupův: Aj.
trápení vy'de z národa v národ: a ví
chřice vel: á vyjde od končin země.
33. [ bude zbitých od Hospodina v ten
deň od konce země až do konce jejího:
nebudou oplakáni a nebudou sebráni.
aniž pochováni: jako hnůj na povrchu
země ležeti budou.
34. Kvělte. pastýři! akřičte & osypte
se popelem, přednici stáda: ne ot na

18) Slova teto připsána bylo Jeremiášem po odvedeni lidu do Babylona; ent tetu sám spuštění
tohoto dočkal.
20) Dle Behr.: "vesměs“ nebo „směsicí“ a rozumí rozličné kmeny na poušti blíže Jerusalěms. ——
") Dle Behr.: „země Hus“ otčlně Johově, mezi Eglomltskem a Chaldej skem.
22) t. národům „západním na oetruvioh středozemního moře s krajinách je obkličujíeim. tedy
Evropským: pomohí země zhusta v plsmé přimo ostrovy slevou.
28) t. míní ty národy arabské, kteří lícní vousy a! po uši si holívnli, coz Židům potupno bylo.

26) t. král babylonský, ní! 51. 41. Jméno Snack vysvětluje sv. Jerolím dle Rabinů tajemným
spůsobem psaní, kdežto se písmeny abecedy hebr. berou obráceným pořádkem a shoduje se
pak se slorem Babel: novější vykládají „město s ocelovými branami.“ anebo „město knížecif“
27) Smysl: „Zkusíte hněvu mého. a: se smyslempominete, psdnete mnou mou s nevstenete více ;“
budoucí věci způsobem rozkazovacím povídá.
28) t. konečně predne, chtě nechtě. pomsty Betl nevyhnutelně mkusite, se vší mocí svou ne
odvráts'te a nezdrtíte ji od sebe.
30) L jeko lev. . hrozně všecko beze vší milosti híti bude. — ") t. nad obradou svou, domem
nýtu. nad Jerusnlémem. — “') t. píseň válečná. klenu! vojska se povzbuzují. aby stejným
ruchem kráčely vhitvu, a_inko šlapaiící v čeřeni víno (s na lodích veslovníci) si zplvávají; kr
vavě bitvy připodobůuji se zhusta šlapání vína. (Is. 63, 2. $.)

25. 35. — 26; I?..
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plnili se dnové vaši, že zbiti budete. i Neuposlechnete—li mne, abyste chodili
(veškerá) roz týlenl vaše.' a padati bu— v zákoně mém, kterýž 'sem dal vám.
6. abyste poslouch iřečl služebníků
dete jako u oby drahé."
35. I zhyne utíkanl od pastýřův a vy mých proroků. kteréž já. poslal jsem k
svobození od nejznamenitějších stáda?
vám. v noci vstávaje' &řldě (je), a.nepo
36. Hlas volani pastýřův akvllení nej slechli jste:
6. dům dům tento jako Sílo' a město
znamenitějších stáda! nebo pohubil jest
Hospodin pastvy jejích.
toto vadám v kletbu všechněm národům
země.
37. I utichly ole pokoje“ před hně
7. [ slyšeli kněží a proroci i veškeren
vem prchlivosti ospodinovy.
lid Jeremiáše mluvícího slova ta v domu
38. Opustil jest jako lev stánek svůj.“ Hospodinova.
nebo učiněna jest země jejich v zpuštění
8. A když dokonal Jeremiáš. mluvě
pro hněv holubice“ a pro hněv prchli všecko. což mu byl přikázal Hospodin,
vosti HOSpodinovy.
aby mluvil ke všemu lidu, jali jsou jej
kněží a proroci i veškeren lid řkouoe:
At smrti umře
Kapltoln 26.
9. Proč prorokoval ve jménu Hospo
Nspominó. lid & pokání; 4. předpovídá eh'm Jeru
dinovu rka: Jako Silo bude dům tento;
salem.: 7. en to jest lupou s us smrt odsouzen; 16.
„stáním starších lidu vysvobozsn.
& město toto zpustne. protože nebude
]. Na počátku kralování Joakima.' obyvatele? I sebral se veškeren lid proti
syna Josiášova. krále jůdského. stalo se Jeremiášovi v domu Hospodinovu.
10. l slyšeli knížata jůdskš. slova ta:
slovo toto od Hospodina řkoucí:
a vstou ili z domu královského do domu
2. Toto pravi Hospodin: Stůj v síni
domu Hospodinova a mluv ke všem Hospo inova &posadili se u dveří bra
městům 'ůdským. z nichž přicházejí. aby ny domu Haapodinova nově.“
11. [ mluvili kněží a proroci k kní
se klaněi v domu Hospodinova. všecky
řeči. kteréž jb.přikázal jsem tobě mlu žatům a ke všemu lidu. řkouce: Soud
smrti
jest muži tomuto,“ nebo proroko
viti k nim: neujímejž slova.
3. zdaby snad uposlechli &obrátili se val proti městu tomuto. jakž jste slyšeli
jedenkaždý od cesty své zlé :ilitovalbych ušima svýma.
12. [ dí Jeremiáš ke všechněm kní
zlého ,' kteréž myslím učiniti jim pm
zlost snažností jejich.
žatům a ke všemu lidu. řka: Hospodin
4. [ díš k nim: Toto praví Hospodin: poslal jest mne. abych prorokoval k
34) t. dnově rozptýleni vašeho; úplně rozptýleni budete. — ") t. kteráž neem

upadše, mensi

se a při vší lítosti nejsou leč střepiny: tak bude i po vás i po vší slávě vaší.
35) t. zmizí jim všecka naděje k útěku . vysvobození: uni nejznamenitější nebudou zachovům'.
37) t. příbytkově jejich. v nichž pokojně u šťastně bydleli. města všecka vyvrkcen budou.
38) &. Bůh pomvode chránil stánek svůj jako lev svou skrýší: nyní ale opustí jej. — ") t.
Chaldejských. ježto prý na ových korouhvíoh měli znamení holubice. tak jako Římané zna
mení orla; jinak : před mečem roshněvnněho.
!) t. roku před narozením Kristovým 609. Proroctví toto casem dřevnějli jest než k. 25.

3) t. „upustil bych od určených na ně truth“ prorok po lidska o Bohu nimi.
5) t. velmi bedlivě .. pilně jako 7. 13. U. 7. 25. 3. 4.
6) t. v spuštění v. 7. M. V měotě Sílu byla archa skoro 800 let. —- ") t. za příklad kletby
Boží; t. j. budou-li lidé ohtítí někdy někomu zlořečiti. řeknou: staň se ti jako Jerusalému.
10) t. východní; protože nedšvuo, uJo-thnmn krále obnovena byla. sluls. „uovů“. (IV. Král. 15. SS.)
11) t. smrt budiz usouzena muži tomuto; hoden jest smrti. (Srov. Skutk. 6. 13.)
Bibliduu.
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26. 13._ 27. 3.

domu tomuto &kměstu tomuto' všecka.
slova, kteráž jste slyšeli.
13. Protož nyní dobre učiňte cesty
své & snažnosti své' a poslouchejte
hlasu Hospodina Boha svého: i bude
litovati Hospodin zlého. kteréž mluvil

20.' Byl také muž prorokující ve
jménu Hospodinovu. Uriaš. syn Seme
jašův z Kariathjarim: a prorokoval proti
městu tomuto i proti zemi této dle všech
slov Jeremiášo ch.
21. I uslyšel král Joakim a všiclmi
mocní i knížata jeho slova ta: a hledal
proti vám.“
14. Já. pak. hle! v rukou vašich jsem: král usmrtiti jej. [ uslyšel Uriáš a bál
učiňte mi. což dobrého a pravého jest se a utekl a vše! do E pta.
22. ] oslal král oakim muže do
před očima vašima:
nathana. syna Achoborova, &.
15. ale však vězte a poznejte. že za Egypta.
pta..
bijete—limne. krev nevinnou vydáte sami muže s ním do
te. a ři
23. I vyvedli riáše z
proti sobě a proti městu tomuto a oby
vatelům jeho :' nebo v pravdě oslal mne vedli jej k králi Joakimovlijšyi)zabiFjej
Hos

mečem & vhodil mrtvé tělo jeho do
hrobů lidu obecného.
24. Protož ruka Ahikamova, s na

' k vám, abych mluv-iFVuši vaše

všec a slova tato.
16. Iřekli jsou knížata a.veškeren lid
kněžím a. prorokům: Není soud smrti
muži tomuto; poněvadž ve jménu Ho
spodina Boha našeho mluvil nám.
17. Tedy povstali jsou muži se star
ších“ země: a řekli ke všemu shromáž
dění lidu. mluvíce:
18. Micheáš Morastyeký byl proro
kem za dnův Ezechiáše, krále judského.
amluvil všemu lidu judskému, řka: Toto
praví Hospodin zástupu: Sion jako pole
orán bude: a Jerusalem bude hromadou
kameni &hora domu (Hašpodinova) vý
sostí lesní. .
19. Zdaliž na smrt odsoudil ho Eze

chiáš. král jůdsk', a veškeren Jůda?
Zdaliž nebáli se biospodina a neprosili
tváři Haapodinovy; i litoval Hospodin
zlého, kteréž byl mluvil proti nim? Pro
tož my činíme veliké zlé proti duším
svým.

Safanova,bylasJeremiášemf ab ne yl
vydán v ruce lidu a aby nezabili ho.

Kapitola 21.
Jeremiáš udelal si ho : nosil je ne mh:

Boží; £

nepominň růkolni rálovntri. i krále judského. Sede
dále, aby ne Nabnchodonosorori dle vůle Boží v tom
dobrovolně 11011in s falešným prorokům víry nedi

veli.jínek ie moci od neho ijímání. e má jejich po
bubeny budou.



1. Na počátku kralování Joalum'a.'
syna Josiášova, krále jůdského. stalo se
toto slovo k Jeremiášovi od Hospodina.
řkouci:
2. Toto praví Hospodin ke mně:
Udělej si okovy a řetězy :“ a polož je na
hrdle svém.
3. A pošli je k králi edomskému a
k králi moabskómu a k králi synův
Ammonových &. k králi tyrskému a k

12) t. opatrně pravi „& domu;“ „k městu“ — jakoby řekl ]: proepeehu, ]: blahu vašemu jsem
hlásal slovo Páně; ještě jest čas činiti pokání & získati ei milosti jeho. (Viz 13.)
13) t. napr-arte veškerý život i smýšlení své. — ") Viz 3. pozn.
16) Vězte. to pro nevinnou krev mou přísným trestem stihati bude Bůh vás n d.
17) Nebyli : počtu soudců, slovo jejich ale vždy mnoho vážilo ' radě; příklad zde uvedený udál
se před 100 let: Micheáš ten jest jeden z. menších prerohův.
20) Strana usilující o bezlivoh' Jeremiáše udávč opět priklad proti tomu.
24) t. podporoval. bránil ho proti lidu. (Vis. o nich 4. Král.?2. 8—1 4.) Syn Ahikamův Godolišš.
ta jeden : přítel Jeremiášových. ustanoven jest po vyvrácení Jeruseléma od Chaldejakýeh
vladařem v Jůdstvu. (Vie Jeremiáš 40. n dl.)
l) Mti. slouti Sedeeiáše. jak i stara čtení kladou a níže se čte v. 3. 12 a t. d. 28. l.
2) Dle Hebr.: „provazy . jha" t. jho ! prevenci k němu pat-řieimina znamení poroby lidu.
4—
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králi sidonskému po poslích. kteříž při svoupod jho krále babylonského a slou
šli' do Jerussléma k Sedeciášovi. králi žiti bude jemu . nechám ho v zemi jeho.

judskému"

4. A přikažjim, aby k pánům svým
mluvili: Toto raví Hospodin zástupů.
Bůh israelský : goto povlte pánům svým :
5. Já. jsem učinil zemi i lidi i hovada,
kteráž jsou na svrchku země, moci svou
velikou a. ramenem svým vztažen m: a
dal jsem ji tomu. kterýž se líbi před
očima mýma?
6. Protož i nyní já. dal jsem všecky
země tyto v ruku Nabuchodonosora..
krále babylonského. služebníka svého:
nad to i zvěřpolní dal jsem jemu. aby
sloužili jemu.
7. [ sloužiti budou jemu všickui ná.

rodové'i
synu (jeho
synu jeho
syna.jeho
dokudž nepřij
e časi země
i jeho:'
samého :" a. sloužiti budou'" jemu ná.—

dl Hospodin: a. vzdělávali bude ji a.by
dliti v ní.
12.1 Sedeciášovi. krůlij ůdskěmu.mlu—
vil jsem podle slov těch řka.: Poddejte
šije své pod jho krále babylonského &
služte jemu i lidu jeho a. živí budete.
13. Proč máte zemříti. ty &.lid tvůj.
mečem a. hladem &morem. jakž mluvil

jest Hospodin o národu. kterýžby ne
chtěl sloužiti králi babylonskému.
14. Ne oslouchejtež slov proroků.
řkoucích v m: „Nebudete sloužiti králi
babylonskému ;“ nebotlež onimluví vám.
15. Neboť neposlal jsem jich, dl Ho—
spodin: a. oni rorokuji ve jménu mém
lživé: aby vyvrhli vás a.abyste zahynuli,
i vy i proroci, kteříž prorokujl vám.
16. A k kněžím &k lidu tomuto mlu—

rodové mnozí a. králové velicí.

vil jsem, řks.: Toto praví Hos din:
8. Národ
a. království, kteróžby Neposlouchejte slov proroků svýc . kte
nesloužila Na uchodonosorovi, králi ba.— říž prorokujl vám_ řkouce: „Aj. nádobí
bylonskému, a. kdožbykoli nesklonil Hospodinova.vrátí se z Babylons již brzo!“
hrdla svého od jha krále babylonského : nebo lež prorokují vám.“
17. Protož neposlouchejte jich, ale
mečem &.h dem a. morem navštlvím
národ ten, dí Hospodin: dokud jich ne služte králi babylonskému. abyste živi
byli. Proč dívá, se město toto v pustinu?
shlsdlm rukou jeho.“
18. A jsoulit proroci & jest slovo
9. Protož vy ne
ouchejte mraků
svých a. hadsčův atrií-úv &
oprav— Hospodinova v nich: necht předstou i
cův &kouzelníků. kteříž pmvaňm: Ne— předHo dina zástupůvf aby nep "
nádobí. terůž jsou pozůstala v domě
budete sloužiti králi babylonskému!
10. nebo lež prorokuji vám: aby vás Hospodinově & v domě krále jůdskéha
vzdálili od země vaší & vyvrhli vás. & a. v Jerusalémě, do Babylona..
abyste zahynuli.
19. Neboť toto praví Hospodin zá.
11. Národu pak. kterýž poddá šíji stupův o sloupech a. omoři a. o podstav
3) Nebo: „přijdom“ proroci mluvi u vidění svém zhusta. o budoucích věcech. jako by již mi
nuly. znečice tím. že jistotně se stanou. — ") t. nepochybně, aby se spojili s. táhli proti
králi babylonskému: tata pronevěra Sedeeiůšovo byla důvodem úplného pohubeni jeho.
5) t. dávám moc. komu chci; byt i neprávč nekdo něčeho nabyl. i to jest dop uštěním Božím.
7) t. Evilmerodsehavi a. Baldasarovi; jiní vůbec: „potomkům jeho.“ — ") t. „čas potrestáni
jeho i země;“ ačkoliv Nabuehodonosor nebyl již na živé. trestu toho se mu dostalo v po
tomcích jeho; stalo pak se Cýrem ; Dariem. —-"') Dle Habr.: „& podmsni jej národové &d.
B) Nepomínú !; poddnnosti !; králi vzdálenému & cizinci & ukrutnénm. jeho! pouhé jména

v nenávisti měli nimdovci jeho. přesvědčenjse. že jest

tak vůle Bali

&že se vzpourou

nesmyslnou proti vetší moci v horší zlé. v úplně zničení vlasti &.národa. uvrhlúí.

16) t. mini drahé nádoby chrámové. ježto Cheldejšti zs času Jeehaniáše krile byli odnesli.
18) Dolet: vyprosit na. něm. aby . . . . nádoby v 19. jmenované viz IV. Krči. 25. 13—16.
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Jeremiáš.

27.20._ 28.1l.

cích i o ostatních nádobách. kteréž jsou buchodonosor, král babylonský. z mista
tohoto a přenesl je do Babylona.
pozůstaly “vměstě tomto:
4. I Jechoniáše. syna Joakima, krále
20. které nepobral Nabuchodonoaor.
král babylonský. když odvedl Jechoni jůdakěho, a všeck zajaté jůdské. kteříž

odvedenijsou do Ěabylona. ja ohratím
na místo toto . di Hospodin: nebo zetru
jho krále babylonského.
5. ! řekl Jeremiáš prorok k Hanani
kšovi proroku před očima kněží a před
očima všeho lidu. kterýž stal v domě
Hoapodinově;
6. i řekl Jeremiáš prorok: Amen!
22. Do Babylonu. přenešeny budou
8. budou tam až do dne navštívení je učiň tak Hospodin! splň Hospodin slova
jich ,' dí Hospodin; i rozkkii je přinesti tvá, které. jsi promkoval! aby zase při
a navrátiti na místo toto."
nesena byla nádobí do domu Hospodi
nova a všickni zajatí z Babylona na
kše, syna Joakimova. krále judského.
z Jerusalem do Babylona a všecky nej
přednější Jůdskě i Jeruzalémské :
21. nebot toto dí Hos odin zůstupů.
Bůh israelsk '. o nkdoběc kteráž pozů
staly jsou v omě Hospodinově a vdomě
krále judského i v Jerusalěmě:

Kapitola 28.

místo toto!

7. Ale však síyš slovo toto, kteréž já.
mluvím v uších tvých a v uších všeho
.
Jeremiáš poukazuje. šejen dle vyplnění proroctví pozná
8. Proroci. kteříž byli přede mnou a
ne pravý prorok Boží; 10. jekčlananlái, jak Jeremiáš
se chovu; l3. tento pak onohoteprv ne rocku Boží se
před tebou od počátku a prorokovali
liiprorob vyhlašuje . brzkou smrt mu předpovidi.
na země mnohé a na království veliká.
]. I stalo se toho léta,' na očátku o boji a o souženi a o hladu :“
kralovúní Sedeciáše. krále 'ůdskeho. léta
9, (tak i) prorok. kterýž ředpově
čtvrtého, měsíce pátého . řekl ke mně děl pokoj. když přijde slovo je o. uznán
Hananíaíš,syn Aznrův. prorok z Gabaonu, bude za roroka. jejž poslal Hospo—
v domě Hos odinově před kněžími i din v pravsěf
10. [ sňal Hananiáš prorok řetěz“ s
přede vším li em, řka:
2. Toto raví Hospodin zastupů, Bůh hrdla Jeremiáše proroka a polkmd jej.
israeíský: Letřel jsem jho krále baby
11. a pravil Hananiěš před obliče—
lonského.'
jem všeho lidu řka: Toto pravi Hospo
8. Ještě dvě létě dnův' a já kůži zase din: Tak polkmu jho Nabuchodonosora,
přinesti na místo toto všecka nádobí krále babylonského. po dvou létech dnů
domu Hospodinova. kteréž pobral Na :; hrdla všech národům“

33333?

F;?FÉÉJ2234211122013?
lidu :.

Jiní: až do potrestáni Bnhylonekých. Výše v. 7. —
") Vyplnilo se Cýrem po dobytí Babylonu. (Viz [. End. ). 7—ll.)
]) Kdy! Jeremiáš na rozkaz Boží učinil si & noeil jho. první rok Sedeciášovn kralovůni. (Viz

22) I:. až na ně opět mílovtlvě vahlědnu.

27. 1. e pozn.) —- ") &. po roku eobotním nebo roku odpuštění. (Viz V. Moji. 15. l.)
2) t. jietotně uložil jsem je zlímoti n lid lvůj vyproltiti :. poddnnoeti k. 6.
3) t.. po úplných,
na den počítaných. dvou létech.
'
6) t. Vědělt Jeremiáš. že Hannniňň křivě předpovídá & tudiž lžíprorokem jest; ale : šetmolti
k věřícími: lidu nekůral ho přímo, nýbrž velí čekati, lplni-li ee proroctví jeho; toť má. býti
potvrzením pravého jeho od Behn povolání. (Dle ev. Jerol.)
7) t. veřejně. aby to i lid slyšel . dle toho pak loudil. kdo pravým prorokem jest.
8) Dolož: poznání jsou pravými proroky býti skutečným uplněním toho, co byli prorokovali.
9) t. když Horpodin olovo jeho vyplní. potvrdí tím. že jej poslal.
10) Behr.: jho (dřevěné). —
11) t. jmenovnnýeh svrchu v. 27, 3.

28. 12. _ 29' 10.

Jeremits.
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12. I odšel Jeremiáš prorok cestou
2. když vyšel Jechoniůš král a oni“
svou.“ [ stalo se slovo Hos odinovo kJe— & dvořenínové & knížata jůdská. &.jeru—
remiňšovi. kd ž lámal ananiáš pro saJémsků. & řemeslníci & hraditelé pev
rok řetěz s hrdla: Jeremiáše proroka.. ností" z Jerusaléma:
řkoucí:

3. po Elasovi. synu Safanovu, &.Ga—

mariášovi, s u Helkiášovu. jež slal
Sedeciáš.
jůdský, k Nsbucho ono
sorovi. králi babylonskému. do Baby
14. Nebo toto praví Hospodin zá.— lona' řka.
4. Toto praví Hos din zástupu. Bůh
stupů. Bůh israelský: Jho železné polo
žil jsem na. šíji všech národů těchto, israelský všem zajatym, kteréž jsem od
aby sloužili Nabuchodonosorovi, králi vedl :;Jerusaléma do Babylona:
babylonskému; i sloužiti budou jemu:
6. Stavte &obývejte domy a. štěpujte
nadto i zvirata zemská. dal jsem 'emu. zahrad &jezte ovoce jejich.
15. I řekl Jeremiáš prorok k Šaue—
6. ojímejte ženy a ploďte synyi
niášovi proroku: Slyš Hananiáši! Nepo— dcery: & dávejte synům svým ženy a
slal tebe Hospodin. & ty jsi učinil. aby dcery své dávejte za. muže a at rodi
doufůní měl lid tento ve lži.
s nyi dcery: & množte se tam a ne
16. Pročež toto praví Hospodin: Hle, chtějte býti v malém počtu.
jů svrhnu té se svrchku země; to léto - 7. A hledejte pokoje města.. do kte—
umřeš: nebot jsi proti Hospodinu mluvil. réhož jsem zastěhoval vás: a modlete se
17. [ umřelHananiůš prorok to léto. za.ně k Hospodinu: nebo v pokoji jeho
měsíce sedmého.
bude pokoj i vám.'
'
13. Jdi a rci Hananiášovi: Toto praví
Hospodin: Řetězy' dřevěnésetřel jsi: i
uděláš místo nich řetězy železné."

av.—uv“—

Kapitola ze.

Jeromiii pih do Babylonu. mpominlje vyntůhomlců,
aby nevěřili liiprorokům. brzkým vrioenim je tešicim.
neboť že tam budou 70 let; 21. i Him-orcho Semekšo
hire. předpovldojcmu tron Boží

8. Toto zajisté praví Hospodin

zá.—

stupů. Bůh israelský: Nesvoďtežvás pro

roci vaši, kteříž jsou u prostřed vas &
hadači vaši: & nepatřtež k snům svým.
kteříž se vám zdají:
9. nebo oni lžlvě prorokujl vim ve

1. A tato jsou slova listu. jejž poslal
Jeremiáš rorok z Jerusalěma k ostat jménu mém: a neposlal jsem jich, dí Ho
kům etmš ch v zajetí' a ]: kněžími k spodin.
10. Nebo toto raví Hospodin: Když
prorokům i ke všemu lidu. kterýž byl
odvedl Nabuchodonosor z Jerusalóms počne se plniti v ubyloně sedmdesáte
do Babylonu:
| let.“ navštivím vás : &vyplním nad vámi

12) Znamencj tichou trpělivost prorokem; neodpovídá odpůrci. už Bůh kůže.
13) t. „_jho“ dle 10. pozn. — ") Smysl: ponbudiv neprovým slovem tvým lid k -odbo_ji: zpouře,
nvrhueš jej v porobu & poddanost mnoh- těžší. (Výše 27. 2. 13—17.)
1) t. kteří : odvedených ještě na živu byli, nebot mnozi dilem na cestě. dilem ntmttmi TJ"
hosténi již byli zemřeli: psalt pak list ten jak se podobá. na počátku kralovňni Sedeciáše.
2) t. matka. králova. — ") Viz 24. ]. pozn.
3) t. vida na brzké smrti Hauwiššově. le Jeremiáš pravým jest prorokem Botim. změnil po
někud mysl svou a hleděl se smířiti : králem, od něhož byl odpadl. (IV. Král. 24. 20.)
7) t. když dobře bude městu tomu. i vám dobře bude.
'
10) Počítá se těchto 70 lét od roku 11. kralovůni J oakimn, v odmita od Chaldejských úplnou '
porážku utrpěv. umřel :. puk nástupce jeho Jechoniůš.
na milost se vzdnv nepřítdi. do B&—
bylons. se přestěhoval. Ten rok byl ale 8. kmlovúní Nahuchodonosoron. jen! kraloval
celých 44 lět; tedy 36 lét jeho panování. pak 30 úplných pod Evilmerodnchem & 4, pod
Balduinem, lumou 70 le't . trvali Židé v Babyloně; prvním pak rokem krnlováni CFO“
propuštěni jsou.
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Jeremiáš.

29. 11—28.

20. Vy tedy slyštež slovo Hospodi
zaslíbení své dobré. že vás přivedu opět
na misto toto.
novo, všickni vystěhovalci. kteréž jsem
11. Nebo 'a vím myšlení, kteráž já. vyslal z Jerusaléma do Bab lona.
myslím o vis, dí Hospodin. m šlení
21. Toto praví Hospodin stupů. Bůh
pokoje a ne trápení. že dám vám onec israelský. k Achabovi, synu Koliášovu.
a trpělivost.'
a k Sedeciašovi. synu Maasiášovu . kte
12. [ vzývatimne budete a pů'dete:' řiž prorokují vám ve 'ménu mém lživé:
a prositi budete mne a já vyslyš m vhs. Aj.ja vydám je v ruce abuchodonosom.
13. Hledati mne budete & naleznete. krále babylonského. o zbijeje před očima
vašima.
když celým srdcem svým bledati mne
22. [bude se bráti z nich zlořečeníode
budete.
14. Analezen buduod vás. di Hospo všech vystěhovalcův jůdských . kteříž
din: a přivedu zase vězně vaše a. shro jsou v Babyloně. říkaájsícich:Učiň tobě
máždim vás ze všech národův a ze všech Hospodin 'ako Sedeci 'ovi a jako Acha
bovi. ktertiž upražil král babylonský na
míst. kamžkoli jsem zahnal vás. di Ho— ohni:
spodin: s. nevrátím vas : místa. do
23. roto že jsou učinili bláznovství
kteréhož jsem vás mstěhoval.
v Israe ia cízoložili:;ženami přátel svých.
15. Nebo jste pravili: Vzbudil nam &mluvili slovo ve jménu mém lživé. če
Hospodin proroky v Babyloně.'
hož jsem ne řikázaljim: já jsem soudce
16. Nebo toto raví Hospodin k králi. i svědek, di ospodin.'
kterýž sedí na sto 'ciDavidově, a ke vše
24. A k Semejášovi Nehelamitskému
mu lidu. obývajícímu v městě tomto. ke diš:
25. Toto pravi Hospodin zástupů. Bůh
bratřím vašim. kteříž nevyšli s vámi do
přestěhování;
israelský: Proto že jsi poslal jménem
17. toto dí Hospodin zástupův: Aj, s ' ' listy ke všemu lidu, kterýž 'est
jb. pošlu na ně meč a hlad i mor: a v?etrusalémě. a k Sofoniášovi, synu aa—
naložim s nimi jako s fíky zlými. jichž siášovu. knězi i ke všem kněžím, řka:
nelze jisti, proto že 'sou zlé velmi.'
26. Hospodin dal tě knězem místo
18.astíhstijebudu mečem ahladem Jojady kněze,“ aby byl vůdcem v domu
s. morem: s vydám je v trápení všem Hospodinově nad všelikým mužem. zlým
královstvím země; v kletbu &v úžaz & duchem nadšeným a.prorokujícím. aby
jej vsadil v kládu &žalář:

_

vk posměch
a, v potupu
všem národům.
terýmž vyvrhl
jsem je:
27. a nyní proč jsi nelál Jeremiášovi
19. roto že jsou neposlechli slov Anathotskému. kterýž prorokuje vám?
28. Nebot nadto poslal do Babylonu
mých.. Hospodin: kteráž jsem poslal
k nim skrze služebníky své proroky. v k nám. řka: Dlouhobude? Stavte a obý
noci povstávaje a posílaje: a neposlechli vejte domy: a štěpujte zahrady a jezte
jste, dl Hospodin.
ovoce jejich.
ll) Hebr.: & očekávaní naděje t. takový konec osudu vašeho. jakého! si žádáte a doul'ůte.
12) t. ze ijeti svého opět do vlasti se nevrátím: nebo: „podaří se vám. šťastni budete.
15) 15.jiné. kteří nám rychlejší vysvobození & králi Sedeciůovi štěstí proti Babylonským předpo
vidqjí; „ale nevěřte jiml" dí prorok. nebot i ti, kteří ještě jsou ve vlasti. odvedeni budou.
17) t. nalozím . nimi jako s fíky špatnými, které se ven vyvrhuji. (Výše 24, B.)
23) Posud'pssní Jeremiášova k vystěhováním v Babyloně. Sv. Jerolím nalezi v zmíněné tuto
ohavnosti dvou lliproroků oarbžeoi na událost : Suzanou. (Dan. 13.)
25) &. sim o své vůli. mimo přiku muj, a tak jsi zneužil jména mého. (Sr. 32.)
,

26) t. aby horlíl proti lžiprorokům jako onen; (Il. lít-il. ll, 18.)a ty nedůvůšv kletbu Jeremiaše!
28) Dolož: trvati vyhnanství. zajeti veže. (Srov. svrchu 5—10. | pozn.)

Jeremiáš.

29, 29. ——30. 12.

29. Četl tedy Sofouiáš kněz list ten
v uších Jeremiaše proroka.'
30. ! stalo se slovo Hospodinova k
Jeremiášovi, řkouci :
31. Pošli ke všem vystěhovalcům,m:
Toto pravi Hos din k Semejášovi Ne
helamitskému:
to že prorokoval vám
Semejáš. a já neposlal jsem ho: a učinil.
abyste doufali ve lži:
32. protož toto pravi Hos odin: Aj!
já navštivim Semejáše Nehe 'tského
1 plémě jeho: nebude míti muže. který
by seděl u prostřed lidu tohoto. a neu—
zři dobrého. kteréž já učinim lidu svému.
di Hospodin, protože přestoupeni' mlu
vil proti Hospodinu.

Kapitola 30.
Znalibnjo Bůh, to lid : babylonského zajeti zpět
uvede; 16. nepřátele jeho potratů; 19. a že lid no
vého Sionu. cirkve svaté. slavný bude.
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5. nebot toto pravi Hoopodin: Hlas
hrůzy slyšeli jsme ; strach! a.neni pokoje.
6. Ptejte se &vizte. rodivali-li muž:
proč ted viděljsem každého muže ruku
na bedr ch jeho, jako ženy ku porodu
pracující & obráceny jsou všecky tváře
v žloutenici?
7. Běda! nebot veliký den ten, aniž
jest odobného jemu; a jest čas sou
ženi akobova; ale bude z něho vyavo
bozen.
8. I bude v ten den. dl Hospodin
zástupu: zetru jho jeho' 5 hrdla tvého
3.svazky jeho roztrhám a nebudou více
nad ním panovati cizinci:“
9. ale sloužiti budou Hospodinu Bohu
svému aDavidovi. králi svému. kteréhož

jim vzbudimf
10. Protož ty neboj se. služebníče můj,
Jakobe! di Hospodin, aniž se strachuj,
Israeli! nebot aj! já vysvobodlm tebe

ze země
tvé zeazemě
za
1. Toto jest slovo, kteréž se stalo k jeti
jejich:daleké
&navri glémě
ti se Jakob
odpoči
Jeremiášovi od Hospodina., řkoucl:
vati &vším dobrým Oplývati bude a ne
2. Toto mvt Hospodin. Bůh íme! bude. kohožby ee straehoval:
ský. řka: apiš si všecka slova. kteráž
ll. nebot já. s tebou jsem. dl HOSpo
jsem mluvil k tobě v knihu:
din, abych tě vysvobodil; nebo učinlm
konec
vsechněm národům, mezi něž roz
3. Aj! dnové zajisté jdou. di Hospodin,
&obrátlm vystěhovalce lidu svého isra ptýliljsem tebe ;' toběpak neučinimkon
elského ajůdského, di Hospodin : a obrá— ce ale trestati budu tebe v soudu,"
tím je do země. kterouž jsem dal otcům aby se nezdál sobě býti nevinen.
jejich: &vládnouti budou ji.'
12. Nebot toto pravi Haapodin: Ne—
4. A tato jsou slova. kteráž mluvil
zháojítedlnéjest
zlomení tvé, přezlá rána
tv
.
Hospodin k lsraelovi a k Jůdovi:
29) Viz 28. 7. pozn.
82) t. věci nepravdivá ve jménu Bospodinovn. kterými! sváděl lid k pronevěře proti němu.
8) Rozuměj netoliko o nivratu vystěhovalců : Babylonu do země zaslíbené, nýbrž i shromážděni
nového lidu israelského \- říší Mesíášově. i uvedení v říši věčné blaženosti; tak i ' následu
jícím předpověděni dne hrozného. doba úplného vyvrácení Jerusalěml. i pronásledování církve
i hrůzy před druhým příštím Kristovým jmfny buďtei: tak již učitelé židovští vykládali; tim
jistěji pak sv. otcové. : zvlášť ev. Jerolirn.
8) t. krále Nabuchodonosora. — ") t. nad Jakobem; aneb Behr.: Nebudou v něm . v tom jhu,
tahatí &. sloužiti cizím.

9) t. zaslíbenému
11) t. eo národové
") t. mírně. .
12) t. tvrdošiJnost

vykupiteli, co synu Davidova dle těla.
se svou modloalv.tbou zahynou, nový lid israeluký v církvi tmti bude věčně.
láskou a ne hněvem. jak by ta.-loulil.
tvá. v které! jsi všelikému laskavému vedeni Božímu vzdoroval.
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Jeremiáš.

30.13. — 31, 6.

13. Není kdoby soudil při tvou k uva vinu jej a přistoupí ke mně.' Nebot kdo
zaní: lékařství užitečného není tobě.“
jest ten. kterýžby přiložil srdce své."
aby se řiblížil ke mně? dí Hospodin.
14.ahledati
Všichnitebe
milovníci
tvojinebo
zapomněli
tebe
nebudou:
ranou
22. I udete mi lidem a já. budu vám
nepřítele" ranil jsem tebe, trestem u Bohem.
23. Aj! vichr Hos odinův. rchlivost
krutným pro množství nepravosti tvé;
vycházející. bouře pa ající ! Na Elavě bez
tvrdí učiněníjsou hříchovétvojL'“
15. Co křičíš nad potřením svým? ne božných od čivati bude.'
24. Neo vrátí prchlivosti hněvu Ho
zhojitelné. jest bolest tvá.: pro množství
nepravosti tvé a pro tvrdé hříchy tvé spodin, dokudž neučiní a nenaplní úmysl
učim'ljsem to tobě!
srdce svého; v nejposlednější den sro

16. Protož všickni, kteříž zžíra'í tebe. zumíte tomu.
sežrání budou: a všickni neptáte é tvoji
do zajetí uvedeni budou: &kteříž tě hu—
Kapitola 31.
bí. pohuheni budou. 3.všecky loupežnlky
Slíbuje. že Bůh vysvobodí na svůj; ZÍvůsti zázračné
tvé dém v lou ž.
narození Muilšovo . 31. novou úmluvu.
17. Nebo s ojim jizvu tvou a od ran
]. Toho času. dí Hospodin, budu Bo—
tvých uzdravím tě. dí Hospodin: roto
že tě zavrženou nazývali, (dcero) 'on— hem všechněm rodim'im israelským &
ská! „Tot jest ta. kteréž nemá., kdoby oni budou mi lidem.
se ptal o ní.“
2. Toto praví Hos din: Nalezl milost
18. oto praví Hos odin: Aj !jb.obrá— na poušti lid. kterýž yl pozůstal od me
tím vystěhovalce s nkův Jakobových čez'půjde" v odpočinutísvé Israel.
3. „Zdaleka se mi okazuje Hospo—
a nad příbytky jeho slituji se; i budet
uděláno město na výsosti své a chrám din!““ „I láskou věčnoumiloval jsem
podle ořédku svého založen bude.
tě: protož přitahl jsem tě. smilovav se."
4. A zase vystavim tě :: vystavena bu
19. vyjde z nich chvála a hlas hra
jících: a rozmnožímje a nebudou umen deš, panno israelská.:ještě ozdobíšse bub
šeni: a oslavím je a nebudou ztenčení: ny svými' a vyjdeš ve sboru hrajících:
5. ještě štěpovati budeš vinice na ho
20. i budou synové jeho jako od po—
čátku a zástup jeho přede mnou setrvá: rách samařsk ch: štěpovati budou ště
pařové. a ne udou vína sbirati. dokud
a navštívím všecky. kteříž jej sužují:
21. a bude vévoda jeho z něho &kníže čas nepříjde :'
6. nebo bude den, v němž volati bu
z prostředku jeho vyvedena bude: i při

18) t. nenít pro tebe bídných léků. ulitečných tobě; jiní takto dle Hebr.: Není kdoby soudil při
tvou; ! uvízani neni zňdných léků, užitečných na vany tvé.
14) t. ani té nenavštivi. ——") t. smrtelnou. — “') t. přetěici. jak přísného trestu hodni. tak
těžce & nnpraveuí. Smysl: Nikdo ti napomůže. a.: té přísná ruka má zastihne.
15) t. a tedy sám na sebe s na své nepravosti neřikej.
27) t. lidé budou té nazývati choti zapuzenou. vyu-ženou : domu obou svého, ale já přijmu tě.
21) 0 Meeihii mluvi . jen! jest od věčnosti mileným Synem Boha Otce. —- ") t. kdo! by měl
sim o sobě tu moc přijíti ke mně, leč bych jí přitáhl jej. (Jan. 6. 44. 12. 31)
23) t. . prehlivotti vyjde. a na hlavu bezbolných (Chaldejskýcb) padne; mini se tu přimo vpéd
vojska Cýrou do Bsbylons. dále pak hrůza poslední doby světa před dnem soudným.
2) t. Egyptskýnh. — ") Dle Hebr.: „iel“ (před ním Bůh) al uvedl v odpočinek ler-ele.
8) Tak té! semii i ty. lide szntý, s řekneš: — ") A ten ti milostné odpoví: —
4) t. bubny ručními. jakýcbt se u východních nérodů k průvodu zpěvu a tanec podnos uzívé.
5) c. u v čas úkonem určený. (13.Moji. 19. 23. 5. — Mon. 20. s.)

31. 7—18.

Jeremiáš.

dou strážní na hořeEfraimově :* „Veteš
tež avstupme naSion k Hospodinu Bohu
svémuí“
7. Nebo toto raví Hospodin: Plesejte
u veselosti Jakobově a jásejte proti hlavě
národů:' zvučtea zpívejtea moto: ..Spas.
Hospodine, lid svůj. ostatky israelská !“
8. Aj! já přivedu je ze země půlnoční
a shromáždím je od končin země: mezi
nimi budou slepí a kulbaví . těhotné i
rodící spolu ,' zástup veliký navracují.
cích se sem.
9. S pláčem přijdou,' a v milosrden
ství zase přivedu je: a přivedu je přes
proudy vodné cestou přímou a neurazí
se na ní: nebo -učiněn jsem Israelovi
otcem a Efraim jest rvorozenecmůj."
10. Slyšte slovo ospodinovo, náro
dové! a zvěstujte na ostrovích, kteříž da
leko jsou, a rcete: Kte ž rozptýlil Istar
ele. ten shromáždí jej &.ostříhati ho
bude jako pastýř stáda svého.
11. Neboťvykoupil jest Hospodin Ja
koba a vysvobodiljej z ruky mocnějšího.
12. I řijdou a chváliti budou na hoře
Sion: a riěhnou se k dobrýmdarům Ho
spodino 'm, ]: obilí a kvínu ak oleji ak
plodu do ytka i skotu: a bude duše je
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'ich jako zahrada vlažná a dále nebudou
ačněti.
13. Tehdáž veseliti se bude panna ve
sboru (družek) a mládenci i starci spolu:
a obrátlm kvílení jejich v radost a po
těším jich a obveselím je po bolesti
jejích.
14. A opojím duši kněží tukem :' a
lid mů' dobrými dary mými naplněn
bude.
Hos '
15. Toto praví Hospodin: Hlu na
výsosti' slyšán jest naříkaní, žalosti a
pláče: Ráchel pláčící synů svých a ne
chtějící se potěšiti nad nimi. proto že

jich není."
16. Toto praví Hos
' :U koj se
hlas tvů' od pláče a oči tvá od 5 . ro
tože bude mzda za práci tvou.' dí o
spodin: i navrátí se" z země nepřá
telské:
17. a jest naděje osledním' tvým.
dí Hospodin: i navrát se synové ku po
mezím svým.
18. Slyšel, slyšel “sem Efraima do
zajetí se ubírajícího: otrestal jsi mne
a vycvičenjsem, jako volek neskrocený:
obrat mne a obrácen budu: nebot ty jsi
Hospodin. Bůh můj.

6) t. na hoře desatera pokolení israelskýcb, prvé odpadlých; aby se připojili k Jůdským a cho
dili k výročním slavnostem: jako se u nás zvoní. tak se tam od strálných s vete anebo
hor vyvolávalo; duchovně se rozumí na shromátdění národů v církev: jako ls. 62, 6.
7) t. u prostřed Babylonu hlavního města rozličných národů , anebo: „nad hlavou národů.“ t.
nad Penkými &.ned vůdcem jejich Cýrem; duchovně: nad množstvím národů spasenýeh.
8) t. i takoví a takové raději ! lebou půjdou. nelliby zůstali zpět.
9) t. radostí plačíoe, anebo i nad hříchy svých předků, pro ně! byly do zajetí přišli, : něholto
nyni vysvobození jsou. — ") t. desateru pokolení is:-selských, prvá odpadlých. jsem 0115“
otcem a miluji je jako otec prvorozeného syna; le pal: desatero pokolení nenavrátilo se.
ani! bylo po najetí babylonském rozvržení národa v dvanáct kménů. tut : toho patrno. že to
všecko u vyšším duchovním smyslu rozuměti třeba, totil o jíši Mesiášově a obrácení veškerého
lidstva k němu. vykoupeněho : poroby nejkrutějčí hříchu a ďábla. (Viz ll.)
14) t. z obětí a desátků štědrýoh, jakovýchl při hojném požehníní Budím nebude nedostatku.
15) Jinak v Ráma, co! se vykládá Výsost: byíoť město v pokolení ijnminově. (Jos. 18. 25)
— “) t. Ráchel. matka Benjaminem. plačíc synů svých. vlastně potomků Beqjaminových a
pak i druhých jůdskýeh (nebol ti dva kmenové působili království jůdske) ie mečem. hladem
a morem pošli a ostatek do zajetí zavedeni byli. Sv. Matouš použil toho místa k naznačení
nářku žen bethlelnskgích nad ukrutným zavralděním dítek jejich, jež byl for-kin! Bendel.
(Mat. 2, IS.) Tuk onto jedním proroctvím dvojí věc se značí.
16) t. nesniu, jel jsi vyu-pela při porodu s u vychování synů svých. dojdou odměny. — ") t.
synové tvoji.
17) & dalším. pozdnqišim potomkům tvým, že shromazdeni budou „k pami duší "ých-“
Bibli česká.
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31, 19—32.

19. Nebo když jsi mne obrátil. činil oka město jeho spolu; oráči i pastýřově
stád '
jsem pokání: a když jsi mi ukázal.“ bil
25.. nebot opojlm duši ustalou &vše
jsem se v stehno svě. Zshanben jsem,
&.zarděl jsem se. protože snášel jsem likou duši lačnou nasytím.

pohnněnímladosti své."
26. Protož
sna gmbuzen
jsem:
'20. Jestit mi Eiraim' syn poctivý. i viděl
jsem jako
a. senzemůj
yl mi sladký.'
dítě rozkošné! pročež jak jsem mluvil o
něm.i dílo na. něj pamatovati budu.
Protož zkormoutily se utroby mě nad
ním: smíluji. smiluji se nad ním. dl Ho
spodin.
21. Postav si stráž. ustroj si hořko
sti :“ zprav srdce svě na cestu přímou.

27. Aj! dnové jdou, dl Hospodin: a
oseji dům israelský a. dům jůdský se
menem lidi a semenem hovad.
28. A jako jsem bděl nad nimi. abych
'e Vyplenil a rozbořil &roz týlil &pohu
il &.trápil: tak budu b lti nad nimi,

abych je udělal & ště il, dí Hospodin.
29. V těch dnech ne udou říkati vlce:
navrat se k městům svým těmto!
Otcovéjedli hrozen trpký &zubové synů
22. I dokud se rozkošmi rozmařlš. měli loskominy :'
dcero poběhlá? Nebot stvořil Hos odin
30. ale jedenkažd pro nepravost svou
_novou věc na. zemi: žena ob líčí umře: všeliký člnvě . kterýž jisti bude
mnic.“
hrozen trpký. laskominy míti budou zu
23. Toto praví Hospodin zástupů. bové jeho. '
Bůh israelský: Ještě dějí slovo toto v
31. Aj! dnové přijdou. dí Hospodin:
zemi Jůdově & v městech jeho. když &učiním domu israelskómu a domu jůd—
obrátím vězně jejich: Požehne'ž tobě skěmu smlouvu novou:
Hos odin. krěso spravedlnosti. horo
32. ne podle smlouvy, kterouž jsem
sva !
učinil s otci j 'ich v den, v který-žjsem
24. a. bydliti na ni bud0u Jůda i vše— ujal ruku jejich. abych je vyvedl : země
po níž jsi šla.; navrat se. panno isruelská1

19) t. buď: provinění má, nebo; trest tvůj. — ") To bylo vůbec znamení lítosti : zármutku
tnto zvlůit nad svými prodanými nepravoatmi. (Ezeoh. 21. 12.) _*)
t. pocítil jsem v zajetí
těiký trest za nepravosti své.jich! jsem ze byl dopustil: poznati hříšnostsvou první krok k pokání.
20) t. rozumdj tím veškerý lid Israelský a duchovně lid vyvolený říše Mesiišovy. Smysl: Jako
praotoi Jakubovi Efraim. mladší syn vyvoleného Josefa. zvlášť milým byl. tak jest mi všechen
lid. byt i sebe více byl zhřešil, jek mile se ke mně pokáním obrátí; a jakkoliv jej pro ne
pravosti jeho trutoti musim, předoe miluji se nad ním.
21) &. pohled zpitky na obcování své, a litqj hořce přečinění svýoh. Anebo dle Bobr.: Postav
ll
znamení. naklad ai hrannd kamení . znamenající tím cestu, kterou jdeš, tout
opět ze navrttíě.
22) Smysl: Dokud budoi hlednti blaha mimo Boha svého? A on tě tak miluje. to k spasení

tvému nový div demhoumqtí

svou učiní, totiž: „Žena obklíčí

muže."

'Datoslovojíl

učitelově lidovití o mlíbeném Mesiiii rozuměli; svatí otcově s církví svntou jednomyslně
na nevyslovytelný nhl-ak vtělení Syna Božího v iivotě blahoslavené Panny Marie vykládají.
Jsa totiž Kristus od věčnosti Bohem. byl od prvního okemiení početí svého Bůh-Clověk. a
oo do duševních vlastnosti nejdokonalejším. tak le jej úplně muzem. bu mnohem „více

nel muzem“ dle sv. Bernarda nazvoti lze; muzem totiz. protoze dokonalost rozumu e ji
ných duševních vlastností měl; ví oe nei muzem. protože Božství s člověčenstvímvjednotě
osoby jeho spojeno bylo. Ostatně orovnoti sluší místo toto s Isai. 7. 14.
26) Slova Bolí; nebot není potřebí zde osobu mluvící (23) měniti. Snu-l: Co jste byli posud
v zajetí. opustil jsem vis a nedbal o blaho vaie jako člověk spící; nyní ale ji! probudím se
a vide. vaše polepšení s radostí vám opět otcovskou milost svou prokui.
29) t. otcově zhřešili, a synové za to tresty trpí. (Ezenh. 18. 2.)

31. 33. — 32.1.

Jeremiáš.

egyptské, smlouvu. kterouž zrušili, a já
panoval jsem nad nimi, dí Hospodin:
33. ale tatot bude smlouva. kte
rouž učiním s domem israelským po
těch dnech. di Hospodin: Dám zákon
svůj v utrobách jejich a v srdci jejich
napíši jej? a. budu jim Bohem a oni
budou mi lidem.

\
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stiženi býti základové země dolův: i jiz
zavrhu všecko plěmě Israelovo pro vše
cko. co činili. di Hospodin.
38.' Hle, dnovějdou. praví Hospodin:
&vystaveno bude město Hospodinu, od
věže Hananeel až k bráně nárožní,

39. přes
a půjde
dále gravidlem
míry
římo
pahrbek
areb a obejde

34. A nebude více učiti nikdo bliž— čoathu.

ního svého a nikdo bratra svého, řka:
„Poznej Hospodinal" nebo všickni po
znají mne od nejmenšího z nich už do
největšího, dí Hos odin: nebot milostiv
budu nepravosti jejich a hříchu jejich
nezpomenu více.
'
35. Toto praví Hoppodin. kterýž dává.
slunce k světlu ve dne, řád měsíce ».
hvězd k světlu v noci; kterýž vzduje
moře & zvuči vlny jeho, Hospodin zá.
etupů jméno jemu:
_

40. &všecko údolí 'mrtvol a popelní
& veškerý kraj smrti až k potoku Ce
dron & až k rohu brány koňské vý

chodní' svatým (bude) Hospodinu; ne
bude vice vypleněno & nebude zkaženo

na věky"

'

Kapitola se.
Vypravuje ze. jak Jeremiáš uvezeni [kupnje k rozkazu
Pine pole nn znamení. že země am od nepřátel zpu
etoienn opet bude obývána; 16. modl: se ze lid; 26.
odpoví“ mu Bůh, že je hrozně trestat: bude a slibuje
pak. že ze opet miluje nad nimi.

36. Zah nou-li zákonové tito přede
mnou.“ dí ospodin: ted i plémě isra
1. 'Slo'vo. kteréž se stalo k Jeremiá
elské zahyne. tak že ne ude národem
šovi od Hospodina. léta desátého Se
přede mnou po všecky dny."
37. Toto praví Hospodin: Budou-li deciáše, krále jůdského: tent jest rok
moci býti změřena nebesa vzhůru a vy osmnáctý Nabuchodonosorův.
33) &. ne jako prvé na deakáeh kamenných. nýbrž v hloubi srdcí jejich. “* lb? nemohl “i
smazán býti, ani v zapomenutí přijíti; tout jest ale zákon nwý. “PSČ" '—13953“en Babkou
krví Kristovou v srdci a myuli věrných jeho , aby etice jej ,.v duchu a v pravdě“. ..v něm
život měli a hojněji měli" ned druhdy lidé myelni zákonu starého.
36) t. tito věční mnou stanovení zůkonové. dle niob! tělese neheekň se řídí.—") Jako! se nikdy ne
stane. aby slunce přestalo evítiti ve dne. tak potomstvo !eraelovo nikdy nepřeetune: rozuměj
duchovní lid izraelský (Řím. 9. G.). věřící Kristovy; ti povolšni jsouce : tělesného IMON“

i z národů. působí jednu věčnou oheo zde na zemi, určenou ]: věčné bleienoeti v 110598505.

38—40) t. popisuje.jak nový Jerusalóm vyu-even bude; brůna Hananeela,
bylo. na východní
straně nejdále na severu u rybníka Bethezdy; brána nárožní.
kdež le toti! východní .
jižní strana stýkaly. elnla i „ůdolní“ vedou do údolí Kedronského; Gureb. neznimě polohy:
dle významu „chlum malomocných“ innd u szla Siloa (?): Goatha (dle Behr. výtečnou:
skoro jako Gogatho (Golgatbnt jako pradávný účel místa tak i pradávné jméno jeho
sotva ee zníčnilol) ukazovaloby na vystavení města za Hadriana císaře: tehdai Golgatha
v objem města pqimuta byla — „Všecko údolí.“ vůbec místnobt tuto udává.. jejíi pak
zvláštní částky následují. jest údolí potoka Gihon a! k rybníku hořejšimu západně !& GDI—
gothou; potom odtud severni strunou dále pokračuje a! opět k potoku Cedron . k bráně
východní. která. vedla k hoře Olivetské a proto snad i koňskou elula. že tudy koně ku plap
vení k potoku Cedron vyváděni bývali. a k rozdilu od jiné koňské brány na jih.
40) Že vystavění nového Jeruzaléma v celém tuto udaněm objemu po navrácení ee : Bebýlonl'
nevyplnila se. proroctví ale co slovo Bolí klamati nemůže. nelze leč, a k tomu "lišt posledn

olovav. 40. poukazují!o duehovnímJeruzalému.

církvientě. rozuměti.— ")Svetým “'U'

toliko, kdo uvnitř hradeb Božího toho Joruealéma věrně trvů. jen! nebude ziaden na věky.
anil „brány pekelné přemohoujej.“
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2. Bylo pak tehdáž vojsko krále bs—

bylonskěho oblehlo Jerusalém? o.Jere

32. 2—20.

11. a.vzal jsem list koupě zapečetěný
sůmluvami i podpisy i znamením ze

vnitř :“

miáš
byl zaan
v slni žaláře."
který prorok
yl v domě
krále judského.

12. a dal jsem list tě koupě Baru
chovi. synu Neriášovu. syna Maasiášova..
před očima Hanamcele. strejce svého,
před očima svědků, kteříž napsůnj byli
v listu koupě, a před očima.všechZidův,
kteří seděli v síni žaláře!
13. [ přikázal jsem Baruchovi před
4.
».
Sedeciáš.
král
jůdský.
neuteče
z
ruky Chaldejsk ch. ae vydán bude v nimi, řka:
14.Toto taví Hospodin zástupu, Bůh
ruce krále baby onského & budou mlu
viti ústa jeho s ústy onoho & oči jeho israelský: Sezmi listy tyto, list koupě
uzri oči onoho:
tento zapečetěný a.list tento. kterýž jest
5. a do Babylonu povede Sedeciáše: otevřený. & vlož je do nídoby hliněné.
atom bude. dokudž nenavštívím ho,' di aby mohli trvati mnoho dní.
15. Nebot toto raví Hospodin zá
Hospodin:
&pakli
bojovati
budete
Cb
dejským.
žádného
štěstí
mítiproti
ne stu ů. Bůh israels ý: Ještě kupování
budete.
budbu domově a. pole i vinice v zemi
6. I řekl Jeremiáš: Stalo se slovo této.
16. Imodlil jsem se Hospodinu, když
Hospodinovo ke mně řkoncí:
7. Aj. Hanameel. syn Selluma. strejc
odevzdal
list koupě Bnruchovi.
tvůj. přijde ktobě. řka: Kup si pole mé, jsem
synu lšvl
eriášovu,
řka:
kteréž jest v Anatotu: nebo tobě při— _ 17. Ach. och, ach! Pane. Bože! aj!
sluší : řibuzcnství. aby koupil je.“
ty jsi učinil nebe i zemi mocí svou velikou
8.
přišel ke mně Hanameel, syn a.ramenem svým vztaženým: tobě ne
strejce mého. podle slova Hospodinova. bude nesnadné nižádné slovo:
do síně žaláře & řekl ke mně: Vládní
18. kterýž činiš milosrdenství nad
tislci a.od lacuješ nepravost otců v lůuo
gelem
mým. kteréž
v Anatotu
enjaminově:
nebojest
tobě
příslušívzemi
dědi
ctvl & ty jsi příbuzný, aby je obdržel. synů jejic po nich; nejsilnější. veliky>&
mocný! Hospodin zástupu jméno to ě.
Tedy jsem porozuměl. že bylo slovo
19. Veliký v radě & nepostižitelný
Hospodinovo.
9. I koupil jsem pole od Hana myšlením! jehožto oči otevřeny jsou na
meele, syna. strejce svého, kteréž jest v všecky cesty synův Adamových. aby
Anototu: a.odvážil jsem mu stříbra sedm odplatil jednomukažděmn podle cest
jeho a podle ovoce úmyslů jeho.
letů a deset stříbrných
20. Kterýž jsi činil znamení a zá.
10. &zapsal jsem to na. listu a. zape—
také. (památné) až do
četil 'a osvědčil svědky: &odvhžil stříbro zraky v zemi
na voze:
tohoto dne je až v lsroelovi tak v(ji
3. Nebo b ] jej zavřel Sedeciáš. král
'ůdský, řka: roč ty prorokuješ? říknje:
oto pravi Hospodin: A'! já dám město
toto v ruce krale babylonského & do
bude ho:

2) z. . ju celý rok trvalo obležení. (Vis 4. li.-Al; 25. 1. . . .) _ ") e. „v wara. který byl
v síni domu královského? hyinc vozba lehčí. tak že uvězněndho směli přátele nnvštiviti.
5) t. dokud nepovolila ho k sobě, dokud neumře, t. j. do smrti. (Vis !. Moji. 21. l.)
7) Viz o tom plivu 3. Moji. 25. 25. byl: dům s zahradou ns. celiny; tu jen směli Levité míti.
11) !. list druhý bez nemeni. bez pečeti. otevřený. : toliko opis tě smlouvy a toho usneioni
oboshujici; onen zapečetěný k důhsu no budouci časy u soudců Ichuvůn byl, otevřený pak
byl v ruce vlastnikovč.
12) t. přišli jsou byli navštívit proroku a slyšet řeči jeho.

32, 21—42.
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nes

ných) lidech. a učinil jsi sobě jméno. jakž vystavěli je. až do tohoto dne, v
němž odjato bude od obličeje mého
jakož jest podnes:
32. pro ne ravost synův israelských
21. a vyvedl “si lid svůj israelský ze
země egyptské 'vy a zězraky a rukou a synův jůds ých, _kteroužpéchali. k
mocnou a ramenem vztaženým a v stra hněvu mne popouzejlce. on: i králové
chu velikém:
jejich. knížata jejich i kněží jejich i pro
22. a dal jsi jim zemi tuto. kterouž roci jejich. muži jůdštl i obyvatelé jeru
jsi přistihl otcům jejich. že dáš jim zemi salémštl:
tekoucí mlékem a strdí.
33. a obrátili ke mně hřbetya ne tváře :
23. ] vešli a obdrželi ji: ale nepo když 'sem je vyučoval na usvltě a cvičil
slouchali hlasu tvého a v zákoně tvém a nec těli poslouchati. aby přijali kézeň:
nechodili: co jsi řikézal jim činiti.
nečinili ničehož: i ošlo na ně všecko
toto zlé.
24. Aj, ohrady vzdělany jsou roti
městu. aby dobyto bylo: a město ano
jest v ruce Chaldejských, kteříž bojuji
proti němu. pro meč a hlad i mor: a což
jsi koli mluvil. přihodilo se. jakož sám
vidlš.
25. A ty dlš mi, Pane Bože: Kup to
ole za stříbro a osvědč to svědky. ano
již město déno jest v ruce Chaldej

ských?

26. l stalo se slovo Hospodinova k"
Jeremiášovi, řkoucl:
27. Aj ! já jsem Hospodin Bůh všeli
kého těla: zdali mi nesnadné bude vše
liké slovo?
28. Protož toto pravi Hospodin: Aj!
já. dém město toto v ruce Chaldejských
a vruce krále babylonského avezmouje:
29. a přijdou Chaldejštl bojujlce proti

městu tomuto a zale je ohněm a spali
'e i domy. na jichž střechách obětovali
halovi a obětovali oběti mokré bohům
cizím k rozhněvůnl mne.
30. Neboť byli synové israelštl i sy
nové jůdštl ustavičně činili. co jest zlého
před očima mýma, od mladosti své:-sy
nové israelšti, kteříž až dosavade k hně
vu 0pouzejl mne dilem rukou svých.
dl os odin.
31 gebot k prchlivosti akhněvivosti
mé učiněno jest mi město toto ode dne.

34. a postavili modly své v domě. v \
němž vzyvůno jest jméno mě, tak že o
skvrnili jej;
(4. Kral. 21, 4—18.

35.v údolí
a udělali
kteréž
jsou
syna g::stiom.Bélovi.
aby obětovali
syny své a dcery své Molochovi: čehož
jsem jim nepřikézel. aniž vstoupilo na
srdce mé. aby činili havnost tu a k hři—

chu přivedli dům Jů ský.
36. A nynl pro ty věci toto pravi Ho
spodin. Bůh israelský. k městu tomuto,
o kterémž vy pravlte. že vydano bude
v ruce krale babylonského pro meč a
hlad a mor:
37. Aj! jé. shromaždlm je ze všech
zemi. do nichž jsem je vyvrhl v prchli
vosti své a v hněvu svém a v rozhněvénl
velikém; a přivedu 'e zase na místo toto.
a působím. aby tu ydlili důvěrně.
38. 1 budou mně lidem. a já budu
jim Bohem.
39. A dám “im srdce jedno a cestu
jednu, aby se b.limne po všecky dny:
a aby jim dobře bylo 1 synům jejich
po nich:
40. a učinlm s nimi smlouvu věčnou
a nepřestanu jim dobře činiti: a bázeň
svou dům v srdce jejich. aby neodstu—
povali ode mne:
,
41. a veseliti se budu nad nimi. když
jim budu dobře činiti: a štiplm je v zemi
této v pravdě celým srdcem svým a co
lou dušl svou.

42. Nebot toto pravi Hospodjn: Jakož

25) Dolet: „Smilqj se tedy nad lidem svým. a buď jej Vysvoboď: ruky nepřítele. a nebo iní-li
v ruce jeho upadnouti, ukrat strasti jeho :“
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jsem uvedl na lid ten všecko zlé toto dejs mi a aby naplnili je mrtvolami
veliké: tak uvedu na. ně všecko dobré. lids mi. kteréž jsem pobil v prchlivosti
kteréž ja mluvím k nim:
své a vrozhněvání svém. sk vaje tvář
43. a bude se vládnouti polmi v zemi svou od města tohoto. pro vše 'kou zlost
této. o níž vy nyní prevíte. že pustá.jest, jejich.“
G. Aj. jb. zacelím jim ráno &uzdravím

proto
člověka
ani
ovsdažea nepozůstalo
_žedána jest ani
v ruce
Chaldej
& uléčím je :“ a zjevím jim prosbu po
ských.
koje s pravdy."
44. Pole ze peníze knpována budou
7. A nevrátím zajaté jůdskě a zajaté
a zapisována do knihy &.pečet bude při
&.vzdělám je jako od po
kládána a svědectví ojato bude v zemi jerusslěmské:
čátku:
'
Ben'aminově avůko Jerusaléms. v mě
8.
&očistím
je
od
všeliké
nepravosti
šWc judských a v městech horních i v
městech polních i v městech, kteráž jsou 'ejich. kterouž hřešili proti mně: a mi
na oledne; nebot nevrátím zajatéjejich, lostiv budu všechněm nepravostem ' 
jich. kterýmiž provinili proti mně a z r
dí ospodin.
zeli mnouz'

9. a bude mi to' kjměnu a. k radosti
a. k chvále a k plesšní všem národům
země. kteříž uslyší o všem dobrém, kte
réž ja učiniti hodlám jim: i užasnou &
NMožení nvěčnómini kralovstvijeho.
strnou nade vším tím dobrým & nade
1. I stalo se slovo Hospodinovo k Je vším pokojem. kterýž jÁjim způsobím.
remiášovi podruhé. když ještě zsvřínbyl
10. Toto praví Hospodin: Ještě sly
v síni žaláře. řkoucí:
šhn bude na místě tomto. kteréž vy ra;
2. Toto praví Hospodin. kterýž toi víte býti pustým. proto že tu nen ani
učiní & způsobí s zřídí. Hospodin jest člověka ani hovada.. v městech judských
jméno jeho:
&.naulicích jerusalémských, kteráž jsou
3. Volej ke mně &Vyslyším tě: &zvě zpustlá bez člověka a bez obyvatele a
stuji tobě věci veliké a pevně.' jichžto bez dobytka.
nevíš.
ll. hlas radosti a hlas veselí, hlas

Kapitola 88.

Bůh po druhé slibuje nevricení lidu se zajeti huby
lonskbho; 16. . piedpovidb příští Mesillovo . veliké

ženicha a hlas nevěsty. hlas řkoucích:
„Oslavujte Hospodina zástupů. nebo do- —
brý Hospodin. nebo na věk milosrden
& ohradách &meči
ství jeho !“ i nesoucích sli y do domu
ě. přicházejících. aby bojovali s Chal— Hospodinova. Nebo přivedu zase zajaté

4. Nebo toto pravi Hospodin. Bůh
israelský, o domích města.tohoto s 0 do
mích krále jůdského, kteříž zbořeníjsou.

3) Jinak: „madhéď
5) Zmuje

jinak: „tělkég“ jinak: „důležité?

obyvatelům země spěchoti obleženěmu Jerusalému na pomoc. poněvadž by tak pobiti

jen větším se stalo; nebot nevratný jest nyní úmysl Páně potrutati je pro hříchy jich.
6) Připojuje “k hrozbě i hned proroctví potěšitelné; vztahuje se ale netoliko k návratu lidu ze
zajetí babylonského s. opětného vystavení města. (ll. Ezdr. 4. 7.) nýbrž i k vykoupení skrze
zmlíbeného Mesiáše. ano i k druhému příští jeho. když uvede věrné své v blaženost věcnou.
To vůbec při každém podobném proroctví na očích míti potřebí. — ") Dle Hebr.: „Otevru
jim poklad pokoje & prsvdy;“ t. smírím se s nimi & přijmu je opět za syny & vyplním jim
sliby, které! jsem učinil otcům jejioh;“ col nelze leč o smíření nového zákona mzuměti.

8) Opětné smíňuje se „odpuštění.

očištění?

'a čeho hlavně potřebí mámo.
9) t. všecko toto (8—16) jim učiním & slávě ové.

abychom se poznali. čím jsme před Bohem.

33. 12 —-26.
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země tě. jako na počátku,' praví Ho před tváří mou, kterýžhy obětoval záf—
spodin.
,
(l. Esdr. 3. II.)
paly & zapaloval obět a zabije! oběti
.
12. Toto praví Hospodin zástu ů: zbitě po všecky dny.“
Ještě bude na místě tomto pustém ez
19. I stalo se slovo Hospodinovo k
člověka a bez hovada a ve všech mě— Jeremiášovi řkoucí:
20. Toto praví Hospodin: Může-li
stech jeho obydlí pastýřův, odpočívají
cích stád.
.
zrušena býti smlouva mě se dnem a
13. v městech horních i v městech. smlouva má 5 noci, aby nebyl den a
olnlch i v městech, kteráž jsou na.  noc časem svým:
21. tak i smlouva mi bude moci zru
edne; a v zemi Benjaminově i okolo 52
rusalěmai vměstech jůdských ještě ů šena býti s Davidem. služebníkem mým.
' jdou stáda k ruce počítajícího. dí o aby nebyl z něho syn, kterýžby kraloval
spodinf
na trůnu jeho. a levitově i kněží, aby ne
14. Aj. dnově 'dou.' dí Hospodin: & byli služebníky mými.
vzbudím slovo do té," kteréž jsem mlu— 22. Jakož nemohou sečteny býti hvěz
vil k domu israelskému a k domu jůd dy nebeské. ani změřen býti písek moř
skému:
ský: tak rozmnožím símě Davida. slu
15. v těch dnech a v tom čase způ žebníka svého. a levity. služebníky své.
sobím. že se vz lodi Davidovi kmen spra
23. I stalo se slovo Hospodinovo k
vedlnosti: i vy ona soud a spravedlnost Jeremiášovi řkoucí :
na zemi:“
24. Neviděl-li jsi, co lid tento mluví,
16. v těch dnech spasen bude Jůda, řka: Dvojí „příbuzenství, jež byl vyvolil
&Jerusalem bydliti bude důvěrně: a_tot Hospodin. zavrženojest: i lidem mým
'est 'měno. k
mi ho nazývati budou: zhrzeli. jako by nebyl více národem

iiosiiodin' Simedlivý náš.

před nimi?
17. Nebo toto pravi Hos odin: Ne
25. Toto praví Hospodin: Neučinil-li
zahyne z Davida muž. kterýž y seděl na jsem smlouvy své mezi dnem & nocí a
ustanovení nebi i zemi:
'
trůnu domu israelskěho:'
_
18. a z kněží i zlevítů nezhyne muž
26. tedy! i plěmě Jakoba & Davida

11) t. „a učiním. le oplývati bude obyvateli, jako druhdy před věky bývalo.

12—13) Zevrubně líci co řekl: „vzdělán je jako od počinu“

.

_

(viz ll. pozn.); zvlíit pak po

dobenství z zivota pastýřského běh. poněvadž ten nejpokojnější jsa. jen v úplném pokoji se
daří; duchovním smyelesn ale rozuměno buď o blahé době „knížete pokoje“ a „pastýře duki
nailch“ Kristu (dle sv. Jana 10, l4.). Viz dále.
14) Těmi slovy se vždy poukazuje !: době zaslíbeněho Meeičše. — ") t. „splním utgeně za
slíbení. které! jsem dal. a t. d. pošlu dávno očeknvančho Vykupitele.
15) t. tehda nejde jako ratolest (heidi 11. l.), narodí se Meli“ _dle těla z rodu Davidova.
ten vykoná ospravedlnění lidstva a konati bude soud. až jej dokonL na konci věků. Chaldejsld
výklad přimo di: „ustanovím Davidovi Mesiáše spravedlivého“
16) Znemenqj. že zde v Hebrejském jako! i svrchu 28. 6. stoji nejsvětější jméno Boll. které!
jen Bohu pHnálozl; tim se značí. že slíbený Mesiáš pravý Bůh jest.
17) t. Kristus. syn Davidův. věčně kralovati bude; i kraluje oo neviditelná.
hlava církve. sedě
na pravici Boží, a viditelně. skrze viditelnou hlavu. náměstka svého na zemi. a skrze biskupy
a kněze, jich! se cirkvi nikdy nebude nedostivatí. O světské řiii židovekě nelze to rou
umčtí;_nebot po Zorobabelovi panovbni rodu Davidovu odjsto bylo. zvlášť pak po vyvrácení
Jerusaléma Titem celá národní mmtatnoet zrušena jest a tak trvi podnes.
18) Značí tuto dvojí úřad příštího Meeiíie: královský i kněaký. a dí . le věčně trvatl bude; to
opět jen Kristem s. cirkvi od něho ustanovenou skutečně se vyplnilo. (Sr. Malaeh. ], 11.
24) t. dvqjl rod; knílovnký a kněžský. Jiní (však ale méně dobře; srov. 17. a t. d.) vykl
na dvě říše. Jůdskou ». lsraelskou.

:
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34, 1—16.

roti Lschis a proti Azecha:' nebo to
služebníka svého. zavrhu. abych nebral
z plemene jeho knížat: plemene Abra
Ia pozůstsla z měst judských. města
ohražená.
hamova. Isákova a Jakobova: nebo při
8. Slovo. kteráž se stalo k Jeremiá
vedu zase zajaté jejich s smiluji se nad
num.
šovi od Hospodina, když král Sedeeiáš
učinil smlouvu se vším lidem v Jerusa
lámě. rozkazuje:
Kapitola 84.
9. aby propustil jedenksždý služeb
Předpovidá dobytí . vypálení mests, 3. ujsti :. smrt
níka svého a jedenkaždý děvku svou,
krále Soudilo; 8. vypnvnje učiněnou. opět mle
uon smlouvu o prnpuiteni služebnikův . hrnci za to
Hebrejského
i Hebrejskou. svobodny:
pomstou Boží.
anikgliv aby nepanovali nad nimi, to jest
' 1. Slovo, kteráž se stalo k Jeremiá nad Zidem co bratrem svým.
10. Uposlechla tedy všecka knížata
šovi od Hospodina. když Nabuchodono
sor, král babylonský. a všecko vojsko &veškeren lid, kteříž byli v smlouvu ve
'eho i všecka království země, kteráž šli, tak že propustil jedenkaz'dý služe
byla'pod mocí ruky jeho, i všickni ná. bníka svého a jedenkaždy' děvka svou
rodové bojovali proti J erusalému :: proti svobodny. a. že více nepanovali nad ní
všechněm městům jeho, řkoucí:
mi: uposlecbli tedy a propustili.
2. Toto pravi Hos odin. Bůh israel
11.1 obrátili se potom: a přitáhli zase
ský: Jdi &mluv k Sediciášovi. králi jůd— služebníky a děvky své, kteréž byli pro
skému, s rei ]: němu: Toto praví Ho pustili svobodny, a podrobili sije za slu
spodin: Aj! já vydám město toto v ruce žebniky a děvky.
12. I stalo se slovo Hospodinova k
krále babylonskeho a vypálí je ohněm:
3. a ty neutečeš z ruky jeho; ale o Jeremiášovi od Hospodina řkoucí:
stižen, jat a v ruku 'eho vydán bu eš:
13. Toto pravi Hospodin, Bůh isra
a oči tvé uzři oči
e babylonského s elský: Já. jsem učinil smlouvu s otci va
ústa jeho 8 ústy tvými mluviti budou s šimi dne toho, když jsem je vyvedl ze
země e
také. z domu služebnosti, řka:
do Babyllonapři'deš'
4., A však slyš slovo Hospodinovo,
14. lgíytfyžse vyplní sedm let, propust
Sedeciáši, králi jůdský! Toto pravi Ho— 'edenkaždý bratra svého Hebrejského,
spodin k tobě: Neumřeš mečem.
terýž prodán jest jemu. a sloužiti bude
5. ale v pokoji umřeš a podle spá tobě šest let: a propustíš jej svobodna
od sebe: a neuposlecbli mne. otcové vaši
lení
otců tvťch.
králů
předešlých,
kteříž aniž naklonili ucha svého.
bylipředte
ou.tak
spálí
tebe“ a: „Beda,
Pane !" k-víliti budou nad tebou: nebo
15. I obrátili jste se vy dnes a učinili
' slovo toto já mluvil jsem. dí Hospodin. jste. cožjest přímého řed očima.mýma.
6. I mluvil Jeremiáš prorok k Sede že jste ohlásili svobo u jedenksždý při—
ciášovi, králi jůdskému. všecka slova ta teli svému: & vešli jste v smlouvu před
v Jerusalémě.
obličejem mým v domě. v kterémž vzý
7. A vojsko krále babylonského bo váno jest jméno mé nad ním.
jovalo proti Jerusalému & roti všechněm
16. Ale obrátili jste se a poskvrnili
městům jůdským. kter byla zůstala. jste jméno má : a přivedlijste zasejeden

..,_.
_..—

3) Dolní: „ti však jej nouzi-iš; byv totiž prvé oslepen.
5) Dle Behr.: „tobě“ totiž: ku poctě tvé páliti budou u pohřbu tvám vonné věci. (ll. Par.

16. 13. u.)
7) Lachis. tři míle jihozápadně od Jou-dáma; Azecbs
co neolit-alena |. uchráněna byla již nepřítelem content.

th mile od Lachisjižně: jiná města

34, 17. — 35. 8.

každý služebníka svého & jedenkaždý
děvku svou. kteréž jste byli propustili.
aby byli svobodní &své moci: s podro—

bili jste je, aby byly vašimi služebníky

&dávkami.
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Kapitola 35.
Prorok okazuje v pi-iklndixezdánlivou“ Roehnbmkých
hříšnost neponlninond lidu ]ůdského; 17. zvěstuje těmto

pom-tn, 18. oněm„mmm

Boží.

1. Slovo, kteréž se stalo k Jaromila,
17. Pročež toto praví Hospodin: V
jste mne neuposlechli. abyste prohlás' ' šoviod Hospodina zadnů Joakima. syna
svobodu jedenkaždý bratru svému a je Josiášova, krále judského. řkoucí:
2.Jdí k domu Rechabitských' &mluv
denkaždý příteli svému; aj !já. vyhlašuji
vám svobodu, dí Hospodin, k meči. k k nim &uveď je do domu Hospodinova
mam a k hladu :' a vydím vás k po— do jedné komory pokladův" a dáš jim
hnutí" všem královstvím země.
píti vína.
3. I pojal jsem Jezonibše. syna Jere
18. A učiním mužům. kteříž přestu
pují smlouvu mou & nezachovali slov miášova syna Hsbsaniášova. a.bratří jeho
smlouvy. kterýmž přivolilipřed obličejem i všeck syny jeho i veškeren dům Re
mým, co teleti. kteréž rozteli na.dva díly chabitských:
&prošli mezi díly jeho :'
4. a uvedl jsem je do domu Hospo
19. knížatům 'ůdským &knížatům je dinova do komnaty synů Hanana., syna
rusalémským . vořenínům & kněžím i Jegedeliáše, muže Božího,' kteréž byla.
všemu lidu země, kteříž prošli mezi
odle komnaty knížat nad pokladem"
rozděleními telete:
Khasiáše. syna Sellumova. kterýž byl
20. a. dům je v ruku nepřátel jejich. strážný síně:
\
&v roku lédajících duše jejich: a bude
5. a postavil 'sem před syny domu
mrtvol jejich pokrmem ptactvu nebe Rechabltskýeh číše plné vína. &kalichy
skému a zvířatům zemsk m.
&řekl jsem jim: Píte víno!
21. A Sedeciáše, ' e judského. i
6. Kteříž odpověděli: Nebudeme píti
knížata jeho . dům v ruku nepřátel je vlna: neboJonedab. s nRechabův. otec
jich &v ruku edajících duše jejich a. v náš. přikázalnám, řks: Nebudetepíti
ruku vojův krále babylonského . kteříž vína vy. ani synové vaši až na. věky.
odstoupili od vás!
7. a.domu nebudete stavěti a. semene
22. Aj! jó, přikáži. dí Hospodin. a při— nebudete rozsívati &vinic nebudete ště—
vedu je zase do města tohoto a. bojovati
vati animíti: ale vstáneích řebývati
budou proti němu a. dobudou 'e a vypálí
udete po všecky dny vaše. : yste byli
ohněm: a města jůdskě. obratím v pu— živi mnoho dnů na tváři země, v níž vy
stinu, tak že nebude obyvatele.

pohostinujste.'
8. Protož uposlechli jsme hlasu Jo
;

17) Posměině mluví v smysl: Jako vy jste dali svobodu a pak opět porobíli si bratry své. tak
ji opultím vás & vydim v porobu nepřátelům. — ") t. v rozptýlení.
18) t. oo nejpřísněji snimi nnlofím. Při smlouvioh „ujely se oběti :; roztínnly na dvě. oolzna
mondo. žeby se chtěli redql'i dáti tak zroztínsti. nežliby tu smlouvuzrušili. (l. Mojí. 15, 9—17)

21) t. n nějaky čas. když se ohritili nn Egptokó. jen! Židům ku pomocímu.
.2) Byli: potomciReohlbovi. "tú roduvúdějíoo zpětaž kHobnbovi iJethro řečendmn,tchána Moj
žíšova. Nebyli tedy rodu Jůdského. ale přijnvie víru v pravého Behn, věrně se zákon. Pinč
drželi. proto se i zde za příklnd poslušnosti uvůďejí. — ") Byly! komu-ty přistavené !: chrámu
& určené k uschování darů. k příbytku sloužících kněží . levitů. k hostční ohětqjieíeh &t. 1).
4) t. proroka. ——") & pokladní komnatou, obydlím, viz tuto 2. pozn.
7) t. můte vésti zivot sprostý, Pastýřský. Jakkoliv rod Reohnbitů víru v prvého Boh. přijď.
držel le přede ustanovení otcův svých, mezi nimiž byl i IM
aby nepili vím.
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as. 9. —36, 3.

nadabe, syna Rechabova. otce našeho. nadebovi syna.Rechabova. přikázaní otce
ve všem, což přikázal nám. tak že nepi svého. kteréž byl přikázal jim: lid pak
jeme vína po všecky dny svě, ani my, tento neuposlechl mne.
17. Protož toto pravi Hospodin zá
ani ženy naše . ani Synové. ani dcery
nase:
sbupů, Bůh israelský: Aj ! já. přívedu na
9. a že nestavíme domů k bydlení: Jůdu a na všecky obyvatele jerusalěm
&nemáme vinic. ani rolí. ani osení:
skě všecko souženi, kteréž jsem mluvil
10. ale bydlíme v stáncích &poslušni proti nim: proto že mluvil jsem k nim,
jsme ve všem. což přikázal nam Jona &.neuposlechli: volal jsem je, &neodpo
věděli mi.
dab, otec náš.,
18. Domu pak Rechabitských řeklJ e
11. Když pak vstoupil Nebuchodo—

nosor. král babylonský, do země naší.
řeklijsme: Pojďte & vejděme do Jem
salóme před vojskem Chaldejských a
před vo'skem země syrské: i zůstali
jsme v erusalémě.'
_ 12. I stalo se slovo Hospodinovo k

J eremiášovi řkoucí:
13. Toto praví Hospodin zástupů,
Bůh izraelský: Jdi. a rci mužům jůd
ským a obyvatelům jerusalémským: Což
nepřijmete kázně. abyste poslouchali
slov mých? di Hospodin.
14. Zmohlyt jsou to řeči Jonadaba,
syna Rechabova. kteréž přikázal synům
svým. aby nepiii vina. že ne ili až do
tohoto dne. nebo poslušni by ' příkazu
otce svého: ji pak mluviljsem k vám,
z rána povstávaje &.mluvěf & neupo
slechli jste mne:
15. a poslal jsem k vám všecky slu
žebník své. proroky. vstávaje na usvítě
& podřaje a říkaje: Obraťte se 'eden
každý od cesty svě zlé a dobre čiňte
snažnosti své: a. nenásledujte bohů ci
zích aniž jich ctěte: & budete bydliti v
zemi. kterouž jsem dal vám i otcům va
šim: ale nenaklonili jste ucha svého aniž
jste uposlechli mne.
.
16. Zachovalit tedy pevně SynovéJo

remiáš: Toto pravi Hospodin zástupů.
Bůh israelský: Proto že jste poslušni
byli přikázaní Jonadabe. otce svého. a
ostříhali jste všech přikázaní jeho &či
nili jste všecko. což přikázal vám:
19. protož toto praví Hospodin zá
stupů. Bůh israelský: Nozhyne muž z
rodu Jonadaba, syna Bechabova. stojici
před obličejem mým po všecky dny.“

_ Kapitola 36.
Jeremiáš k rozkmBožimu po'idá Bunchovi uš proro—
otvi; 8. ten piňov knihu . čte lidu veřejně: ll. dovědovie
se otom zákonnici ohlu'mji to králi; 2l. ten 11:1va něk—
terá proroctví, rozieul a opili! knihu; 27. Bůh při
kazuje Jersmiášoví mroetvi v jinou knihu lepená .
kní trest omúmiti.

1. [ stalo se léta. čtvrtého Joakima,
syna Josiášova. krále jůdského: stalo se
slovo toto k Jeremiášovi od Hospodina
řkoud:
2. Vezmi stůčku knihy“ a zapišeš do
ní všecka slova..kteráž jsem mluvil tobě
proti Isroeiovi & Jůdovi a proti všech
něm národům ode dne. jakž jsem mluvil
k tobě. ode dnů Josiášových až do dne
tohoto:
3. zdali snad uslyše dům jůdský vše—
cko zlé, kteréž já. myslim učiniti jim,

11) & bydlíme na ten čas v dolních. ne vietečně proti [Říkám-ni otce svého. nýbrž jen z nouze,
abychom před nepřáteli byli bezpečnějším.
li) t. bedlivě : pečlivě vás napominqje. takměř denně (viz 7, 13.: tak též i hned H).)
19) Odveden byl rod Rechebítův do zajetí Bahylonského; navrátiv se s národem jůdským. sprostému
: ohndobnému životu věren, sloužil v nově vystaveném chrámě Hospodinu. U vyšším smyslu
se to dá. vykládati na sbory osob duchovních v novem zákoně. kteří odřekše se světa., ke cti
|. chvile Boží . blahu bližního všeliké služby podnikqji, — řády klášterní.
2) t. atůčku pergamenu: stefi toti! na koli psáveli . pak popsanou okolo hůlky svinuli.

___._1 .. *
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cka knížata: Elisama písař a Dala'šš.
syn Semejášův. a.Elnathan. syn Aclío
borův. a Gamariáš. syn Safanův. a Sede
ciáš. syn Hananiášův, i všecka knížata.
13. ! oznámil jim Micheáš všecka
slova. kteráž slyšel. když četl Baruch z
knihy v uších lidu.
14. Protož poslala všecka knížata k
Baruchovi Jůdi, syna Nathaniáše, syna
Selemiáše, syna Chusi. řkouce: Knihu.
zníž jsi četl, ano slyšel lid, vezmi do
jsi napsal z úst mých slova HoSpodino— ruky své a. pojď. Tedy vzal Baruch, syn
va, ano slyší lid v domě Hospodinově Neriášův. knihu do ruky své a přišel
v postny' den :' a nadto i čísti budeš jim, k nim.
ano slyší veškeren J ůda. kteříž přichá
15. ! řekli 'emu: Sedni a. čti ty věci
v uších našic . [ četl Baruch v uších
zejí z měst svých:
7. zdali snad padne modlitba jejich je'ich.
16. Když tedy uslyšeli všecka slova,
před Hospodinem.' a navrátí se jeden
každý od cesty své zlé: nebot veliká užasli se. patříce jedenkažd k bližnímu
navrátí
jedenkaždý
cesty svě
nej
horší; i se
milostiv
budu od
nepravosti
a. hř
chu je'ich.
4. "Tedy zavolal Jeremiáš Bai-ucha.
syna Neriášova: i napsal Baruch z úst
Jeremiášových všecky řečiHospodino
vy, kteréž mluvil k němu, do knihy:
5. ipřikšzal Jeremiáš Baruchovi řka:
Já zavřínjsem aniž mohu vjíti do domu
Hospodinova;

6. pročež jdi ty a čti z knihy. do níž

svému. &řekli Baruchovi:

íusíme vše—

prchlivost lšjlest
i rozhněvání
kteréž cky tyto řeči králi oznámiti.
mluvil'"
eSpodin
proti lidu." tomuto.
8. lučinil Baruch, syn Neriášův. vše
17. I tšzali se ho řkouce: Zjev nám,
cko, jakož mu přikázal Jeremiáš prorok. jak jsi sepšal všecky řeči tyto z úst jeho.
18. I řekl jim Baruch: Z úst svých
čta z knihy řeči HospodinOVy v domě
mluvil jako čta ke mně všecky řečityto:
Hospodinově.
9. Stalo se pak léta pátého Joakima. a ja psal jsem je v knihu černidlem.
19. [ řekla knížata Baruchovi: Jdi &
syna Josiášova, krále jůdského. měsíce
devátého: že vyhlásili půst před Ho schovcj se. ty iJeremiáš. at žádný neví.
spodinem všemu lidu v Jerusalěmě & kde jste.
20. Ivešli k kršli na síň: ale knihu
všemu množství, kteréž se bylo sešlo z
poručili v komnatě Elisamovi písaři: &
měst jůdských do Jemsalěma.
10. [ četl Baruch z knihy řeči Jere—
miášovy v domě HoSpodinově v kom
natě Gamariššově. syna Safanova..písaře.
na sini hořejší u dveří brány nově domu
Hospodinova. ano slyšel veškeren lid.
11. A když uslyšel Micheáš, syn Ga—
mariaše syna Safanova, všecky řeči Ho
spodinovy z knihy té:
12. sstoupil do domu královského do
komnaty písařovy: a. aj. seděla tam vše

oznámili králi všecky ty řeči.
21. I poslal král Jůdi. aby vzal tu
knihu: kterýžto vzsv ji :: komnaty Eli
sama písaře, četl. an král poslouchal a
všeckn knížata, kteříž stáli okolo krále.
22. Kral ak seděl v domě zimním
měsíce devšteho: a. postaveno bylo před
ním ohnisko' plno žhavého uhlí.
23. A když přečetl Jůdi tři listy nebo
čtyry, rozřezalji král nožíkem písařským

6) Uslyšev Joakim. že Nabuchodonmor chyntš tshnouti polem proti němu a není jeho. určil
veřejný půst : ustanovil prosby nn odvrácení toho zlého. (Vis D.)
7) t. zdali vyslyšenn bude modlitba jejich od Hospodina: nebo dle Bobr.: zdali padnou : mo

dlíti se budou; — ") t. trest . pomsta. — '")

Dolni: ke mne. t. určil.

22) Bylnt pánev měděni na podstavci obyčejně třinohém. na niž se klndlo žhavě uhlí k topení
anebo vykuřování světnici. . mohla se z místa na místo phnššoti; pohonů tukové utívuli n
obětniui k zápalu kadidla, stavím ji před modly nebo před podobizny císařův.
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&uvrhl do ohně. kterýž byl na ohnisku.
-až spálena. byla. všecka kniha. ohněm.
kterýž byl na. ohnisku.
24. A nebáli se aniž roztrhli roucha.
svá., král s všickni služebníci jeho, kteříž
slyšeli všecky řeči ty.
25. Ale však Elnsthan a. Dalsjůš &.

__

36. 24. — 37. 2_3.

dal ji Baruchovi, synu Neriššovu. písaři:
kterýž vepssl v ni z ústJeremiššových
všecky řeči knihy té. kterouž byl spálil
Joakim. král jůdský, ohněm: & nadto
přidáno jest řečí mnohem více. než bylo
prve.

Gsmsriáš odporovali králi. aby nespálil
Kapitola 81.
té knihy. &neuposlechl jich.
26. A přikázalkrál Jeremielovi, synu Sedací“ unum-.us. u přímluvuuBohl; &.Jere—
Amelechovu. s. Serajššovi. s u Ezrie jiste
miáš .gcd
vm,11. že
se Cbsldejid
navrátí
. mesto
bu u;
chtělo
utéci, jest jat,
mraku
. do
lovu. & Selemiššovi. synu bdeelovu. ilmy uvržen; 16.piodvolšu sspied krále, opekuje své
ruku
álův jest dovazbyuvržen,
a,b jeli Bau-uchapísaře &Jeremiáše pro proroctví : cpu na
sls ich-nejí chován.
-ro : ale skryl je Hospodin.
1. I kraloval král Sedecišš, syn Jo
27. I stalo se slovo Hospodinovo k
Jeremiášovi pmroku. když spálil král siášův. místo Jechonišše, syna. Joaki
knihu a.řeči. kteréž byl sepsal Baruch movs:' kteréhož ustanovil králem Ns
buchodonosor, kršl babylonský, v zemi
: úst Jeremiášovýeh řkoucí:
28. Vezmi zase knihu jinou &napiš jůdské.
2. Ale neposlouchal on. ani služebníci
do ní všecky
řeči prvnějši.
kteréž by?
vknize
první, kterouž
spalil Joakim.
kr l 'eho. ani lid země slov Hospodinových.
teráž mluvil skrze J eremiaše proroka..
jůdský.
29. A k Joakimovi. králi judskému.
3. ] poslal král Sedeciáš' J uchala.
díš: Toto pravi Hospodin: Ty jsi spálil syna. Selemiššovs, a. Sofoniáše, syna
Massiášovs. kněze k Jeremiášovi pro
knihu
řka.: Proč
jsi pas-llvbabylonský
ní a ozna
moval:tu.Rychle
přijde
roku, řkst Modli se za nás Hospodinu,
a. zkazí zemi tuto & pohubí v ni člověka Bohu našemu.
i hovado?
4. Jeremiáš pak svobodně chodil u
30. Protož toto pravi Hospodin proti
prostřed lidu: neb ho nebyli vsadili do
Joakimovi, králi judskému: Nebude z vězení. Tedy vojsko F amonovo vytáhlo
něho. kdoby seděl na. stolici Davidově:'
: Egy ta:' s.uslyševše Chaldejští, kteříž
&tělo jeho mrtvě povrženo bude na. ve
byli 0 lehli Jerusalém. takové poselstvi.
dro přes den a. na. mráz přes noc."
odtrhli od Jerussléma..
31. A navštívím na. něm a. na plemeni
5. [ stalo se slovo Hospodinovo k Je
jeho i na služebnícieh jeho nepravosti
jejich; &.uvedu na ně a na obyvatele je— remiášovi proroku řkoucl:
russlémské i na muže jůdské všecko zlé,
6. Toto praví Hospodin . Bůh israel
kteréž jsem mluvil k nim, & neposlou ský: Takto dite králi jůdskému, kterýž
cheli.
vás poslal ke mně k otázani mne: Aj!
32. Jeremiáš pak vzal knihu jinou & vojsko Famonovo. kteréž vytáhlo vám
30) t. nebude míti nástupniks : rodu svého: syn jeho Jechonišš zs. krále sice zvolen byl, však
toliko tři měsíce panoval, s. to co mu krále Bsbylonského. -—") t. nepohřheně lefeti bude:
ve východních zemích jako! velmi horko bývá Ve dne. tak nee velmi studena v noci.
]) Jechonišš panoval toliko tři měsíce a. proto se mezi králi judskými sni nepočítá. (Viz tuto
36. 30. pm.)
3) t. když byl uslyšel. že král Nsbuehodonosor tíhne proti Jerusale'mu. nebo když vojskem
jeho již velmi tísněn byl. (V. (.)
4) t. proti Nsbuchodonosorovi, proti němuž se Egyptští spojili s Jůdskýmj. (Níže v. G.)
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ku emoci. navrátí se zase do země svě jámy“ a do žaláře: a seděl tam Jeremiáš
mnoho
.
do Égypta"
16. Poslal pak Sedeciaš kral pro něj.
7. i Chaldejští navrátí se a bojovati
budou proti městu tomuto: a dobudou &tázal se ho vdomě svém skrytě a řekl: '
Domníváš-li se, že jest řeč od Houpo
ho a
íůí je ohněm.
8. oto praví Hoa odin: Nezklamá— dina'? I řekl Jeremiáš: Jest! A řekl:
ve'te duší svých ří jíce: -„0dejdou. Vruce krale babylonského dan budeš.
17. l řekl Jeremiáš králi edeciašovi:
odjejdoua odstoupí od nás Chaldejštíí“
Cojsem tobě zhřešila služebníkům tvým
nebot neodejdou.
9. Nýbrž kdybyste i všecko vojsko
.
že jsi mne vsadil do domu
Chaldejských, kteříž bojují proti vám, zaallidutvému.
18. Kdež jsou roroci vaší, kteříž pro
pobili
a
kd
by
zůstali
z
mch
toliko
ně
teří raněn : povstanou jedenkaždý z rokovali vám a ří ali: Nepřijde kral ba—
stanu svého a za ili město toto ohněm. bylonský na vás a na zemi tuto?
19. Nyní tedy slyš, prosím, Pane můj.
10. Protož lufyž bylo odtáhlo vojsko
Chaldejských od Jerusalem pro vojsko králi! Budiž plat-na prosba má. před ob
Faraonovo,
ličejem tvým: a neposílej mne zase do
ll. vyšelJeremiáš zJerusalémaf aby domu Jonathana písaře , abych tam ne—
šel do země Benjaminovy a rozdělil tam umřel.
20. Přikázal tedy král Sedeciáš. aby
jmění“ před obličejem měštanův.
vsazen byl Jeremiáš do síně žalůře' &
12.byl
A když
bráně
ské,
to strplřišelk
"ný brány
poBenjamin
střídě své aby mu byla dána na každý den po
toho časujménem Jeriňš, syn Selemiáše kruta" chleba krom vaření. dokudž by
syna Bananiašova, a 'al Jeremiáše pro nebyl stravou všecken chléb z města: i

zůstal Jeremiáš v síni žaláře.“
roka řka: K Chaldejs ým otíků!
13. I odpovědělJeremiáš : „Není prav
Kapitola 88.
da! Neutíkam k Chalde'sk m.“ A ne
slyšel ho. ale jal Jeriiš eremiáše a do
Vypnvuje
uvrženbyl
hlubokénezja:-lomí“
a
tab jiny; k?.žaloběknížat
jak mu odtud
pomo—

iono jedním komorníkem; 14. jak . oě | ním Bede
přivedl jej k knížatům.
ciLětajnt mlonval.
14. Pro kterouž věc rozhněvavše se.
1. Si 1 k Safatibš. s Mathanův
knížata naJeremiáše, zmrskavšejej. vsa
dili do "mla.ře. kterýž byl v domě Jona a Gedeíižš. gn Fassnrův.šnJ uchal. s
thana písaře: nebot on vladařem byl nad Selemiůšův. a Fassnr. syn Melchiáš v,
řeči, kteréž Jeremiáš mluvil ke všemu
žalářem.
_
15. A tak přišel Jeremiáš do domu lidu' řka:

6) Dolní: a ničeho! vám napomůže; nebot . . . (Viz též IV. Král. a.)
8) t. neplesejte nad tím. že na čas odtrhli nepřítele. neodejdou docela. nýbrž .naertí. u. (7.)
11) Behr.: aby tak ušel (vykloual) u prostřed lidu. t. mezi jinými davem : města utíkajícím.
'— ") t. své bratřím a příbuzným.
15) t. do podzemního sklepu.
16) t. „jest pravda. že Bůh tí zjevuje budoucí věci. které ty předpovídat“

20) t. do síně ati-die. do krilovakého početnějšího vězení. a ne do onoho tuhého a velmi ne
zdravého. v něm! prvé byl. ——") t. boeháoek. — '") Jeremiáš byl chycen. mrakLn a do
žaláře uvržen pod záminkou, jakoby byl chtěl utéci k nepříteli . tak vlast zraditi: pravi
pak příčina utrpení jeho byla. ze kázal pravdu a tak urazil hrdost a pýchu osob vznešených.
nemohoucích enésti hrozbu. :.“ budou otroky Chaldejských. když nechtějí poslouchati Bobl.
]) t. k těm, kteří i do žaláře za ním šli. aby napomenutí, útěchy u něho došli; tak lid vždy
věrně ho k horlivým pastýřům svým.
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38,těle.—'
!

2. Toto pravi Hospodin: Kdožkoli
zůstalby v městě tomto. umře mečem.
anebo hladem. anebo morem: ale kdož—
. by utekl k Clmlde'ským, bude živ a
bude duše jeho zd va a živa.“
3. Toto pravi Hospodin: Vydáno, v 
dáno bude město toto v ruku vojska
krále babylonského a dobude ho. .
4. l řeklajsou knlžata králi: Prosíme.
aby zabit byl člověktento: nebot z ůmy
sla oslabuje ruce mužů bojovnikův. kte
říž pozůstalí v městě tomto i ruce všeho
lidu, mluvě k nim v tato slova; nebo
člověk ten nehledá pokoje lidu tomuto,
ale zlého.
'
5. [ řekl král Sedeciáš: Aj! on vru
kou vašich jest: nebot nesluší. aby vám
král něčeho ode řel.
6. Tehd vza i Jeremiáše a uvrhli jej
vjámu Me chiěšovu , syna Ameleehova.
kteráž byla v sini žaláře :“ &spustili Je

chovi mouřenlnu. řka: Vezmi s sebou
odsud mužů třiceti a vytáhni Jeremiáše
proroka z jámy. prvé než umře.
11.Tehdáž wav Abdemelech s sebou
muže. všel do domu královského. kterýž
byl pod sklepem: a nabral odtud“sta
rých suken' a vetchých oděvů, kteříž byli
shnili. &pustil je k Jeremiášovi do jámy
po provazich.
12. A řekl Abdemelech mouřenin Je
remiášovi: Podlož ty staré zedrané a
shnilé šaty pod loket rukou svých a na
provazy: ] učinil tak Jeremiáš.
13. [ vytáhli Jeremiáše po provazich
a
edli 'ej z jamy: zůstal pak Jere
miziivv sim žaláře.

14. [ poslal král Sedeciůš a vzal k
sobě Jeremiáše proroka ke dveřim tře
tím.“ kteréž byly v domě Hospodinově:
a řekl král Jeremiášovi: Ptám ja se tě
slovo. netaj řede mnou ničehož.
15. [ ře l Jeremiáš Sedeciášovi:
remiáše po provazich do jámy. v niž ne—
bylo vody. ale bláta: sstoupil tedy Je Oznámim—li ti, nezabiš mne? & dům-li
remiáš v bahno.
ti radu, neuposlechneš mne.
7.. Uslyšel pak Abdemelech mouře
16. Tedy přisahl kvrálSedeciáš Jere
nin, muž komornlk.' kterýž b 1 v domě miášovi tajně. řka: Ziv jest Hospodin,
královském. že byli vsadili eremiaše kte 'ž učinil nám duši tuto ,' že tebe
do jámy: král pak seděl v bráně Ben neza ím & nevydam tebe v ruce mužů
jaminskě.
těch. kteříž hledaji bezživotl tvého."
17. [ řekl Jeremiáš Sedeciěšovi: Toto
8. [ vyšel Abdemelech z domu kra
lovského a mluvil k králi. řks:
'pravl Hospodin nástupů, Bůh israelský:
9. Pane můj, králi! zlé jsou učinili Vyjdeě-li a odebereš se k knlžatům krále
muži tito všecko. cožkoli spáchali proti babylonského, živabude duše tvá. &mě
Jeremiášovi proroku. vsadivše jej do sto toto nebude vypáleno ohněm: a za
. jámy, aby tam umřel hladem; nebot chován budeš, ty i dům tvůj:
neni vice chlebů v městě.
18. pakli nevyjdeš k knížatům krále
10. Tehdy rozkázal král Abdemele babylonského, vydáno bude město toto
2) Tuk kin! Jeremiáš na rozkaz Bati. nikoliv ze zrůdy k vlasti: nebot úmysl Boli byl ušetřiti
krveprolití . zachovati plčmě nirode vyvoleného.
6) t. byla! prohlubeň vyzděnň. na. způsob studně (detaily). kdežto a času deštivého oplýval;
' vode, za horka pak vyvýehtle. Josefu: Flavius vypravuje. le Jeremiáš na dně jimmy té po
krk v bahně pohromu byl. Sv. otcově v utrpení Jeremiášově naleiji předpodobněniutrpení
Kristova dle 2. 68. 2.
7) t. kleitěnec, dvořenin; syn cizinec & proroka na zive mnam. jej! byli Židé. nkrodovci
jeho. k smrti navrhli; tak cizí národové uvěřili v Kristu, jeji Židé ukřižovali.
14) t. k dveřím, které byly proti paláci královskému, jimi! jen král do chrámu chodivel.
16) t. který! nim duli nesmrtelnou del; smysl: jeko le tůru žiji. tak jistě i tebe nohovům. —

") t. jmenovaných v. l.

38. 19.—39.4.
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v ruce Chaldejských &vypáll je ohněm:
a ty neutečeš z ruky jejich!
'
19. I řekl král Sedeciás' Jeremiášovi:
Pečliv jsem příčinou Židů. kteříž utekli
k Chaldejskýmz. abych snad nebyl vydán vruce jejich. &posmlvaliby se mně.“
20. Iodpověděl Jeremiáš: Nevydaji
tebe. Slyš, prosim, hlasu Hospodinova.,
kterýž já. mluvim k tobě . a bude dobře
tobě a živa bude duše tvá.
21. Nebudeš—lipak chtlti vyjití: tato
jest řeč, kterouž mi _zjevilHospodin:
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vésti do domu Jonathanem, abych tam
neumřel.
_
27. Tedy přišla všecka knižata k Je
remiášovi &táznli se ho: i mluvil jim v
ta slova. kteráž přikázal byl jemu král,
&přestali od něho: nebo nic nebylo sly
žena.“
28. Zůstal pak Jeremiáš v síni žaláře
až do dne. v němž dobyt jest Jerusalem :
i stalo se, že jest dobyt Jerusalem.

Kapltola 89.

22. A'! všeok ženy.kteréž pozůstaly 313110; g::„lghggfgnggnfmgzmu_ „_
v domě lirále jůd'ského.

1333133

vyvedeny

budou

trest-in. ll. Jeremiášpak i Achimoleohzachován yl.

“;““ bgbyloggíeěho%.on?

1. Léta devátého Sedooiúše, krále

el. - V.. , 0 “„Kam“
"*“" Po“ 'ůdskěho. mesice desátého přišel Na.—
koLnltv?-"' %ohřmhlivláahng a.: plzkost
uchodonosor. král babylonský. i všecko
“0 Y “'e “_“ “0131" “ ,“? e__ vojsko jeho k Jeruzalému & oblehli jej.

23- A_vsecky zen tve_1stWé “011
vyveden! budou I'“C ldejským: a neutečeš rukou jejich. ale v ruce krále ba—
bylonského jat budeš: a město toto vy—
Pá“ ohněm.
24. Tedy řekl Sedeciáš Jeremiášovi:
Žádný at nezvi slov těch &neumřeš.
25. Pakliby uslyšela knížata.. že jsem
mluvil s tebou &přišliby k tobě &řekliby: Pověz nám. co jsi mluvil s králem;
netaj před námi &nembijeme tebe: ico
mluvil s tebou král?
26. dlš k nim: Složil jsem já, prosby
své před králem. aby mne nekázal zase

2. Jedenáctěho pak léta Sedeeiltšova
měsíce čtvrtého. .patěho' (dne téhož)
měsloe oteví-lnojest město."
3_ [ vešla všecka knížata. krále baby
lonskeho a posadila. se v bráně pro
střednl: Neregel, Sereser. Semegamabu,
Sa.!-sachim,Rabsares. Neregel, Sereser.
Rebmeg a. všecka jiná. knížete krále ba—
bylonského.
4. A když je uzřel Sedeciáš. král jůd
ský. avšickni muži bojovní, utekli: &vy
šli v noci z města. po cestě podle zahra
dy královské a. skrze bránu, kteráž byla.
mezi dvojí zdi.“ &vyšli na cestu pouště.

18) Z toho patrno . že Bůh vi všecky budoucí věci, i ty. které závisí od svobodné vůle lidské

a. jistých výminek; ho i ty, které by se staly,

kdyby potřebná k nim podmínka se udála.

19) a. ti Židé. n..-H .. na slovo Jeremiášova k Chddqjským utekli. v celém tomto příběhu do
kazuje Sedeciáš povahu jak hrdou & ukrutnou. tak nestálou s slabou: podobně každý, kde
si nad Boha věží lidí . jim toliko zalíbiti se snazi. nemohu ničeho! odepříti. co se jim libi.
ničeho! učiniti, co se jim nelibi.
22) t. tvoji přátelé; — ") Smysl: Obůvůš se. aby nebyl pohnněn ed Židův, budeš potupen od
žen. Chaldejštl spokojivše se s zajatým králem a matkou jeho, druhých žen zůstavili na
svobodě.
27) t. nic nevyšlo ns. jevo .o té věci. o kterouž byl mluvil ! králem.

. opatrně tají

pravdu.

& nelle,

Jeremiáš tim jen moudře

neboť i o své zachování byl prosil krále: ono dle oko

ličnosti nejen dovoleno, nýbrž i mnohdy přikézbno jest; toto pak vždy se zapovídá..

2) Hebr.: devátého. — ")

Helm: prolomenojest město. či zeď jeho: nebo:

vrazil nepřítel

do města..

4) Veřejnou

takovou brůnu těžko si pomysliti; vll-e podobněji jeet. že bylo tané průcho

diště v zahr-ldd králově. vedeno pod zemí v širé pole.
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89. 5. — 40. 3,

žaláře &deli jej Godoliášovi, synu Ahi

5. I honilo je vojsko Chaldejských:

&poetihli Sedeciáše na
li pouště je— ka.“ma'syna Snfanova. aby šel domů a
rišaké & javše 'e' přivedli) k Nabucho— bydlil mezi lidem.

15. Byla se pak stala. k Jeremiášovi
donosonovi, knih babylonskému, do Re
blethaf kteréž jest vzemi Emeth: i mlu— řeč HospodinOva.,když byl zean v slni
žaláře řkoucí:
vil k němu sou ."
16. Jdi & rci Abdemelechovi mouře—
6. I zabil
babylonský syny Se
deciášovy v Reblathe před očima jeho: nínu řka: Toto praví Hospodin zástupu.

&všecky šlechtice jůdeké pobil král bn
bylonský.
7. Oči také vyloupil Sedeciášovi: &
okovel ho pouty, aby veden byl do Ba.
b lona.
8. Dům také královský &domy obe
cného lidu vypálili Chaldejštl ohněm,
a zed jeruzalémskou pobořili.
9. A oatatek lidu. kterýž byl zůstal
v městě, i poběhlce, kteříž byli utekli k
němu. i ostatní obecný lid, kteříž byli
pozůstalí. odvedl Nabuzardan, zprávce
vojska do Babylonu:
10. a z lidu chudého kdo praničeho
neměli, zanechal Nebuzardan, zprávce
vojska, v zemi jůdeké &dal jim vinice a.

Bůh iamelský: Aj! já uvedu řeči má na.
město toto ke zlému a. ne k dobrému:
a stanou se před obličejem tvým v ten
den.
17. Ale tebe vysvobodim v ten den,
dí Hospodin: a. nebudeš vydán v ruce
mužů. kterýchž ee strachuješ:
18. n brž vytrhnu a vyevobodím tebe
& nepa neš mečem, ale spasena bude
duše tvá! roto že jsi měl důvěru ve

mne,“ dí

ospodin.



Kapltoln 40.

Jeremiáš propuitůn 6. zůstulvzemi jůiskě; omtek lidu
)ůdského lhromnidil se k Godolibšovi; 13. lemnhel n

mu o buiivoti Godoh'diovo.
cisterny“ v ten den.
11. Přikážal pak Nabuchodonosor.
]. Řeč. kteráž se stala k Jeremiášovi
král babylonský, o Jeremiášovi Nabu od Hospodine,“ když propuštěn jest od
zerdanovi, zprávci nad vojskem. řkn:
Nabuzardane. zprávce vojska,z Rámy,"

12. Vezmi jej &polož naň oči své' a. když vzal ho svázaného řetězy u pro—
nic zlého mu nečiň: ale jakož bude střed všech. kteříž se stěhovali .zJeru
chtiti. tak mu učiň.
'
bsaléma &z Jůdska &.vedeni byli do Ba.
13. Poslal ted Nabuzardan, kniže bylona.
vojska.. a. Nabusez an &Rabsares & Ne—
2. Vzav ted kníže vojska Jeremiáše,
regel & Sereser & Rebmag i všickni řekl k němu: šoepodin. Bůh tvůj, mlu
vil zlé toto na, místo toto.
předni krále babylonského.
14. podali a. vzali Jeremiáše : síně
3. i uvedl: & učinil Hospodin. jakž

5) t. Bible u řeky Orontu asi pět mil jižně od Kmeny; jiní jinak. -- ") t. pří-uč. bez milo
srdenství . ním ukládal; předhque mu jeho nevěru. odpadnutí . vzpouru. n kůže pak nad
ním . milými jeho výrok krutý. Poalední věc. kterou lpntl'ily oči jeho, bylo umreeni synů

vlatních. uv. unu 25. e.)

10) Behr.: pole. (4. Kůl. 25. 12)
12) t. bedlivě o nej ptčtú & propůjd mn úplné nobody: tak ne doltávů dle řízeni Božího mnohdy
lpnvedlivým od nepřítele rpmvedlnosti . miloetl. již od tvých dolici nemohli.
18) t. budeš při životě zachován. —-—
") t. neboje le pointy knížní. židovských, umelejsi orodovel
za. život spmvedlive'ho.
!) Tim počíná druhé hlavni odděleni řeči Jeremiůinvýoh; vypravují se události uběhlo po dobytí
Jerunléme n proroctví. zjevenb mu tou dobou. — “) t—mm u míli cesty od Jonneléma
na. sever v kroji Beqjeminově.

Jeremiáš.

40, 4—15.
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mluvil. nebo jste hřešili Hos diuu s.
9. [příslib] jim Godoliáš, syn Abi
neposlouchali jste hlasu jeho ] stala se ksma synu szanova, i společnlkůmjich.
řks: Nebojte se sloužiti Chaldejský'm:

vám řeč tato.
4. Nyni tedy, aj! rozvázal jsem tě
dnes z řetězů. kteříž jsou na rukou

přebývejte
v zemi vám
& služte
onskému &dobře
bude.králi baby
10. Aj! 'ě bydlím v Mssfathu. abych
do Babylonu., pojd': & o růtim oči své se zachoval'podle rozkazu Chaldejských,
na tebe: & 3in se tobě nellbl jlti se kteřlž posláni bývaji k nám :“ vy pak sbl
mnou do Baíylona. ostaň zde: aj. vše rejte víno & žeň i olej a skládejte v ná.
cka země jest před obličejem tvým: což dobách svých s zůstaňte v městech svých,
zvollš & kam se tobě llbiti bude. aby šel. kteráž držíte.
tam jdi.
11. Ano i všickni Židé, kteříž byli v
5. A se mnou nechoď :' ale přebyvej Mosbsku a mezi syny Ammonovými &v
u Godoliěše. syna Ahikams. syna Ss.— Idumei i ve všech krajinách. uslyševše.
fanova. kteréhož ředstsvil král babylon že byl zůstavil král babylonský ostatek
ský městům jůdskýmř' řebyvejtedy s vJůdstvu & že ustanovil nad nimi Go
nim u rostřed lidu: sne ksmžkoli ll
doliáše, syna Ahiksma syna Safanovs:
biti se ude tobě. aby šel , jdi. Dal mu
12. navrátili se, pravím. všichni ' dá
také správce vojska pokrmy i dárky &. se všech mist. kamž byli utekli. & při—
propustil jej.
šli do země jůdskó k Godoliášovi do
6. Přišel pak Jeremiáš k Godoliášovi. Masfathu: &nasbírali vlns & žně velmi
synu Ahikamovu, do Mssfsthu.' &.bydlil mnoho.
s nim u prostřed lidu. kterýž byl zůsta
13. Johannu pak. syn Karce. i všecka
ven v zemi.
knlžata vojska, kteříž se byli rozprchli
7. A když uslyšela všecka knížata
krŽinnách
u. . . přišli k Godoliášovi do
vojska, kteříž se byli rozprchli po kraji K?asfs
14. [ řekli jemu: Věz. že Bális, král
nách. oui ispolečnlci je'ich. že ustanovil
král babylonský Godolišše, syna.Ahiks synův Ammonovych. poslal lsmahele.
mova. nad zemi a že jemu poručil muže syna Nathaniášova. aby tě zabil.“ A ne—
i ženy i děti a z chudých země. kdo ne— věřiljim Godoliáš. syn Ahikamův.
byli jsou odvedeni do Babylonu:
15. Ale Johanan, syn Koree. řekl Go—
8. přišli k Godoliášovi do Masfathu, doliášovi soukromí v Masfathu mluvě:
totiž: Ismahel, syn Nathaniášův, &Jo Půjdu s. zabijí Ismahele, syna Nathani
hauan s, Jonathan. synové Karce. &Sa— ášova, an žádný nezvl. aby nezabil tebe.
reáš. syn Thanehumetův. &synové Oli, a. aby nebyli rozptýleni všickni Zidé,
kteříž byli z Netofaty. i Jesoniáš. syn kteřlž shromáždili se k tobě, sic zahy
nou ostatkovó jůdštl.
Maacbatův, oni i muži jejich.

tvých: libi-li se tobě. sb

šel se mnou

5) Znamenqje totiž buď : obličeje a nebo ueodbodlsncsti prorokovy, že by radeji este) ve vlasti.
ale problíuiti se váhal. nemaje určitého njeveni od Bobe, radí mu zůstati. — ") t. mini se
vůbec. že byl jeden z těch. kteří se na slovo Jeremiášovo utekli k Chaldejským: proto i

nehodu : zprhcem země zůstanu.

6) j. Miep... severcúpndně : milí cesty od Jeruzaléma. sldlo královského vladaře.
10) Dolet: & zaručim se za vět & získám vim milosti.

14) Zivistně hleděl král Ammonský, že se antukové Jůdikýeh vůkol Godoliiše shromažďují, obi
vgje se, _eby se uezmobli opět. Protož nemluvil dižidoetnébo & lekotnébo hmsbele. s krů
lovského rodu pocházejícího. aby nvnldil náměstka. královi-kého, důveje onomu naději. že
plk nim místo jeho obdrží , ale v skutku soudě. že král babylonský zanevle tim urputhji
proti Židům a. do kořen je vyhubi.
Bibli česků.
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16. Iřekl Godoliůš, syn Ahiksmův. k
Johananovi. synu Karce: Nečiň toho:
nebot křivdu ty mluvíš o lsmahelovi.'

Kapitola 41.
Vypnvqje, jek Imhel Godolilie úkladně umždíl;
ll. jek pom mlhové John-usnoustihini kořist. n
jetě zůstsvivle uprchli-. 16. lek se všichni : bhnb ho
dlsli přesahu-ti se do Egypta.

40.16._ 41.15.

u prostřed jezera.“ on i muži, kteříž s
ním b li.
8. eset pak mužů nalezlo se mezi
nimi. kteříž řekli Ismahelovi: Nezabíjej
nás: nebo máme poklady na oli , obilí
&ječmene & oleje imedu.' f přestal &.
nezabil jich s bratřími jejich.
9. Jezero ak, do něhož vmetal byl
Ismahel všecky mrtvoly mužů, kteréž

bil pro Godoliáše. jest to, kteréž
1. I stalo se měsíce sedmého: přišel
lsmahel. syn Nathaniáše , syna, Elisa vzdělal král Ass pro Baasu, krále“ isra—
mova. z rodu královského &nej přednější elského: to naplnil Ismnhel. syn Natha
královští &deset mužů' s nim. k Godo niášův zbitými.
(3. Král. 15. 16.)
10. A všecky ostatky lidu. kteříž byli
liášovi, synu Ahíkamovu, do Masfathu: &
jedli tam chléb" spolu v Masfathu.
v Masfathu. zajav odvedl Ismahel._ dcery
2. Vstal pak lsmahel, syn Nathani— královské &veškeren lid, kteříž byli po—
ášův. &.deset. mužů. kteříž byli s ním. & zůstali v Masfathu, kteréž byl poručil
udeřili Godoliáše. syna Ahikams.. syna. Nabuzardan. kníže vojska. Godoliášovi.
Sefanova, mečem &zabili jej. jehož byl synu Ahikamovu. [ zjímel je lsmahel.
syn Nathaniášův, &odšel, aby přešel k
ustanovil král babylonský nad zemí.
3. Všeck také Zidy. kteříž byli 5 Go synům Ammonovým.
doliášem všíasfathu. iChaldejské, kte
ll. Uslyšel pak Johanu, syn Kar—ee,
re'ž byli nalezli tam. i muže bojovné po i všecka knížata bojovníků. kteříž s nim
bil lsmahel.
byli. všecko zlé. kteréž učinil Ismahel,
4. Druhého pak dne. když byl zavraždil syn Nathaniášův.
Godoliáše, ano ještě žádný nevěděl.
12. I pojavše všeck muže, táhli. aby
5. přišli muži ze Sichem & ze Sílo & bojovali proti lsmahe ovi. synu Natha
ze Samaří, osmdesáte mužův; oholivše niášovu. & nalezli jej při vodách mno
brady a roztrhše roucha.&ušpinivše se :' hých.' kteréžjsou v Gabanna"
13. A když uzřel veškeren lid, kterýž
&dar &kadidlo měli v ruce. aby je obě
tovali v domě Hos odinověf"
'
byl s lsmahelem. Johanem.. syna Karee,
6. Tedy vyšed smahel. syn Natha i všecka knížata, bojovníků. kteříž s ním
niášův. vstříc jim z Masfathu. zdlouha byli, zradovali se.
14. a vrátil se veškeren lid, kterýž
kráčeje & láče šel :“ a když se potkal s
nimi, ře jim: Pojďte k Godoliášovi. byl zajal lsmahel. do Masfsthu. a. na.-
synu Ahikamovu.
vrátiv se. odšel k Johananovi, synu
7. Když pak oni přišli do rostřed mě Karce.
sta. pobil je Ismshel, syn rathsniášův,
15. Ismahel pak. syn Nathaniášův.
16) Platí o dobmmyslném Godoliůii, co jest v Pl'ísl. 22. 3.
]) Dolo! ujetých k ohavné vraždě. — ") &.stolovali; laskavé pohostinu vrahy své přijel. 

5) Dle Behr.: .,medrevie tvil'e své ;“ to vše jest znamení lulu. — ") a ne. místě. na nem!
stivel obrům, již nyní od Cheldejshých vypilený . zbořený: sned oltfel'ještě stůl ne místě
svém, poněvadž spilen býti nemohl.
6) steve se. jakoby těž on ned zkázou země. města s chrámu se rmoutil.

7) t. pobil . vhlíul v jezero (dne:-ml); viz 9.
8) t. s hroznů vyveřenóho; skledy těch věcí v poli mívali. nemqjice stodol s sklepů.
9) t; s biuro před Benson králem del cisternu tn vykopeti. aby se při obležení vody dostalo.
12) t. u velikého rybník., jak sluje ll. KrůL 2. 13. — “) t. u hodinu cesty od Hill),. Sv.

n.m.—42,14.
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utekl s osmi muži před Johananem &
odšel k synům Ammonovým.
16. Tedy vzalJohanan. syn Karce. a
všecka knížata bojovníků. kteříž s nim
byli, všecken ostatek lidu. kterýž zase
přivedl od lsmahele, syna Nathaniašova,
z Masfathu. když zabil Godoliaše. syna
AhikamOva; silné muže k boji a ženy a
pacholata i komomíky, kteréž zase při
vedl z Gabaonu.
17. [ odešli a seděli pohostinu v Cha

mam:

1967

slovo. kterežkoli mi odpoví: omúmím
vam; aniž čeho před vámi zatajím.
5. A oni řekli k Jeremiášovi: Budiž
Hospodin mezi námi svědkem pravdy a
věrnosti,
každého
nímž
pošle tebežeEpodle
ospodin.
Bůh slova..
tvůj. ks nám,
tak učiníme!
6. Buďto že jest dobré. nebo zle;
hlasu Hospodina našeho, k němuž tě

posíláme, poslušni budeme: aby dobře

nám. Boha
když našeho.
uposlechneme hlasu
které jest podle Bethlehéma. l-řlo
ospodina.

7. A když se doplnilo dní deset. stalo
se slovo Hos odino'vo k Jeremiášovi.'
8. I povolarJohanana. syna Karce, a
jich,
protoGodoliáše
že zabil .lsmahel,
Natha všech knížat bo'ovníků. kteříž s nim byli,
niášův,
syna Asynikamova.,
kteréhož byl ustanovil král babylonský ivšeho lidu od nejmenšího až do nej—
většího,
nad zemí jůdskou.

aby se odebrali a šli do Egypta
18. před Chaldejskými: nebo báli se

Kapitola 42.
Lid pozůstalý prosí Jeremilše zs přímluvu u Boba,
aby mu vůli svou zjeviti rie'il. maji—lijiti do Egypta.

čili nic; 7. Jeremiáš mmje jim do Egypta jíti ohlasi

9. a řekl k nim: Toto praví Hospo
din. Bůh israelský, k němuž jste mne
poslali, abych prostí-el prosby vaše před
obličejem jeho:

pomstou Boží, neposlechnou-li.

1. [ přistoupili všecka knížata bojov
níkův a Johanan. syn Karce. a Jezoniáš.
syn Osajášův. i ostatni lid od nejmen—
šího až do ne'většího:
2. a řeklik .leremiášovi proroku :“Pad
ni prosba naše před obličejem tvým :"a
modli se za nás Hospodinu, Bohu své
mu, za. všecky ostatky tyto; poněvadž
ostaveni jsme nemnozí z mnohých, jakož
oči tvé nás vidí:
3. zvěstujž nam Hospodin. Bůh tvů',
cestu. po níž bychom šli, a slovo, kteráž
bychom činili.
4. lřekl k nim Jeremiáš prorok: Usly—
šel jsem: aj! ja modlím se Hos odinu.
Bohu vašemu, podle slov vašich. %šeliké
(

10. Jestliže upokojíce se. zůstanete v

zemi této. vzdělžm vas a nezkazím; vští—

pím a nevy ením: neboťjiž ukojen jsem
nad zlým. teréž jsem učinil vim!
11. Nebojte se před tváří krále ba
bylonského. jehož vy bázliví strachujete
se: nebojte se ho, dí Hospodin: nebot
já
abych
nilsavámi
vytrŠem.
: ruky
jeho.spaseny VŠB“Či" .
12. I dám vám milosrdenství a smi
luji se nad vámi a učinim, že bydliti
budete v zemi vaší.
13. A pak-li dite vy: Nebudeme by—
dliti v zemi této. aniž uposlechneme
hlasu Hospodina. Boha sveho.
14. řkouce: Nikoliv. ale do země egypt
ské půjdeme: kdežto neuzříme boje a

17) t. byli! statek tak nazvaný po Chámsmovi. synu Berzelajovu. jemu! jej byl David v odměnu
za věrnou službu otcovu dal. (Viz ll. Král. 19. 82.)
2) Jej: nepochybně s sebou z Mispy vzali; aniž chtěl on opustiti lid. poučeni : napomenutí
tak velmi potřebný. — ") t. kýl jest vyslyšena prosba naše. (Viz 37. 20.)
?) Tim počinů proroctví. je! svrchu 40. !. opověděl. Znamenej: |) že se nedostalo zjevení
Božího prorokům. kdy chtěli; 2) jak dlouho na modlitbě trval Jeremiáš. než vyslyien byl.
10) Nechtěl Bůh. aby lid šel do Egypta. poněvadž tam zvlášť v nebezpečí byl svedena býti
k modloslužbě. (44. s.)

'
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neuslyšlme zvuku trouby &hladu nebu
deme Irpěti. &tam bydliti budeme:
15. proto nyní slyšte slovo Hospodi
novo. ostatkove 'ůdští: Toto pravi Ho
spodin zastupů. ůh israelský :Obrátíte
li tvář svou. abyste odešli do Egypta, &.
vejdete-li, abyste tam bydlili:
16. meč, kteréhož vy se bojíte. tam
postihne vás. v zemi eg tské:" a hlad,
pro nějž pečlivijste, doj e na vás v Egyp—
tě. a tam zemřete.
17. A všickni muži . kteříž obrátili
tvář svou. aby vešli do Egypta. aby by
dlili tam. zemrou mečem a hladem a
morem: žádného z nich nezůstane, aniž
který uteče zlého. ježto já uvedu na ně.
18. Nebo toto pravi Hospodin zastu
pů. Bůh israelský: Jakož se rozpůlila
prchlivost má a rozhněvání mě na oby
vatele jerusalémské: tak se ro Alíhněv

Kapitola 48.
Zi“ nechtejiee Jeremiiie uposlechnouti. uhnou do
vedeme | sebou i proroku; 8. en ředpovidá.
že Nabuchodonosor vitezi nad Egypte ými.

!. Stalo se ak. když dokonal Jere
miáš mluvě k "du všecky řeči Hospo
dina.. Boha jejich. pro kteréž byl jej po
slal Hospodin. Bůh jejich, k nim. všecka
slova ta:
2. řekl Azariáš, syn Osajašův, a Jo—
hanan, syn Karce. i všickni ti muži pyš—
ni Jeremiášovi řkouce: Lež ty mluvíš:
neposlal tě Hospodin. Bůh naš. řka: Ne
vcházejte do Egypta. abyste tam bydlili :
3. nýbrž Baruch. syn Neriášův. po
nouká.tě proti nám. aby vydal nás v ruce
Chaldejských. aby obil nás a způsobil.
abychom odvedeni yli do Babylona.
4. ] neuposlechl Johauan. syn Karce.
mů' na vas, když vejdete do % pta; i a všecka knížata bojovníkův a veškeren
lid
hlasu Hospodinova, aby zůstali v zemi
budete v přísahu & v úžas a v kletbu &
v potupu: a nikoli ueuzříte více místa jůdské:
tohoto.
5. ale pojav Johannu. syn Karce, a
19. Slovo Hospodinovo na vas, ostat— všecka knížata bojovníků všecky ostat
kové jůdští: Nevcházejte do Egypta: zvi— ky Judských. kteříž se byli navrátili ze
te. zvíte. že jsem vám to dnes osvědčil. všech národů. do nichž před tím byli se
20. že jste oklamali duše své: nebo rozprchli.' aby bydlili v zemi jůdské.
6. muže i ženy i děti i dcery královy
vy poslali jste mne k Hospodinu, Bohu
našemu řkouce: Modli se za nás Ho i všelikou duši. kteréž byl zanechal Na—
spodinu, Bohu našemu. a podle všech buzardan. kníže vojska. s Godoliašem,
věcí, kterěžkoli řekne tobě Hospodin. synem Aln'kama, syna Safanova. i Jere
Bůh náš, tak nám zvěstuj a učiníme.
miáše proroka a Barucha. syna Neriů—
21. I 'zvěstovaljsem vám dnes a ne šova:'
7. i vešli do země eg také; nebo
uposlechli jste hlasu Hospodina. Boha
vašeho. ve všem tom, pročež mne poslal neuposlechli hlasu Hospo 'nova: ».při
k vám.
šli až do Tafnis.'
22. Protož nyni vězte, vězte, že me
čem & hladem a mdrem pomřete vmí
stě, do něhož jste chtěli vjíti, abyste
bydlili tam.

8. [ stala se řeč Hospodinova k Je
remiášovi v Tafnis řkoucí:
9. Nabeř do ruky své kamení veli—
kého a schováš je v podzemní skrýší,

16) Stalo se. kdy! Nabuchodouolor Egypt vybojoval.
5) & mnozí se za války Chaldejská do sousedních zemí utekli a pak se k Godolibšovi . Je

ll
6) Ti totiž nešli dobrovolně. nýbrž donuceni byli jíti s davem.
7) j. město mezi prvnim . druhým ústím řeky Nilu (od východu poco u), i Tenis a Zone ře
čeno: jiní na Sothron. jiul na Dafna. obé u prvního (Peluuiackého) ústí letící vykládají.

43. 10. — 44. l l..
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kteráž jest pod zdí cihlovou v bráně
domu Faraonova v Tafnis. ano hledí
muži jůdští:
10. a diš k nim: Toto praví Hospo
din zástupů, Bůh ismelský: Aj! já o
šlu a vezmu Nabuchodonosora, krále Ea
bylonskěho. služebníka svého: a posta
vím trůn jeho na tomto kamení. kteréž
jsem schoval, & postaví trůn svůj na
něm.
11. A přijde potepe zemi egyptskou:
které na smrt, ty na smrt; a které do
zajetí, ty do zajeti; a které v meč, ty
v meč.'
12. A zapálí oheň v chrámích bohův
egyptských a. spálí je a zajaté odvede
je: & přioděje-se zemí egyptskou. jako
se odívá pastýř pláštěm svým :' a vyjde
odtud v pokoji.
13. A setře sochy domu Slunce,“
kteréž jsou v zemi egy tské: &chrámy
bohův egyptských populi ohněm.

Kapitola 44.
Vyčitá prorok os'rodovcům svým v Egyptě neposluš
u0st jejích; 15. oni pak tim hůře mu odmlouvnji; 20.
za to jim co opět hrozi trestem Božím. jakož byl
potkal zemi ]ůdskou s Jemulěm.

k hněvivosti popudili, a šli. aby oběto
vali a. ctili bohy cizí. jichž neznali ani 
oni, ani vy, ani otcOvé vaši.
4. A poslal jsem k vám všecky slu
žebnlky svě proroky, v noci povstávaje
a posílaje' i ří 'e: Nečiňte věci tak
ohavné. které nen vidím.
5. A neposlouchali jsou aniž naklo
nili ucha svého. aby se obrátili od zlých
věcisvých. aby neobětovali bohům cizím.

6. [ rozpálila se jest hněvivost mái
prchlivost má & roznítila se v městech
jůdsk 'ch a na ulicích jerusalěmských:
&obracena jsou v pustinu a v pohubeni,

jak jest podnes.
7. A nyní toto praví Hospodin sá.—

stupů. Bůh israelský: Proč vy činíte
zlé toto převeliké proti dušem svým,
aby zahynul z vás muž i žena. maličký
i rsy požívající z prostřed Jůdy a aby
v m nic ostatního nepozůstalo:
8. poplouzejíce
mne skutky
svých.
0 ětujice bohům
cizím vrukou
zemi
e yptskě. do níž jste vešli, abyste by—
'li tam a. zahynuli a byli v kletbu & v
potupu všechněm národům země?
9. Zdali jste zapomněli na zlě věcí
otců vašich a. na nešlechetnosti králů

]. Slovo. kteréž se stalo skrze Jere jůdských a na nešlechetnosti žen jejich
miáše ke všem Zidům. kteříž bydlili v a na nešlechetnosti své a na nešlechet
zemi egyptské, bydlíce v Magdalu' a v nosti žen svých. kteréž páchaly jsou v
Tafnis" av Memfis'" a vzemiFatures1 zemi jůdskě a v krajinách jeruealěm
řkoucl:
ských?
10. Nejsou očištěni až do dne tohoto :“
2. Toto ravi Hospodin zástupů, Bůh
israelský: y jste viděli všecko to zlé, & nebáli se a. nechodili v zákoně Ho—
kteréž jsem uvedl na Jerusalěm a na. spodinově a. v přikázaních mých. kteráž
všecka města jůdská: & aj! pustá jsou jsem dal před vámi a před otci vašimi.
podnes a není v nich obyvatele:
11. Pročež toto praví Hospodin zá
3. pro zlost. kterouž páchali. aby mne stupů. Bůh israelský: Aj! já postavím
11) t. někteřl : Egyptskýcb morem zahynou, jiní do zajetí půjdou, a zase jiní mečem padnou.
12) t. pevně se v ni uváže, podmaní si ji; nebo: mnoho kořistí odnese : oloupané země.
13) t. sochy města Betsemes neb Bdiopolis, kdežto slunce sa boha etili. sjebo obrny neb sochy
měli; někteří i trvají, le pověstné pyramidy jsou vypodobněním paprsků slunečních.
!) t. město. či spíše hrad (Migdal-věž) hodinu vzdálí od prvního ústí Nilu. _- *) Viz 43. 7.
— “') t. jedno : hlavních měst v středním Egyptu nedaleko Nilu na západním pol-íd -—
1') Tak slulo vlastně horní Egyptrko vůbec; zvlášť pak kraj západně od města Theb.
4) t. velmi bedlivě a pečlivě. od dávných již věkův.
10) Behr.: posud nejsou poničení; t. posud nezanechali nepravosti svých. nepolepiili se.
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. tvář svou k vám ve zlé a zahladím ve— nebeské & obětujeme jí oběti mokré:

škeren lid jůdský.
12. A pojmu ostatky jůdskě, kteříž
obrátili tváři svě. aby vešli do země
egyptské a bydlili tam; a strávení bu—
dou všickni v zemi egyptsk'ě. padnou
mečem a hladem a strěveni budou od
nejmenšího až do největšího. mečem &
hladem pomrou: &budou v přísahu a v

zdaliž bez mužů našich' děláme jí kolače
k uctění jí a k obětování jí mokrých
obětí?
20. I řekl Jeremiáš všemu lidu. mu
žům i ženám. &všemu lidu, kteříž odpo-'
vědělijemu slovo, rka:
21. Zdaliž na obět. kterouž jste obě
tovali v městech jůdských a po ulicích
jerusalémských vy i otcové vaši. králové

odiv a v kletbu &.v otupu.
,
13. A navštívlm ogyvatele země egypt— vaši i knížata vaše i lid země. na to ne—
ské, jako jsem navštívil Jerusalem. me— rozpomenul se Hospodin? s nevstoupilo

čem a hladem a morem.
14. A nebude. kdoby utekl, anebo
zůstal z ostatků jůdských, kteříž jdou,

na srdcejeho?

22. I nemohl Hospodin více snášeti
pro zlost obmyslů vašich &.pro ohavno
sti. kteréž jste činili; i učiněnajest země
aby pohostinu
zemi e ptskěoni
a vaše pustinou a odivema kletbou, tak že
navr
tili se do byli
zeměvjůdskě.gliníž
zdvibají duše své. aby se navrátili a by neni ob atele, jakož jest podnes.
dlili tam: nenavrátít se. leč kteří utekou.
23. lšrvoto že jste obětovali modlám.
15. Tedy odpověděli Jeremiůovi vši——a hřešili jste Hospodinu &neposlouchali
ckni ti muži. vědouce. že obětovaly ženy jste hlasu Hospodinova a v zákoně a v
přikázaních a. v svědectvích jeho necho
jejich
bohůmmnožství.
cizím.ivšeckiženy.
jichžto
stálo veliké
i veš eren lid
pře dili jste: proto přišly jsou vám zlé věci
bývajících v zemi egyptské ve F atures tyto, jakož jest podnes.
řkouce:
24. Řekl pak Jeremiáš ke všemu lidu
16. Řeči. kterouž jsi mluvil k nám ve i ke všem ženám: Slyštež slovo Hospo—
jménu Hospodinovu. nebudeme slyšeti dinovo veškeren Jůdo, kteřížjste v zemi
od tebe :“
egyptské!
17. ale činiti. činiti budeme všelikě
25. toto praví Hospodin zástupů. Bůh
slovo. kteréž vyjde z úst našich, abychom israelský. řka: Vy i ženy vaše mluvili
obětovalikrálovně nebeské' a obětovaliji jste ústy svými s rukama svýma splnili
oběti mokré. jakž jsme činívali my i ot— jste řkouce: ..Ciňme sliby svě. kteréž
cově naši i knížata naše v městech jůd— jsme slíbili. abychom obětovali královně
sk 'ch a po ulicích jerusalěmskýcb: &bý nebeskě a obětovali jí oběti mokrěl“ spl—
' jsme nasycení chleb &dobře něm nili jste sliby své a skutkem vykonali
jste je.
bývalo a. zlého jsme neví ali.
26. Proto slyštež slovo Hospodinovo
18. Ale od toho času. co jsme pře
stali obětovati královně nebeské a. obě— veškeren Jůdo, kteříž bydlíte v zemi
tovati ji oběti mokré. nedostatek trpíme eg ptskě: Aj! ja přisěhljsem ve jménu
ve všem s mečem i hladem strávení 'sme. sv m velikém, dí Hospodin: že nikoli
19. A jestliže my obětujeme kr ovně nebude více vzývěno jméno mě ústy žá
16) C. v té věci. o které! jli nám mluvil. neposlechneme tebe: srovnej | slovy týchž 42. 4.
17) Někteří vyklídqji: veškeré „dvontvo“ nebeské (hvězdy). jiní měsíc. jiní slunce míní krá
lovnou nebeekou. Toto nejvíce víře podobne; nebo! jest jméno slunce v hebrejštině ženského
rodu a “sw
u Egypťanů vůbec a zvlášť v té krajině. kde spolu bydleli Židé. slunce
hlavně ctčno bylo.
19) t. bez dovolení, bez vědomi jich? mluvi lany (v. IE.). utvvzelě v bludu s muži svými.

21) t. nepotrestal vás již za to dosti? sni takovými tresty jste nemoudřeli?

*
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dněho muže judského. říkajíeího: „Zivt
jeet Pán Bůh !“ ve vší zemi egyptské.
27. Aj! 'á bditi budu nad nimi ]: zlé
mu a ne dobrému: & hynouti budou
všickni muži jůdští. kteříž jsou v zemi
egyptské, mečem a. hladem. už docela
zahynou.
28. A kteříž utekou řed mečem. na

1971

2. Toto praví Hospodin, Bůh israel
eký. k tobě. Baruchu:
3. Řekl 'ei: Běda mi bídněmu. nebo
přidal jest os odin bolest ]:bolesti mé :
ustal jsem v pění svém a odpočinutí

jsem nenalezl.'
4. Toto praví Hospodin: Takto díš
k němu: Aj. kteréž jsem udělal. jb. ka

vrátí se z země egypte é do země jůd— zím: a kteréž jsem štípil, jó. vytrhuji. a
ské muži nemnozí: : zvědít všickni ostat

všecku zemi tuto;

kové
jůdští, tam.
přišedší
země ežypteké.
aby bydlili
čí eedo
“řečnapln
, mít-li,
či jich.
29. A to vám budiž znamením. dí
Hospodin. že já navštívím vás vmíetě
tomto: abyste věděli. že jistotně naplní
ee řeči mé proti vám ]: zlému.
30. Toto praví Hospodin: Aj! já vy—

dám Faraona Etna,-' krále egyptského,
v ruku nepřátel jeho a v ruku hledajících
duše 'eho: jako jsem dal Sedeciáše,
králejůdekého, v ruku Na uchodonosora,
krále babylonského. nepřítelejeho a hle
dajícího duše jeho.

Kapitola 45.
Slibnje Bůh Bnrnchovl. ie při vleoboen'ě zktu
. Hdn na živu nutt-mo.

změ

1. Slovo, kteréž mluvil Jeremiáš pro
rok k Baruchovi. synu Neriůšovu, když
byl napsal slova tato v knihu z úst Jere
miášových. léta čtvrtého Joakima. syna
Joeiášova.,krale jůdskéhof řka:

5. a ty hledač ei velikých věci? Ne
hledej; nebot aj! já. přívodu zlé na vše
liké tělo. dí Hospodin: &tobě dům duši
tvou k spasení na všech místech. kamž

koli půjdeš.'

Kaplto la 46.
Nápis obecný proroctví v techto kapitolách (od 46 už
do 51) proti rozličným eizim národům položených; 3.
piedpovídn'. ie Nechno poražen bude od Chaldejskýeb
n Knrkomiš město; 12. že Chaldojšti Egypt pohubí .
osadí; 27. tiší pak : povzbuzuje k důvěře lid jůdlkýv

1. Slovo Hoepodinovo. kteréž se stalo
k Jeremiášovi proroku proti národům :“
2. na
t. roti vo'eku Faraona
Nechao. 352 e P tskóhb. které bylo
při řece
Eufratu žyčherkamie,
a jež líto
rezil
Nabuchodonoeor.
král bebylons
ý.
léta čtvrtého Joakimb, .aynaJoeiášom

krále 'ůdekého.'
3.
boje!

řiprnvte štít &pavézu a jděte do

30) Bylt král Apriee, protl němu! se vzbouřil Amalia & | trůnu je! uvrhl. Aprica byv přo
rnoten. upadl v ruce nepřítele a u Memi: znvmlděn jest. (Herod. 2. Ml.) [ : Ezechiela proroku
(29. o d.) a : Jozefa Flavia vidno. to Naboebodonozorpátým rokem po vyvrboení Jem-láme
Egypt přepadl : krilo přemohl a ubil. (Jos. stu. 10. ll.)
]) Vztahuje se to k udalosti o proroctví "rohu kop. 38, &. obaleným.
3) Stýská ni tok. poněvudi z. to. le k rozkazu prorokovu pul proroctví proti králi . hněvu .
travu lí od něho utržil.
5) Kdy! celi země : veškeren nůrod těžkým trertem mým nevidven jest. nemusi ty býti bez
utratí; de a utrpení své, které! jli pro olovo m6 vyltkl, budouonč m6 ochrany zkuoíš.
]) Dle ], 10. proti devoteru cizích národu hILeLvůli Boll. jen! jett Půnom všech.
.
2) Fan-aoNeebno hned po umrti krile Joniůše podrobil li oelou umi. počne od Egyptu al kEu
rmutu.jako! byl Jeremiiě předpovida. Kdy! po třech letech opět k Eulhtu tíhl, aby
vzmůhqiíoí se mooi Nobuohodonooorověpřítrt učinil, předpovídá mu prorok noitěotí. kura

ho také v ůutku potkalo. (2. Paní. 35, 21. 4. Kůl. 23. 29.)
„.—__—__
_. _
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4. Zspřahe'te koně' &vsedejte, jezdci! jiti Nabucbodonosor. král babylonský, &

stůjte v leb cb. čistto" kopí. oblecte pohubiti zemi egyptskou.
se v pancíře!

5. Což tedy? Viděl jsem je bůzlivy &
hřbety obracející. silné je'ich zbite: utí
kali rychlo. aniž se ohled ': str-ach ode
všed! dí Hospodin.
6. Neutíkejž rychlý. aniž mně' silný,
že se zachová: na půlnoci od e řeky
Eufratu přemožení jsou s. pegli.

14. Oznamte E

tu &oblaste vMag

dslu & atse rozlí &v Memíis &.vTaf—

nis' rcete: Stů' &při

v se; nebo zžiře

meč vše, co vů ol te jest."
15. Proč zetlel siln tvůj? Neostál!
Proto že Hospodin po vrátil jej.
16. Rozmnožil padajici & sdl muž na.

bližního svého: i řeknou: gamů s. na
7. Kdo jest ten, který vstupuje (jako vratme se k lidu svému & do země na
řešso?&jako vlny řek dmou se prou ové rození svého před mečem bolubice.'
je
8.
t 'ako řeka. vstu u'e & 'ako
17. Nazovte jméno Fsraonovo . krále
řeky 551750 číny jeho;i dí: .*.)Viejdajpři egyptského :' „Hluk přiveden časem!“"

luzjio. zemi: zkazim město i obyvatele
je
.

18. ůZivt
jsemje já.0).(dížekrál.
zástu
jméno
jako Hospodin
Tábor na

9. Vsede'te na. koně a. plesejte na. horácgi ajako Karmel na moři přijde.“
vozích &v
čte silni. Mouřenínové &
19. Nádobí k přestěhování učiň si,
. Libyčtí. držíoe štít, : Lydióti, chápajioe obyvatelkyně. dcero egyptská; nebot
&meeíee střely.“
Memňs bude pustinou &bude opuštěno
10.Denpakten.denPb.naBohszůstupů. &nebude lze v něm bydleti.
den pomsty. aby se pomstil nad nepřá
20. Jaloviee výborná.&krásná Egypt:
teli svým"!: zžíře je meč & nasytí se si bonee od půlnoci přijde jí.'
o ojí se krví jejich: nebo zbitů obět bude
21. Námezdníci také jeho. kteříž by
Pgnu Bohu zástupů v zemi půlnoční dlili u prostřed něho, jako teleové tučni'
podle řeky Eufratu.
obrátili se a. utekli vesměs. aniž mohli
ll. Vstup do Gelaad a. nabeř balsa— ostáti: neb'o den zabití jich přišel na ně.
muf panno, doero egyptská.: nadarmo čas navštívení jich.
množíš lékařství, zdraví nebude tobě.
22. Hlas jeho jako mědi míti“ bude:
12. Slyšeli národové hanbu tvou &kvi nebo s vojskem pospíší &s sekerami při
lení tvé naplnilo zemi: nebo silný potkal jdou na něj jako ti, kteříž sekají dříví.
se s silným &oba.jsou spolu adll.
23. Posekaji les jeho, di Hospodin.
13. Slovo. kteréž mluvil l ospodin k
jpjž
nelze
sčisti:
se nad ko
Jeremiášovi proroku o tom, že měl při ylky
a.není
jim rozmnožili
počtu.

4)
5)
6)
ll)

t. do vozů válečných, kosovitýcb. ——") t. „osti'ete kopíg“ nebo: „cvičte se kopími.“
Po tak stkvčlýcb přípravách úplná porážka! O budouci věci mluví. jako by se již bylo stalo.
t. ani v rychlosti ani v síle nebude spásy. ačkoliv Egypt s veškerou mocí vytáhl.
Vir. 8, 22. pozn. Smysl: Jsouc potud nepřemoleno. nesbojitelnou ránu, porážku utrpíš.
14) Viz “. l. pozn. — ") t. jisté jest pobubeni tvé i veškerých měst tvy'eb.
!$) 0. tak řeknou vojska námezdní, pobizejiee se k útěku před Chaldejskýrni, jen! prý měli nn

korouhvíeh zamení holubice: ne'.
17)
18)
20)
21)
22)

25. 38. tak též i LXX. i Sofoniáš

2. l.; anebo dle

Habr.: „před mečem zhoubee.“ rozumqj krále babylonského.
t. nebude douti krilem pokoje. nýbrž krilem bouří.—") t. hluk vojny u. zem egyptskou.
t—zboubee. krů babylonský přitáhne na Egypt . tak četnými zástupy jako jest a d.
t. který osou-:e ji do mezi; dle Habr. „pon-' "“ nebo „porážka. zabití.“
t. vojsko najaté :. mzdu mělo mimo dobrý plat i krajiny po celé zemi v držení.
Hebr.: „jako blu budi sipčti.“ ůpěti budou Egypťané. &! se dozví příchod nej řitel.
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24. Pohaněna jest dcera egyptská & vstupují od půlnoci“ &budou jako potok
vydána v ruce lidu půlnočního.
rozvodnělý a. přikryjí zemi i plnost její.
25. Řekl Hospodin zástupů, Bůh isra město i obyvatele jeho: křičeti budou
elský: H]e !já navštívím hluk alexandrín lidé & kvíliti budou všickni obyvatelé

sk" a. Faraona í Egypt i bohy jeho i země
3. pro chřest nádherné zbraní a. bo
krale jeho i Fmonai ty. kteříž doufají
v něm.

26. [ vydám je v ruku těch. kteříž
hledají duše jejich, a. v ruku Nabucho—
donoeora., krále babylonského. a v ruku
služebníkůjeho: a potom obydlen bude
jako za dnů předešlých, dí Hospodin.
27. A ty neboj se, služebnlče můj
Jakobe! & nestrachuj se. Israeli! nebot
aj, jů vysvobodím tě z daleka &plémě
tvé z země u'etí tvého: i navrátí se
Jakob & odpočine & štastná se mu po
vede; a nebude. kdohy děsil jej.
28. A ty neboj se, služebníče můj
Jakohe! dí Hospodin. poněvadž já s to
bou jsem; nebot já zahladím všecky ná
rody, k nimž jsem tě vyvrhl: tebe pak
nezahladím. ale budu tě trestnti v soudu,
aniž pak jako nevinnému odpustím tobě.'

Kapitolit 47.
Piedpovidá Filistinehým. to od Chuldejskeho vojska
po u ní budou.

1. Slovo Hospodinovo, kteréž se stalo
k Jeremiášovi roroku proti Palestin

ským,frvé
Farao Gňzuf
2. 'oto nežll
pravípobil
Hospodin:
Aj, vody

jovníkův jeho. ro hřmot vozů jeho a
množství kol je o.“ Neohlédli se otcově

po synech, spustivše moe"
4. pro příští dne. v němž pohubeni
budou všiclmi Filistinští, a rozmetán
bude Tyrus a. Sidon se všemi jin'mi
pomocmi svými.“ Neb jest poplenil o
spodin Palestinské, ostatky ostrova Ke

padocského.“
6. Přišla lysina na Gázu;' umlkl
Askalon i ostatek údolí jejich :" dokudž
se řezatí budeš ?""
6. Č meči Hospodinův! dokudž ne
odpočineš? Vejdi do pošvy své, ochlad'
se a. mlč!
7. Kterakž se upokoji. když Ho—
spodin přikázal mu proti Aškelonu &

proti pomořským krajinám jeho a tam
poslal jej?

Kapitola 48.
Předpona Monhským,žeme jejich budezpustolm.
oni pú do zajetí odvedení.

1. K Moaboví
toto praví
Hospodm'
zástupů,
Bůh israelsky':
Běda. nu.
libo.“
nebo pohubeno jest & zahanbeno: do—

25) Dlo Habr.: „Amon-. : Nó“ hůlko cténého od Egyptskýeh v městě NG. jinok Thebe. Dios
polís. v horním Egyptu; znam enol Slunce & vyobmzovsl se podobou lid-kou : hlavou beraní.
Sv. Jerolím vykládá. „Alexandrío“ město u posledního ústí řeky Nilu letící.
28) t. mirne a laskavě te potreeci . ješte tě nemohu tek učetriti. jako kdyby byl docela nevínen.

(Výše 30. n.)
l) Totiž v desátém roce kralováoí Sedeciůšovo, kdyz Fareo (Apríes. svrchu 37. B.) tíhl oble
ženému Jerusalému ku pomooi; ale pohuhiv Gilu opět se vrátil: nebo po vítězství Faraona
Nekno. (ll. Král. 23. 39.)
2) t. Cheldejští velí se s mohutnou silou vojsko: to se vyplnilo tažením Nebnehodonmorým proti
Jůdsku. zvlášť když Nebuzardana zanechal v zemi, aby co ještě odporného, podmanil.
3) t. pro hluk vqjsko e vozů Nabuchodonoeorovýoh. -- ") t. ani o své dítky nebudou pečoveti
otcové. strachem mysli pozhyvie nebo: utíkgti budou, ani po dítkách ee neohlednouce.
4) Filístinští _pomohaliFeničanům (Sidonským . 'Pýrským) & tak i I nimi poraženi jsou.-_ ")
Behr.: „ostrova antor“ (Kretn, nebo Cyprus. —-—
5. Moji. 2. 23.)
5) t. hlavní město hlístinské zahlazenu, holé, pusté bude bez obyvatelstva bude jako ' hrobovém
tichu. — ") !. Filintinskýoh. — '“) t. dokud trvati budeš ' zármutku? (Výše 41, B.)
1) t. hora. v zemi hluboké; všecka zde uvedeni měste. nalezají se v zemi Mosbské (. dílem
Ammoníuké) na východním pobřeží moře mrtvého. (Srovnej ls. 15—16. ksp. neck. 25. 8.

ř
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byto jest Karjathaim:" zahanbeno jest
11. Urodným byl Moab od mladosti
silné'" &zachvělo se.
své' a usadil se na. kvasniclch svých :“
2. Není vice plesánl v Moabovi nad aniž jest přeléván z nádoby do nádoby.
Hesebonem; myslili ale:“ „Pojdte &vy- a do zajetí neodešel: pročez zůstala chut
“ hlad'me jej z národu“ Protož umlkni &
mlč; i řijde na tebe meč.
3. les s křik : Omnsiln: ..Pohubenl
&potření veliké !“
.
4. Petřín jest Moab, kažte křik ma—
ličkým jeho.
5. Nebot po výšině k Luith nařikaje
stupoveti bude : pláčem: nebot v údolí
]: Oroneim slyšeli nepřátelé kvlleni po—
rážky.
6. Utecte, spaste duše své:'- a buďte

jeho v něm a vůně jeho se nezměnila.
12. Protož aj! dnové jdou. di Hospo
din:a pošlu mu llhaře &ukledatele láhvi:
i nahnou jej a nádoby jeho vyprázdní &
láhve jejich roztepou.
13. [ zahanben bude Moab od Chá
mosa,"ako zahanben jest dům israelský
od Bet el.“ v němž naději měl,
14. Jak že pravlte: Silni jsme a muži
mocní k bojovšmi?'
15. Pohuben jest Moab a města je—

jako vřesnapoušti!"

ho odtats: a výborní mládenci jeho

7. Nebo proto že jsi měl doufánl v
hradech svých a v pokladech svých . ty
také' jat budeš: i půjde Chámos" do
zajetl.knežl jeho i knížata jeho vesměs.
8. l přijde plenitel na každé město.
&žádné město nebude zachováno: & opleněna budou údoli &pohubena po e:
nebo řekl Hospodin:
9. Dejte květ' Meebovi. nebo zkvetna vyjde: a. města jeho pustá. budou a
nebydlitelná.
'
10. Zlořečeny'.kdož dělá dllo Hospo-

sešli k zabiti, di král.
stupů jméno jeho.

dinovo lstivě :" &zlořečený, kdož zdržuje
meč svůj od krve."

Hospodin zá.

16. Blízkojest zahynutl Moabovo. že
přichází; & zhouba jeho velmi rychle
přiběhne.
17. Těštež jej všickni, kteřlž jste vů
kol něho: &všickni, kteříž znáte jméno

jeho. rcetě : Kterak jest polámán prut
silný. berla slavná?
18. Sejdi s slávy a sed v žlzni. přl
b tku dcery Dibonské! nebot zhoubce
hloabův vstoupi k tobě, rozmece hrady
tvé.
19. Postav se na cestě &popatř, oby

Sof. 2. 9.) — ") Město v kmenu Rubenovu. prvé Israelitův. (lV. Moji. 32. 37. Jos. 13. IQ.)
— '“ Hebr.: Ming-sbt. j. město vysoké. anebo na vysokém místě ležící. hrad. pevnost.
2) t. nepřátele jeho, í-kouce: Jinak: „v Machovi; proti Hesebonu myslíli dá: _“
6) Slovo jsou prorokem: nepominů obyvatele pohubených mest, aby s pouhými iivoty utekli na
poušt. — “) t. opuštění & oloupeni o vše jmění své budete jako chrut na poušti.
7) t. lide Moebsky'! —- ") t. hůlek. modle Moebskýeh; vykládá. se: vim. Zhouboe. v. 8.
9) lllměškem tak dí: „Ověndete jej v pmstopáňných n. bujných hodech jeho květnetými věnci.
at skvootně ozdoben dostene se v porobu vitezi svému !“ jiní jinak.
10) Jinak: „nedbsle.“ —-") Smynl; „Nezvrstnč určeno jest, zničití národ Moabsky'; vis jsem
]: tunu zvolil; příčin se tedy kddý dokonale tomu zadost učiniti; uložený, kdo z nedbalosti
nebo ze leti někoho ušetří? Tím znamená veliký & neodolatelný trest Boží.
11) t. bohebtvím oplýnl; pmtopiinolt. : obybhu pontivqjieí; bylo vgdy hlavní příčinouúpadku
nirodů. — ") Vylisovnně víno lelelo delši den ve větších nádobdoh nn droždí. ni se vykve
silo. puk » přeldvelo do nádob hrnčenýoh (dtbůnů), e webov-hele se v zemi, : těch oe pak
topné v tuniky (koleně lněohy) k pití ubíralo. Smysl tedy: Jako vino nn. droždí pokane
lell o svou chut & vůni nebývio znehoúvů. tek Moebsky' nirod dosti dlouho pokoje užíval
. z původních. bujnýoh mvt & obyčejů se těšil &v nepnvosteoh své hnusné modloslulby trvsl.
13) t. ok.hu-dn, hanbu nit-i budou : buk... který jich nebude moci ohrŠniti. u! sluje Vítězem.
") t. kdelto dete tele měli o ctili. která! pak jich nemohlo před Ansynkými. ochrániti. —
. 14) Udává druhou příčinu pomsty Boli: přílišnou. hrdou důvěru v moc a sílu svon.
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vatelstvo Aroerskě: otaž se utíkajícího
&k tomu, kdož vyvázl. rci: Co se při
hodilo ?

20. Pohaněn jest Moab. nebo jest
přemožen: kvělte & křičte, zvěstujte u
Arnonu. že pohuben jest Moab.
21. [ došel jest soud na zemi polní.

na Helen a na Jasa a na Mefaath

22. i na Dibon' & na Něbo a na dům

Deblathaim
23. a na Kaljathaim a na Bethgamul
a na Bethmaon
24. a na Karioth & na Bosru;i na
všecka.města země moabské, kteráž da

32. Pláčem Jizerských“ plakati budu
nad te bou.viniceSabama :ratolestitvoje"
přešli moře. až k mořiJázerští řišli:'"
na žeň tvou a na vinobraní tve připadl
plenitel.
33. Odjata jest veselost a plesání z
Karmelu &z země moabské i víno z lisů
pobral jsem: nikoli nebudou, kdo šla aji
hrozny, zpívati obyčejně písně povzbu
zujicí.

34. Od křiku Hesebonského až do
Eleale ».do Jasa vydali jsou hlas svůj:'
od Segor." tříleté jalovice. až do Oro
uaim: i vody Nemrim přezlé budOu."'
leko i kteráž blízko jsou.

35. ] odejmu z Moaba, dí Hospodin,
25. Odtat jest roh' Moabův a rámě
obětnjíciho na výsostech a půlícího ka
jeho" otřínojest. dí Hospodin.
didlo bohům svým.
2G. pojte jej.“ poněvadž se proti Ho—
36. Protož srdce má nad Moabemjako
spodinu pozdvihl: i ohrazi ruku Moab
(žalostné) píšťaly zníti bude: a.srdce mě
u vy'vratku svém a bude v posměch
k
mužům
„Hliněné- zdi" vydá. zvuk pí—
také on.
štal: že více činil než mohl, pnoto za
27. Nebo v posměch byl tobě Israel.
hynuli.
jakoby byl mezi zloději nalezl jej: pro
37. Nebo všeliká hlava lysa &všeliká
tož pro slova tvá, kteráž jsi proti němu
brada oholena bude: na všech-rukou
mluvil. jat odveden budeš.
28. Opustte města a bydlete v skále. pouta a na každém hřbetu žíně.
38. Na všech střechách Moabových i
obyvatelé moabšti: a buďte jako holu
na ulicích jeho všeobecné kvílení: nebo
bice. hnízdící nejvyše v ústiskuliny.
jsem
potřel Moaba jako nádobu neuži—
29. Slyšeli jsme pýchu Moabovu: vel
mi pyšný jest: hrdost jeho a z ůmost & tečnou, dí Hospodin.
39. Kterak jest přemožen! &jak kví—
zpupnosti vysokomyslnost s ce jeho.
30. Známí! já. di Hospodin, chloubu lili! Kterak svěsil šíji Moab a pohaněn
jest!
[ bude Moab v posměch &na pří
jeho: iže není podle toho moc jeho, aniž
klad všechněm vůkol sebe.
podle toho. seč býti mohl. vynasnažil se
učiniti.'
40. Toto praví Hospodin: Aj! jako
31. Protož nad Moabem kvílřti budu orlice poletí (nepřítel) ».rozprostře ki'í
a ke vší moabské zemi volati budu. k dla svá na Moaba..
41.Vzato jest Karioth &pevnosti do
mužům „Hliněná zdi“ neříkajícím.
5) t. moc. — ") t. sila. Smysl: Tak pohuben jest nšrod Monbský. že se nenmůle více.
:.6) t. : kalicha pomsty Boží. vy Chaldejšu'! a se smyslem pomine n padne nepontane více.
v posměch bude táž jeko nirod Jůdský, jemu! se v neštěstí jeho posmíval. (27.)
30) t. že se vychloubi. více učiniti než může, pak ani nečiní _sečjest; ono jest pýcha, toto na
dbnlost n lanivost. Jinak: V pýše n zlosti své hrozí velmi: však ale překazím tomu; ničeho!
nedokáže.
31) t. k lidu městu Kir-Cheres (hliuénů zeď) nazvaného.
32) |:. jak oplekáváni byli Ján:-ští, lid města Ammonského.— ") t. Snbmo.'ůrodnů vimce!tobě bude
hůřenež Jizera—'“) Jueriti obyvatelé přišliaž &moři. ale tvoji p řez mol-e odvedenibudou.
34) t. nepřátelé jůlqjíoi nad pohuhenim tvým jako druhdy tvoji vinni-i. — ") linek Zonr (malé). '
snad pro skrovnost svou k tříleté jnlůvce připodobněno. (Viz In. 15, 5.)—""') Dle llebr: vyschnout.
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byty jsou: i bude srdce silných moab
ských v ten den jako srdce ženy ku po—
rodu pracující.
42. A přestane Moab býti lidem: proto
že se proti Hospodinu vychloubal.
43. Strach a jáma &osidlo nad tebou.
() obyvateli moobský! praví Hospodin.

44.Kdož uteče před strachem. padne
v jámu; &kdo vyleze z jámy. osidlem
la en bude: nebot přívodu na. Moaba
roi navštívení jejich. dí Hospodin.
45. V stínu Hesebonském stáli jsou,
z osidla utekše; ale oheň vyšel z Hese
bonu a plamen z prostřed Seonu a. zžíře
díl Moabův' a.vrchol synů vzbouření."
46. Běda tobě, Mosbe! Zahynul jsi
lide Chámosův! nebo odvlečeni jsou sy—
nové tvoji i dcery tvé do zajetí.
47. Však obrátím zajetí Moabovo v
posledních dnech. dí Hospodin. Až po
tud soudové Moabovi.

Kapitola 40.

48, 42. — 49. 10.

din: a učiním. že slyším bude proti Rab—

bath
synův Ammonochh
a.
v hromadu
rozmet no hřmotválečný
bude a dcery
jeho“ budouv áleny ohněm &vládnouti
bude I'srael vůní-i svými, dí Hospodin.
- 3. Upěj. Hesebone! nebo pohubeno
jest Haj. Křičte. dcery Rabbatb! pře
pněte se žíněmi: kvělte a obcházejte vů
kol plotů: nebot Melchom do zajetí od
veden bude, kněží jeho i knížata jeho
spolu.
4. Což se chlubíš údolími? Teklo ů
dolí tvé.' dcero rozkošné, kteráž jsi dou.
falav pokladech svých a.říkalajsi: Kdož
přijde ke mně?
5. A'! já uvedu na.tebe strach. di Pán
Bůh zastupův, ode všech. kteříž jsou v
kraji tvém &rozprchnete se jedenkaždý
od obličeje (druha) svého. aniž bude
kdoby shromáždil utíkající.
6. I učiním potom. že se navrátí věz
nové 8 ův Ammonových; di Hospodin.
7.
Idumei.' Toto praví Hospodin
zástuxřz Což není více moudrosti v The
men.
Zahynula. rada u synů? neuži—

tečná učiněnojest moudrost jejich?'“

8. Utíkejte a. obratte hřbety, sstupte
do pro ti. obyvatelé Dedanu! nebo
zavrže Esauovo přivedl jsem neň.' čas
navštívení jeho.
l. Ksynům Ammonovým. Toto praví
9. Kdyby byli sběrači vína přišli na
Hospodin: Zdaliž nemá. synův Israel? tebe, nebyliby nechali hroznu: kdyby
anebo dědice není-li jemu? Proč tedy zloději v noci. byliby pobrali. cožby jim
Melchom' dědičně zaujal GM," a.lid dosti bylo :*
onoho v městech tohoto bydlí?
10. a. já oloupil jsem Esaua, odkryl
2. Protož aj! dnově jdou. dí Hospo jsem skrýše jeho a nebude se moci chrá—
I'í—edpoviditresty Hospodinovy Ammonitským, 7. Idu

mejským. 23. Dmekým,

28. Codarukým.a 34.

Elamitakým.

45) Behr.: „brodu & vousy“ t. j. slávu : pýchu jeho. —- ") t. nejvznešenějšíhlavy národa pyš
něho a. odbanóho.
1) či Moloch. modle Ammonekýeh. t. j. lid modle té se klenějíoí; pro lepší tomu porozumeni
via Sendo. 11. 23—24. — ") Když bylo deeetero pokolení hradských do zajeti odvedeno,
osadili Ammonitě. bydliee na východ. opuštění města, jekoby jim nálelejíei. Jméno zde uve
dena. nalezají n na východním Pojordsní . hlavním městem Rsbbat-Ammon. (2. e 3.)
2) utntní meste; hlavní mesto bylo jako matkou, druhi města dcerami jejími.
() Dolo! bud': „krvíg“ nebo: „ nyní viak ji! neteče, mohlo, vypl-úhlu.“
7) Iduma, jižně vůkol mrtvého moře; obyvatelů byli potomci Emuovi (10) a jako! sami lou
polili, tek i od jiných ltihůni byli. — ") t. městě idumejlkém. pro moudrost obyvatelů
alovůtnčm. — '") t. neanlí si poraditi. ani před Chnldejeky'miee vysth'hsti.
8) t. ns Humejůó, eby navrženibyli. jako! uvrhn byl : domu otcovskéhojejich praotce Buen.
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niti: pohubeno bude plémě jeho i bratří
jeho i sousedé jeho a nebude :"
11. „Zanech sirotků svých: já. je za.
chovám na živu: s vdovy tvé ve mne
doufejtež !“
12. Nebo toto praví Hospodin: Aj! ti
jimž nebylo soudu. aby pili kalich,“ píti
píti budou: a ty jako nevinen ostaneš?
Nebudeš nevinen ale píti. píti budeš.
13. Nebo skrze samého sebe přisáh
jsem, dí Hospodin. že v pustinu a v po
tupu a. v poušť &v kletbu bude Bosra
& všecka. města jeho budou v pustiny
věčné.

14. Z růvu slyšel jsem od Hospodina
národům poslán jest:“ Shro—
mažďte se &pojďte proti němu" a po
vstaňme v bo'!
l5. Neboť aj! maličkým učinil jsem
tě mezi národy, povrženým mezi lidmi.
16. Zpupnost tvá zklamala tebe &
pýcha srdce tvého . kterýž bydlíš v je
skynicb skalních & vznésti se usiluješ k
vysostem horním. Když povýšíš jako
orlice hnízdo své, odtud strhnu tebe. dí
Hospodin.

l9.A'! jako lev

stou í z

ch

'or—

dknskéjk pěknostivinocnléf gaoz ilči
ním, že chle dostihne ji. I kdož bude
ten vyvclilený. jejž ustanovím nad ní?
Nebot kdo 'est mi podoben? a. kdo se mi
postavi? a do jest ten pastýř. kterýžby
odolal tváři mé ?“
20. Pročež slyšte radu Hospodinova.
kterouž uvážil proti Edomovi; &myšlení
jeho, kteráž umyslil proti obyvatelům
themanským: Zajisté orszí je maličcí

stádsl' Zajisté rozmech nimi příbytek
'e'ich!
) )21. Od hluku pádu jejich pohne se

země: na moři rudém slysáno bude vo—

láni hlasu jeho.
22. Aj! jako orlice vstoupí a vzletí
(nepřítel): a roztáhne křídla své na Bo—
sru: i bude srdce rekův idumejských v
ten den jako srdce ženy ku porodu pra
cujíci.
23. K Damašku.“ Zahsnbeno jest
Emath i Arfad:" nebo pověst nejhorší
slyšeli; zkormoutili se na moři:'" pro
pečováni odpočinouti nemohl.
24. Zemdlel Damašek, obrátil se v
17. [ bude země ldumejskájpusté: útěk, třesení uchopilo jej: úzkost a bo
každý. kdož půjde skrze ni, užssne se & lesti pojaly jej jako ku porodu pracu'icí.
25.J akjsou opustili město chvaliteliné,
sipéti bude nade všemi ranami jejími.
18. Jakož podvrácena jest Sodoma, a město radosti!
26. Protož padnou mládenci jeho na
Gomorrha a sousedy její. dí Hospodin,
nebude tam bydleti muž snebude pře ulicích jeho: &všickni muži bojovní u
mlknou v ten den, dí Hospodin zástupu.
bývati v ni syn člověka.“
&.posel

9—10) Sbénči vínu seba-ou hrozny do posledního. ale neplení vinice; zloději vyberou, co se jim
hodí & odnesti mohou. a. dále neškodí : ale [dumejlko bude docela poplenčno, obyvatelstvo do
posledniho vyhubeno. -—-") t. kdohy řekl některému příteli nému:
12) kteří dle rozumu lidského méně provinili (Imelité rozuměj). ty by indi býti trestůni; : vy
ldumejiti měli byste jako nevinní prosti býti všeho trestu! Nikoliv! nýbrž . .' .
14) ct jenž zvěstovsti s. rozkázntí rné. takto: -— ") t. ldumejsku.
18) Doslovné ze vyplnilo; všecko města krajiny té od věků dokořen vyvrácena leží. & stálého
obyvatelstva není, nýbrž jen toulaví kočovní Arabové nemo tune loupeživé probihaji.
19) t. od Jordánu. řeky nidhsrné vystoupi jako lev z skrýie své kril Nahuohodonosor proti
krásné zemi. pevné bonmi svými, proti ldumojlku. ——
") t. vůli mě. Můie'li pastýř odolati
lvu. který! mu vskodíl do ovčince?
20) t. ti nejsprostii z vojska chaldejského por-.d . pov-lekou vznešené obyvatele Idumqinkél
23) nm
prsdivné rozkošného položení' Syrii v krajině úrodné na víno, s. velmi utěšeně. prod.!

i okem Asie řečeno.— ") t. mesta v kroji Banniku.—'")
jezeru východně od Damašku ležícím.

t. „jako

plavci

na. mel-i.“
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49, 27.—50. 4.

27. l zapálím ohen na zdi damašské.
36. A uvedu na Elamiteké čtyry větry
ode čtyr stran nebeských: a rozvanu je
&zžíře hradby Benadadovy.'
28. K Cedar & k královstvím Asor.' na všecky ty větry: a nebude národa, k
kteráž porazil Nabuchodonosor. kral ba němužby nepřišli poběhlí Elamitití.
bylonský. Toto praví Hospodin: Vstaň
37. A učíním, že se bůti budou Ela—
te a vetupte k Cedar a pohubte syny mitčtí řed ne řately svými a před těmi.
východní.
'
kteříž hledají bezživotí 'ich: a uvedu na
29. Stany jejich i snídá jejich zajmou : ně zlé. hněv prchlivostí své. dí Hospo
koše jejich i všecka nádobí jejich i vel din: a pošlu za nimi meč. až je strávím.
bloudy jejich poberou si: & evolají na
38. A postavím stolici svou v Elam.'
ně strach'vůkol.
a vyhladím odtud krále i knížata. praví
30. Utecte. odejděte rychle. v propa
Hospodin.
stech sed'te, kteříž b dlíte v Asoru, dí
39. V posledních pak dnech přivedu
Hoa
in: nebo vše proti vám Nabu
cho onosor. král babylonský . v radu a zpět zajaté Elamitské,' praví Hospodin.
umyslil proti vám úklady.
31. Povetaňte a vstupte ]: národu po
Kapitola 50.
kojnému' & přebývajícímu důvěrně , dí
Hospodin: kteříž nemají dveří, ani zá Předpovidš obširnb vyvrácení a zpnšteni mesta Baby
lonn.t6šo při tom lid ujetý, že opet propuštěn bude
vor, a samotní b dlí.
a do Jerusalem: le navrátí.
32. [ budou velbloudi jich v rozebrání
[. Slovo. kteréž mluvil Hospodin o
a množství dobytka v kořist: &“rozptý—
íím je u všelíký vítr, kteříž ostí'ižené Babylonu a o zemi chaldejské skrze Je
.
ma'í vlasy ; a z všelikého pomezí 'ich při remiáše proroka.
2. Zvěetujte v národech a oznamte:
vecíu na ně zahynutí. dí Hoep in. '
33. I bude Asor v příbytek draků. zdvihněte znamení,“ ohlašujte a netajte :
pust až na věky: nezůstanet tam" muž. rcete : Dobyt jest Babylon. zahanben jest
aniž bude bydleti v něm syn člověka.
Běl. přemožen jest Merodach," poha—
34. SlovoHospodinovo. kteréž se stalo
něnďlyjejich.
jsou rytiny jeho, přemoženy jsou
k Jeremiášovi roroku roti Elamit mo
sk 'm' na počňt u hralov í Sedeciáše,
3. Neboť vstupuje proti němu národ
od půlnoci.' kterýž obrátí zemi jeho v
kr e jůdského. řkoucí:
35. Toto praví Hospodin zástupův: pustinu: &nebude. kdoby bydlil v ní, od
Aj! ja žlámu lučiště Elamitských :: nej člověka až do hovada: i hnuli se a odešli.
4. V. těch dnech a v tom času. dí
větší sílu jejich.'

27) Slaného krále Dymaihu. (Ill. Kůl. 15. '18.)
28) Cedar. vír. Píseň Sal. l. 4. poz. Asor krajina arabská. neznámo. kde ležela; obyvatelé. jak se
mini. bydleli poepolitě u viskách. pole vzdčlšvqjíce. tak že by se toto proroctví potahovalo
na kmeny i hodujíeí i rolnické. 
t.. vy Chaldqjští! proti Cedartkým či Arabům.
t.. bydleli východně od ústí řeky Tigru na perském zálivu. tedy zde vůbec oo Peršané.
O..jejich! největší lila záleží v lučiiu' a umělém střílení z něho. (Viz is. 23. B.)
t. kníže, které! pošlu. vet-avi trůn svůj v zemi Elamitahč.
Za panování Cýra navrůtili se té! rozptýleni Elamitití do lvé krajiny; po smrti Alexandra
V. pak měli opět své krále; jiní v. ten duchovně rozumějí na obricení Peršanů k víře kře
ltanakó, a pravda. le svým duem tam víra utěšeně hw.-tla.
2) t. korouhev, průpor vítězoslavný & orvědčení : nahlášení radosti. aby se vešheří nhodové
těžili. jeho všichni porobeni byli. — ") Běl a Merodach byly hlavni modly babylonské.

“31)
34)
35)
38)
39)

3) e Médští a Periti.
A

úl
50. 5—21.
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Hospodin, přijdou synové israelšti. oni
i synové jůdšti spolu: jdouce a lačice'
spěchati a Hospodina Boha svého hle
dati budou.
5. Na cestu k Sionu ptáti se budou;
tam tváři jejich! Přijdou a spoji se s
Hospodinem smlouvou věčnou. kteráž
nižádným zapomenutím nebude shle
zena.

obydlena. ale obrácena bude všecka v
pustina: každý. kdož půjde skrze Baby
lon. užasne se a zasiptí nade všemi ra
nami jeho.
14. Připravte se proti Babylonu vů
kol všickni. kteříž natahujete lučiště;
vybojujte jej . nelitujte střel: neb jest
Hospodina zhřešil.

15.ruky,"
Volejte
protizákladovéjeho.
němu ,' všudyzpz
padaji
6. Stádem ztraceným učiněn byl lid dává
můj: pastýři jich svedli je a způsobili. řeny jsou zdi jeho, nebo pomsta Hospo—
abv se toulali po horách: s ho na pa— dinova jest: pomstu vykonejte na něm;
hrbel: chodili. zapomněli na odpočinek jakož činil, učiňte jemu.
svůj.
16. Vyhubte rozsěvače z Babylonai
7. Všickni, kdožkoli se nalezli, zžírali
držícího srp v čas žni: před mečem ho
je: &nepřátelé jejich řekli: ..Nezhřešili lubicejedenkaždý se klidu svému obrátí
jsme: proto že jsou zhřešili Hospodinu, a všickni do země své utekou.
kráse spravedlnosti a očekávaní otců
17. Stádem rozptýleným Israel. lvo—
jejich. Hospodinu!
vé rozehnali jej: první zžíral jej kral
8. Odejdětež z prostředku Babylona assyrský: tento nejposlednější i kosti
az země chaldejské vyjděte: &buďte jako 'eho ohlodal. Nabuchodonosor. král ba
kozlové před stádem!
bylonský.
9. Nebot aj. já. vzbuzují a přivedu na
18. Protož toto pravi Hospodin záf
Babylon shromáždění národů velikých
z země půlnoční: a připraví se proti ně stupů. Bůh israelský: Aj! jó. navštívím
mu a odtud dobyt bude: střelajeho jako krále babylonského i zemi jeho. jako
muže silného. vražednika , nevrátí se jsem navštívil krále assyrskěho:
prázdna..
19. a přivedu zase lsraele do příbyt—
10. [ bude země chaldejská v lou ž: ku jeho: & pasti se bude na Karmelu a
všickni zhoubcovéjejí nasytí se. di Ě o. Básanu &na hoře Eft-aim &v Galaad na
spodin:
sycena bude duše jeho.
20. V těch dnech a v tom času. dí
11. protože plesáte a veliké věcijmlu—
víte. rozchvacujíce dědictví mé: protože Hospodin, hledána bude nepravost Isra
jste zbujněli jako telcově na trávě a řvali elova a nebude ;a hříchJůdův a nenalezne
jste jako býkově.
se: nebo milostiv budu těm, kterýchž za
12. Pohaněna jest matka vaše velmi nechám.
a snížena v prach. kteráž porodila vás :
21. Proti
panovníkův
jejízemi
navštěv,
romeo avstup'
zb coa
aj! nejposledně'šl bude mezi národy. obyvatele
pustú, bezcestmi a vypráhlá.
po nich jest.“ dí Hospodin: a nčiňvše
13. Pro hněv Hospodinův nebude cko, jakož jsem ti přikázal.
4) t. i radostí. že se opět do země své navracejí, i žalem nad hříchy svými.
6) t. ns město svaté Jerusalem a na chri'un Hospodina. Boha svého: tant on svůj odpočinek
měl. a. tam i oni v pravé službě jeho útěchy. odpočinutí hledati měli.
8) t. vůdcové jiných Židů, po zemi chlldqjlkě rozptýlených, nic se nebqjíeo, jako kotlově . d.
9) t. nedat-ano,a! dobude města. a obyvatele jeho pon-udi .. kořistí jejich to mytí.

15) a. k boji. _' ") a. nad

se a. miloIt.

21) .v. Cýre. králi perský. -- ") t. všecko za nimi: anebo jejich děti . potomky.
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22. Hlas
veliké.

vojny v zemi _a potření
'

23. Kterak zlůmůno jest a potříno
kladivo vší země? kterak obrácen jest v
poušt Babylon mezi národy?
24. V osidlo zapletl jsem tebe a po
lspen jsi. Bsbyloue! a.nevěděljsi: nale
zen
a popeden:
proto že jsi Hospo
dinajen
popudi
.
26. Otevřel Hospodin oklsd svůj a
nesl nádobí hněvu svťho: neb 'est
dňo Pánu Bohu zástupu v zemi Cdsl
dejskě.
26. Pojďtež k ni od posledních kon
čin, otevřete. at vyjdou. kteřížby pošla
pali ji: sbeřte s cesty kamení s smecte
na hromady a zbíte ji: aniž co pozůstaň.
27. Rozptylte všecky silné její, necht
sstoupi k zabití: běda jim. nebo přišel
den jejich.. čas navštívení jejích.
28. Hlas utíkajicich & těch, kteříž
jsou vyvázli z země babylonské. aby
oznámili na Sionu pomstu Hos odina.,
Boha našeho. pomstu chrámu jeho!
29. Zvěstujte, proti Babylonu mno
hým. všem. kteříž natahuji lučiště: po—
stavte se proti němu vůkol. st žádný
nevyvůzne: odplatte mu podle skutků
jeho: všecko jakož činil. učiňte jemu:
nebo proti Hospodinu pozdvihl se. proti
Svatému israelskému.
30. Protož padnou mládenci jeho na
ulicích jeho: a všichni muži bo'ovní jeho
umlknou v ten den. dí Hospo 'n.
31. 'Aj!já na tebe.' pyšný! pruvlPán
Bůh zástupu: nebot přišel den tvůj. čas
navětlvenl tvého.
32. I padne pyšný a sboří se a ne
bude, kdoby 'ej zdvihl: s
álím oheň
v městech je o & zžíře všldlcio v okolí

jeho.
33._ Toto praví Hospodin zástupu:

50. 22—43.

Potupu snášejí synové israelšti isynové
jůdští spolu: všickni, kteříž je zjimali,
drží je. nechtějí propustiti jich.
34. Vykupitel jejich silny. Hospodin
zástupu 'méno jeho, právem hůjiti bude
pře jejic . aby přestrašil zemi &pohnul
obyvateli babylonskými.
35. Meč na Chaldejská. di Hospodin,
s na obyvatele babylonské i na knížata.
i na mudrce jeho.
36. Meč na hsdsče jeho. kteříž blázny
budou: meč na silné jeho, kteříž beti se
budou.
' 37. Meč na koně jeho a na. vozy jeho
i na. všechen obecný lid, kterýž jest u
prostřed něho: a budou jako ženy: meč
na poklady jeho. kteříž rozchvátány
budou.
- 38. Suchota na vody jeho bude a vy
schnou: nebo země rytin' jest a v po
tvorách" se chlubí.
39. Protož bydliti tam budou drakové
s divými muži: a. bydliti budou vněm
pstrosové: &nebude obýváno dále až na
věky, aniž bude vzděláváno až do náro
da a národa.
40. Jakož podvrátil Hospodin Sodo
mu a Gomorrhu a. sousedy jeji, dl Ho
spodin: nebude přebývati tam muž a
nebude bydliti v něm syn člověka.
41. Aj! lid táhne od půlnoci a národ
veliký i králové mnozí povstanou od
končin země.
42. Lučiště & štít ucho i; ukrutni
jsou a nemilosrdni: hlas jejich jako moře
zvučeti bude: a na koně vsednou jako
muž řiprsvený k boji proti tobě. dcero
baby ouská.
43. Uslyšel král babylonský pověst
jich & klesly ruce jeho: úzkost pojala
jej. bolest jako ženu ku porodu pra
cujlcí.

_

!

31) t. přijdu & potrestáni tě. králi babylonský. Viz : toho, jak Bůh pyšným se protiví !
38) t. modl. modloslužby. — ") t. v potvornýeh obmíeh bohův svých a ' ohavnýeh obřadech
usedla-ských.

39) Viz heili..I3.

21. pozn.

50, 44. — 51.14.

1281

Jeremiáš.

44. Aj! jako lev vystoupi : nádhery zachovejž jedenksždý život svůj: ne
jordanské l:pevnosti krásné? nebot uči mlčte nad nepravosti jeho: nebo čas
nim, že v náhle přirazi ]: nl. l kdo bude pomsty jest od Hospodina: odplatu on
ten vyvolený, jehož ustanovlm nad ni? dá. jemu.
7. Kalich zlatý Babylon v ruce Ho
nebo kde jest mně podoben? a kdo mne
strpi? a kdo jest ten pastýř. kterýž spodinově, opo'ujiel všecku zemi:" z vlna
jeho pili nitro ové & proto potáceli se.
odolá obličeji mému?
8.' „V náhle adl Babylon &potřin
45. Protož slyšte radu H05podinovu,
kterouž uzavřel proti Babylonu; & my— jest: kvělte nad mm, vezměte balsam na
šleni jeho. kteráž umyslil proti zemi bolestjeho. zdsby snad uzdravenbyl.“"
9.' „Hojíli jsme Babylon, ale není
chaldejské: Zet je strhnou maličcístád!
Zet rozmetán bude s nimi příbytekjejich! zhojen; Opustme jej &.pojďme jeden
46. Hlukem' zajeti Babylonu pohne každý do země své; nebo přišel až !: ne
se země, & křik mezi národy slyším besům soud jeho &pozdvižen jest až k
oblakům""
bude.
10- ..Vyjevil Hospodin spravedlnosti
Kapitola 5.1.
naše: pojďte &vypravu'me na Sionu dilo
0 am dále.
Hospodina. Boha naše o.“
ll.' Naostřete střely &naplňte touly:
1. Toto pravi Hospodin: Aj! jů vzhu—
dim na Babylon :: na obyvatele jeho. vzbudil Hospodin ducha. králů méd
ských:
&proti Babylonu m si jeho jest.
kteři srdce. svého pozdvihli proti mně.
aby jej zkazil. nebo pomsta ospodinova
jako vitr morový?
2. [ pošlu na. Babylon vějiče'- a. pře jest, pomsta chrámujeho."
vivati budou jej a zkazí zemi jeho: nebo
12. Na zdech babylonských zdvihněte
přijdou naň odevšad v den souženl jeho. prápor. rozmnožte stráž. postavte stráž
3. Nenstahuj střelec lučiště svého & né, připravte zálohy; neb umyslil He
oděnec nevstupuj !' Nešetřtež m]ádencův spodin [ učinil. wžkoli mluvil proti oby
jeho. zbite všecko vojsko jeho!
vatelům babylonským.
4. 1 budou padati zbiti v zemi chal
13. Kterýž bydllš nad vodami mno
dejské: &raněni v
'inách jeho.
hými.' bohatý v pokladlch! přišelkonec
5. Neht jest nebyl osiřel Israel &J ůds tvůj. mira !: přeřlznutitvému"
od Bohasvého. Hospodina zástupu: ze
14. Přisáhl 'est Hospodin zistupův
mě pak jejich' naplněna jest proviněnlm na. duši svou: e tě naplnim lidmi jako
proti Svatému israelskěmu.
chroustem & nad tebou iseň vzbuzují
6. Utecte z prostředku Babylonu & cích se k boji zpiváns bude!“

___—-....
_

44)
46)
])
2)
8)
5)
7)
8)
9)

t. : utěšeného, hujného údoli quordanskčho proti krhnému : pevná-ou městu.
t. pádem město Bobylouo cell zemi se otřese.
t. půlnoční, viehzíoi: Cým . Darius od severu přitáhli no Babylon. (v. 2.)
t. zhouboe, plenitele. Co dilo prod. dilem ]: Bnhylonshým jest řečeno. dilem k vítězům.
t. nikdo : babylonských neodpírej; všech obrana. bude mami.
t. Chnldejs'kých; to příliš utlačovoli lid jeho.
t. Babylon h_ylnástrojem v rukou Páně. jimž tre-td veškeré národy. až unplu pozbyli.
Mluví prorok k nirodům poroheným: — ") úsměšnč di; smysl: „fine jeho neohojitelnil“
t. odpovídají národové. zvláš: lsrnelský. — ") t. jako neprovoeti jeho byly do nebe volqjieí,

tak i trest jeho náramný jest; si k ohlahům doúhi.
ll) Dále k Chnldqjshým mluví prorok. — ") t. pomstiti ustanovil Bůh zkňzu chrámu sveho.
13) Bahylone,no ůstl dvou mohutných řek.Euů'ntu . Tigru. do zílivu Perského. — ") č'u trestu tvého.
14) t. poilu proti tobe mnoutvi nepřitel. jako zhoubného hmyzu (kebylekh ti rebo vespolek vb
lečnými písněmi k boji povzhnmvnti & nad zhouhou tvou radostně jisnti budou.

Bun čtou.
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51,15_35.

15. Ont učinil zemi moci svou. přípra— ani kamene k základům, ale zkažena. na
víl okres světa moudrostí svou a opatr věky budeš. praví Hospodin.
ností svou roztáhl nebesa.
27. Vyzdvíhněte prápor v zemi; trubte
16. Když on vydá. hlas. rozmnožují trubou v národech; posvětte nad ním
se vody na nebi: kterýž vstahuje oblaky národů :“ zvěstujte proti němu králům
od kraje země, blesky v déšt obrací- a Araratu. Menníe a Ascenesu:" sečtěte
proti němuTafsarf" příveďtekoníjako
vyvádí vítr ze skrýší svých.
17. Nemoudrým jest každý člověk v chroustů ježatýchď'
umění: zahanben "est každý slevač ry
28. Posvětte proti němu národy, krále
tinou. poněvadž lživá.jest slitina jejich. země médské, vévodyjejí í všecky zpráv
aniž jest ducha v nich.
ce její í všelíkou zemí mocí její.
29. [ pohne se země &szrmoutí se:
18. Marná. jsou díla a smíchu hodna:
v ča navštívení svého zahynou.
nebo procitne proti Babylonu úmysl Ho
19. Ne jako ty věci díl Jakobův: ne— spodinův. aby učinil zemí babylonskou
bot tím jest on. kterýž učinil všecky věcí, pustou a nebydlítelnou.
a Israel berlou dědictví jeho: Hospodin
30. Ustalí jsou silní babylouští od boje,
zástupů jest jméno jeho.
bydleli v pevnostech: pohlcena jest síla.
20. Rozbiješ ty mi nástroje válečné,“ jejich a učinění jsou jako ženy : zapálení
a já rozbíjí tebou národy a zkazím tebou
isbn
království:
'
c o.stanové jeho. potřiny jsou závory
21. & rozbíjí tebou koně í jezdce ] 31. Běhoun potkává. běhouna &posel
jeho: a rozbíjí tebou vůz i toho, kdož potkává posla, aby oznámil králi baby—
lonskému, že dobyto jest město jeho od
jezdí na. něm:
22. &rozbíjí tebou muže i ženu: a roz konce až do konce:
32. a že brodové jsou osazení a. bláta“
bíjí tebou starce i dítě: a rozbíjí tebou
mládence í pannu:
zapálena ohněm a muži bojovní předě
sem.
23. a rozbíjí tebou pastýře i stádo
'eho: a rozbíjí tebou oráče i spřeženíje
33. Neboť toto praví Hospodin zástu
lío: &rozbíjí tebou vévody i zprávce.
pů. Bůh israclský: Dcera babylonská
24. A odplutím Babylonu í všechněm jest jako humno, čas mlácení jejího :ještě
ob vatelům chaldejským všecko 'zlěje maličko &příjde čas žně je'í.
34.' ,.Snědl mne, sežralJmne Nabu
jic . kteréž činili na Sionu, před očima
vašima. dí HOSpodín.
chodonosor. král babylonský :učinil mne
25. Aj ! 'a na tebe, horo smrtonosnáí' jako nádobu prázdnou. pohltil mne jako
dí Hospodm. kteráž rušíš všecku zemí: drak, naplnil břicho své ůtlostí mou a.

& vztahnu ruku svou k tobě a. srazím té
se skal &.učíním tě horou vypálenou.
26. [ nevezmou z tebe kamene k úhlu.

vyvrhlmne."
35. Nepravost proti mně a.tělo mé "—
jdiž na. Babylon !“ praví příbytek slon—

20) t. tebe. Cýre. jsem k tomu zvolil, ubyl mi rozršžel nástroje válečné Chaldejských & po
mocníků jejich. Bůh používá mnohdy nesprnvedlivých panovníků k potrestání národů.
25) t. Babylonie.jen! se hrdé vypínii : modlonlulbou svou kasíš. usmrcqjei národy.
27) t. k boji, poněvadž u věky posvátnými obřady. obětmi . p. začínaly. — ") Armenia
horní. kde! pohoří Ararat-ské. i dolní (Menníe-); Ascenez jest Askaníe. krajina v menší Asií.
jqiilto obyvatelé ' Cy'mn proti Babylonu přitáhli. —- "') &.šlechtíctvo. vojvody: —- Ý) Dle
Habr.: „kobylek jehtýchc' zvláštní druh zhoubného toho hmyzu.

32) t. rokytí v biotech. které upílití kind Cýrus, aby mniší byl přístup do města; rostlo pak
tsm rokytí (jakož i v Nilu) : výší stromů.
84) Mluví prorok jménem nirodn judského. — “) t. zvlasti mě do ciziny, do zajetí; anebo: „ne
zažil mno ;“ ale musí mne opět pmpustiti. (Viz Mr.)
'

51236—58.
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zahanbena bude. i všickni zbití jeho

ský:
„a krev
máJerusa
na obyvatele
dejskél“
pravi
ém. země chal— padnou u prostřed něho:
48. a zplesají nad Babylonem nebesa
36. Protož toto praví Hospodin: Aj!
já rozsoudím při tvou a vykonamj po izeměi všecko, co v nich jest: nebot od
ůlnoci přitáhnou na něj loupežníci, dí
mstu tvou a pusto učiním mořejeho a
ospodin.
vysuším ramen 'eho.
37.1 uds Babylon v hroby. v pří— 49. A jako učinil Bab lon. aby padli

bytek draků, v úžas a posměch. poně
vadž nebude obyvatele.
38. Spolu jako lvově řváti budou. hří
vami potřasati budou jako lvíčataf
39. V horkosti jejich položím nápoje
jejich' a opojim je, že tvrdě usnou a u
snou snem věčným a nepovstanou. dí
Hospodin.
40. Povedu je jako berany k zabití. &.
jako skopee s kozly.

41. Kterak dobytjest Sesach'avzata
jest slava vší země? Kterak jest učiněn
úžasem Babylon mezi národy?
42. Vystoupilo na Babylon moře,
množstvím vln jeho přikryt jest.
43. Učiněna jsou města jeho v úžas,
zemí neb dlitelnou a pustou , zemí, v níž
žádný nebude bydliti. aniž bude choditi
přes ni syn člověka.
44. [ navštivím Bele v Babyloně a vy

zbití v Israeli: tak z Ba ylona padnou
zbíti ve vší zemi.
50. Kteříž utekli jste meči,

jgl'te.ne
stů'te: zpomínejtezdaleka na ospodina.
a erusalém vzejdi na srdce vaše.
51. Zahanbeni jsme, nebo jsme sly
šeli pohanění: přikryla hanba tváři naše:
že přišli cizí na svatyni domu Hospodi
nova.

52. Protož :?! dnově jdou. dí Hospo
din: jeho
a navštívm
jeho a po vší
zemi
řváti buaytiny
e zraněný.
53. Byt pak vstoupil Babylon na nebe
a utvrdil na výsosti silu svou: přijdou '
ode mne zhouboově jeho, dí Hospodin.
54. Hlas křiku z Babylona a potření
veliké z země chaldejske:
55. nebot pohubil Hos odin Babylon
a v hladil z něho hluk ve 'ký:'i zvnčeti
hudbu vlny jejich jako vody mnohé: vy—
dal zvuk hlas jejích;
56. nebot přijde na něj, to jest na
Babylon. loupežník a zjímani jsou silní
jeho &ochablo jest lučiště jejich.- nebo

vrhu, což shltil. z úst jeho. a nepohrnou
se k němu více národové, poněvadž i zeď
babylonská zboří se.
45. Vyjděte z prostředku jeho, lide silný mstitel Hospodin odplatí. odplatíf
můj! aby spasil jedenkaždý duši svou
57. I opojím knížata jeho i moudré
před hněvem prehlivosti Hospodinovy: jeho i vévody jeho i správce jeho i silně
46. a aby snad neobměkčilo se srdce jeho: a usnou snem věčným a neprocít—
vaše a báli jste se pověsti. kteráž slyšana
milu,
e 0. dí král. Hospodin zástupu jméno
bude v zemi: i přijde v roce pověst &
tom roce pověst; a nepravost v zemí & J 58. Toto praví Hospodin zástupu:
panovník na panovníka :“
babylonská.. ta přežil—oka.podkopa—
47. Protož aj! dnové jdou a.navštívím Zeď
na. pod opána bude a brány jeho v_y—
rytiny babylonské: &.všecka země jeho sokě spáleny budou ohněm a prace bdí
38) t. bujností při hodech. které jim pak zhoubné budou; rozumí hody. je! slavil Baltu"
39)
41)
46)
55)

kríl

se svým dvorem právě, když Cýrus v Babylon vtrhl.
t. kdy! u rozpůlí vínem, skončím hody jejich a dám jim : mého kalichu píti. (Dan. B.)
t. Babylon. (Viz 25. 26.)
Dle Behr.: panovník proti panovníku; všecko to jest znamením nebezpečných houflivýehčuů.
t. hluk velikého množství obyvatel-tva, jako bývi v hlavním městě.

56) t. jistě nebo mhovatě jim odplati.
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SL 59. — 52. 12.

proti Jerusalěmu &proti Jůdovi. až je i
zavrhl od tváři své: a odstoupil Sedeciáš
od krále babylonského.
4. Stalo se pak léta devátého kralo
vání jeho. měsícedesátého. v desátý den
měsíce: že přitáhl Nabuchodonosor, král
babylonský. on i všecko vojskojeho proti
proroků."
Jerusalému a oblehli jej a vzdělali proti
60. I sepsal jest Jeremiáš všecko zlé, němu ohrady vůkol.
kteráž přijíti mělo na Babylon. v knize
5. A bylo město obleženo až do je
jedné: všecka slova ta, kteráž jsou psána denáctého léta. krále Sedeciáše.
proti Babylonu.
6. Měsíce pak čtvrtého. devátého (dne
61. I řeklJeremiáš k Sarajášovi: Když téhož) měsíce rozmohl se hlad v městě:
přijdeš do Babylonu a. uzříš a přečteš a. neměl pokrmů lid země.
všecka slova tato,
7. I prolomeno jest město. a všickni
62. díš: Hospodine! ty jsi mluvil muži bojovní jeho utekli a vyšli z města
proti místu tomuto. že je zkazíš: že ne v noci cestou brány, kteráž jest mezi
bude. kdoby v něm b dlil, od člověka dvojí zdí a vede k zahradě králov
až do hovada. a že ude věčnou pu ská (když Chaldejšti oblehli byli město
stinou.
vůkol) a ušli cestou . kteráž vede na
budou v nivec a práce národů v oheň bu—
dou a zahynou.
59. Slovo. kteráž přikázal Jeremiáš
rorok Sarajášovi. synu Neriášovu, syna.
aasiášova. když se bral s Sedeciášem
králem do Babylonu, léta čtvrtého kra—
lování jeho:' byl pak Samjáš knížetem

63. A když dočteš knihu tuto, přivá— poušť.

žeš k ní kámen a uvržeš ji do prostřed
Eufratu

8. ] honilo vojsko chaldejské krále:
a postihli Sedecláše na poušti. kteráž

64. a díš: Tak utone Babylon a ne— jest podle Jericha: &všecko komonstvo
povstane od souženi. kteréž já uvádím jeho rozprchlo se od něho.
na něj. a rozmetán bude. Až potud slova
9. A javše krále. přivedli ho k králi
Jeremiášova.'

Kapitola oz.
Vyprnuje. jak město Jerusalem dobyto. upilano a
apmtoieno jest: jak král Sodocíůš jat, odapen . od
veden. nádobí chrámové pobrino. a Joachim u Evil
merodacha milosti došel.

babylonskému do Reblatha, kteréž jest
v zemi Emath: avyřkl nad ním soudy.
10. [ pobil král babylonský syny Se
deciášovy před očima jeho: ano 1všecka
knížata jůdská zbil v Reblatha.
11. A oči Sedeciášovi vyloupil &svá

l. V jedenmecítma. letech byl Sede zal ho pouty a přivedl jej král babylon—
eiáš, když počal kralovati: a jedenácte ský do Babylona a vsadil jej do domu
let kraloval vJerusalámě. ajméno matky žaláře až do dne smrti jeho.
12. Měsícepak pátého. desátého (dne
jeho Amital. dcera Jeremiáše : Lobna.
2. I činil zlé před očima Hospodino— téhož) měsíco.' to jest léta devatenácté
výma, všecko tak. jakž byl činil Joakim. ho (kralováuí) Nabuchodonosora. krále
3. Proto byla prchlivost Hospodinova babylonského : přitáhl Nabuzardan. kníže
59) t. kdy! cestoval do Babylon. aby poctil návštěvou avou .kršle Nabuchodouuom—“) t. před
ataveným nad proroky (IV. Král. 25. IS.) j. představeným darů. t. j. maje dary králi oběto
vané příjimstí a k němu donesti.
64) Následující kapitola (51) není od Jeremiáše sepsána. ale jest od někoho jiného pro lepší
srozumění proroctví Jeremiůových sehrána : čtvrtých knih Král. kop. 24. a 25. a !. Jere
miáie kap. 39. které! via.
12) 4. Král. 25, 8. má: „sedmý den;“ snad. že toho dne přitáhl a desátého teprv chrám zapálil.

52, 13—34.

Jeremiáš.

vojska. kterýž stával před králem baby
lonským, do Jerusaléma.
13. [ zapálil dům Hospodinův &.dům
královský & všecky domy jerusalémské
&všeliký dům veliký vypálil ohněm.
14. A všecku zeď jerusalémskou vů
kol pobořilo všecko vojsko chaldejské.
kteréž bylo se zprávcem vojska.
15. Z chudých pak lidu a z ostatku
lidu obecného. kterýž byl zůstal v mé
'stě. a z poběhlců. kteříž byli utekli k

nes

24. I vzal zprávce vojska Sarajáše.
kněze předního. &Sofoniáše. kněze dru—
hého, &tři strážné síně.

25. A z města. vzal komorníka jedno
ho. kterýž byl ustanoven nad muži bo—
jovnými: a sedm mužů z těch. kteříž ví
dali tvář královu. kteříž nalezeni byli v
městě: &předního písaře vojska.. kterýž
cvičil nových vojákův; &šedesáte mužů
z lidu země. kteříž nalezeni byli u pro
střed města.
králi babylonskému. i jiné z množství
26. Vzal pak je Nebuzardan. zprávce
odvedl Nabuzardan. kníže vojska..
vojska, a.vedl je k králi bsbylonskému
16. Z chudých pak země zanechal do Rebletha.
Nabuzardan. kníže vojska. vinařea.oráče.
27. [pobil 'e král babylonský &za—
17. Sloupy také měděné . kteříž byli vraždil je vRe latha v zemi Emat: aza
v domě Hospodinově. &. podstavky a. veden jest Jůda z země své.
moře měděné . kteréž bylo v domě Ho—
28. Tent jest lid, kterýž zavedl Na
spodinově . ztloukli Chaldejští &.vzali buchodonosor: léta sedmého tři tisíce &
všecku měd'z nich do Babylonu.
třimecítma (obyvatelů) Jůdských:
18. A kotle i vidlice & nástroje hu
29. léta osmnáctého (kralování) Na.—
debně i měděnice i moždířky ivšecky buchodonosorova z J erusaléma. duší osm
set
třiceti dvě:
nádoby měděné. kteréž k posluhování
' 30.. léta třímecítmého (kralování) Na
byly. pobrali:
19. &štoudvé i nádoby. v nichž byly buchodonosorova zavedl Nabuzardsn.
vonné věci, &džbány i méděnice i svícny zprávce vojska, duši Židův sedm set čty—
a.moždíře i číše: kolikžkoli bylo zlatých. řiceti pět. Všech tedy duší. čtyry tisíce
zlaté: &.kolikžkoli stříbrných, stříbrné šest set.
31. I stalo se třicátého sedmého léta.
pobral zprávce vojska:
20. a sloupy dva a.moře jedno &volků přestěhování Joachim.. krále jůdského.
dvanácté měděných, kteříž byli pod pod— dvanáctého měsíce. dvacátého átěho
Stavky. kteréž byl udělal král Šalomoun
měsíce. povýšil
E ' kralo
ero—
dach. téhožš
král abylonský.
téhož léta
do domu Hospodinova: nebylo váhy (dne
mědi všech těch nádob.
vání svého hlavy Jombina. krále jůd
21. Ze sloupů pak osmnácti loket byl ského, a. vyvedl jej z domu žaláře.
32. A mluvil s ním dobré věci a. po—
zvýší sloup jeden. a. provázek dvanácti
loket obcházel jej: ztlouští čtyř prstův stavil trůn jeho nad trůny králů. kteříž
& vnitř byl dutý.
byli po něm v Babyloně.
22. A makovice na. obou měděné:
33. A proměnil roucho vězení jeho a.
výška makovice jedné pěti loket: & jídel chléb před ním vždycky po všecky
mřížky & jablka granátová na. koruně dny života svého:
34. a. okrmové jeho pokrmové usta
vůkol, všeckoměděné. Nápodobně druhý
sloup i granátová jablka..
viční byE dávání jemu od krále baby—
23. A bylo jablek granátových devs lonského. vyměřeni na. každý den až do
desáte šest visutých: a všechjablek gre dne smrti jeho po všecky dny života.
nátovýcb sto na mřížkách vůkol bylo. jeho.

5.1_
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Pláč Jeremiáše proroka,.
Tah “mie-následujících pauern kapitol, půeobic o sobě zvlůtni knihu . poněvadž v nich uv. prorok
nad nulou mem Jemulema. chrámu Hospodinova.& veškerého národa. svého ikloatně neříká.
Umivů pak při tom keiicně. do toho mlouiili :. své hříchy. :. lpolu je nadějí těší. te ee Bůh
nad nimi opět emiluje. nepřítele jejich potrestá.. : je pak opět.. polepší-li se, do zelné jejich uvede.
'Mimo tento mysl umivů církev svatá v !alostných techto zpěvích i nei-ek ned úplnou zkázou
vyvoleného druhdy lidu Božího. v kterou! uvržen jest.. že byl podaného sobě Vykupitele tvém

ukrutně uvnldil;

ud ntinhoviním. které mne od nepřítel svých po všecky časy trpí; ned zů

hubou. v ni! každá duše hříchem se uvrhuje;

konečně v utrpení lidu Božího vůbec & proroka

Jeremiáše zvlášť (hp. B.) představuje ei muky : smrt Krista. Pán:
proto i výtečně v pe
š'úový týden tyto zpěvy Holeně pěje. 'Ihh je čti i haldě věrná.. uboznš duše. — V hebrejském
čtení počínají se jednotlivé verše jednotlivými písmeny hebrejské nhecedy pořadů; proto se v pře
kladu pí'ed Rudým veršem hebrejské píirneno jmenuje.

I stalo se, když do zajetí odveden jest Israel &J crusalém zpuštěn. seděl Jeremiáš
prorok pláče & kvilil nařikanim timto v Jerusaléme, hořkou mysli vzdychaje &
lkaje řekl:

Kapitola

1.

Neříkáned bidonlidu)ůdůůbo; s. již neloašil :.

2. Beth. Plňče.pláčc' v noci &slz
její po lícich jejich: neni kdoby ji potěšil

“i“" "“v 20-P'o" “ Pomoc
' Women“

ze všech milých jejich :" všichni přátelé
jeji pohrdli ji &učiněníjsou jí nepřátely.
: terak ecdíea
?
motné město
3. Ghim el. Odstěhovel ee Jůda' pro
. 1; lné l' du _. soužení &. ro množství služebnosti: by

—' _- liči ě al . ' t

. k“ idol?
' :
učiněna jest."

dlí mezi narody. aniž nalezl odpočinutí:

všickniprotivnícijeji" postihlijsou jí v

a'; nárOdĚllž úlkOStCChen.
kněžna. km4. Daleth. Cesty eionské kvlli, proto
jin poplatnou že nejsou, kdožby přicházeli k slavnosti:
všecky brány jeji zbořeny: kněží jeji

!) i.. město druhdy lidnaté, nedí , truchlí osnmělě . pustá. jeho vdova. opuštěna od chotě osi
řelá; tube zvlášť „opuštěna od Boha, pravého chotě svého.“ Tak ee představuje národ jůdský
na pamštaém penízi Vespasiana, co žena : zuhalenou smuteční: tváří , sedic pod palmovým
stromem. — ") t.. jíl Ammonitšní. Moebšbí, Filiitínáú e j. poplatní byli.
2) t. v zármutku tvém. — ") t. a národů. jich! přízeň ll předreho získati hleděli.
3) Jůdití se odetčhovnli :e své vlnatá všichni, i ti. Ítel'íi v ní ještě pozůstalí byli. — ") t.
dcery jůdrké. dcery Slonslré. -— '") t.. v úzkoltedl jejich, ana. neví. co si počiti : kde
se strýci; jinak: „v vidinách,“ kam! ji vehnali jeho lovci plochou zvěř.

1987
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kojici: panny její škaredé,' a. ona po
tlačena hořkosti.
5. He. Učinéni jsou nepřátelé 'ejl
hlavou.“ odpůrcové jeji zbohatli: ne 01:
Hospodin mluvil proti ní" pro množ
ství nepravosti jejich: maličcí její vedení

jako skopcové. nenalezajlce pastvy: i
odešli bez sily před tváři ženouclho.
7. Zain. Vz omlná. (dcera) Jerusa—
lómaká dnů
peni svého & přestou
penf všech žádouclcb věci svých. kte
réž mívala ode dnů starodávných. co

jsou do zajetí před tváři trýznitele.'"
6. Vau. [ minula dceru sionskou vše

bylo spomocnika:' viděli ji nepřátelé &

cka krása jeji: učiněna. jsou knížata.jeji

posmívalise aobotámjejím"

upadl lid jeji v ruku nepřátelskou a ne—

4) t. neozdobené, ' odevu omutkovém; j. zneuctěně; j. lhející; j. hořem pnčmeló.
5) t. obdrželi vrch. přemohli. oponovali ji. — ") &.odeoudil. zavrhl; rozhodí! ee, poutal

jeko

protivník; dle Hebr.: „potmtah“ — '“) e. hnáni takméř jako hru. (Via G.)
7) t.. nyní v den etmti & zihuby ové pamatuje ne ové hříohy. ze všech milootl Mch
me
utívale; nebo dle Habr.: „nyní ' ča ného nečtóetí & zármutku piipomínů ai dobu hlošenoeti
né.“ n'tčuuí nad nepřítelem, pokoj a j. ——") &.veškeré jeho núbolenltvi. v němž "lišt

___/'

1288

Pláč Jeremiašův.

8. Heth. Eříchem zhřešila (dcera)
Jerusalémská. protož zavrženájest: vši
ckni. kteřížji oslavovali, zhrzeli jí. proto
že viděli pohánění její: ona pak úpějíc
obrátila se zpět.
9. Theth. Nečistotyjejí jsou na no
hou jejích.. aniž pomněla na konec svůj:
snížena 'est velmi. nemajíc potěšitele!
„Viz. ospodine! trápení má. nebot
vzmohl se nepřitell“
10. J od. Vztáhl ruku svou nepřítel
ke všem žádostivým věcem jejim; vidí
zajisté národy vcházející do svatyně její.
o nichž jsi byl řikázal. aby nevcházeli
do shromážděni tvého.
ll. Kgaf. Veškerou lid jeji lká a.
hledá chleba: dávají všeliké drahé veci
své za pokrm k občerstvení duše. „Vze
zřiž,Hospodine ! ap0patř. nebot jsem po
vrženou učiněnal“
12. Lamed. ó! vy všickni. kteříž
jdete cestou, pozorujte a vizte. jest-li
bolest jako bolest má: neb jest obral
mne co vinici. jakož mluvil Hospodin v
den hněvu prchlivosti své.
13. M e m. S výsosti mecil oheň v kosti
mě a potrestal mne: rozetřel sit nohám
mým. obrátil mne zpět: učinil mne opuš
těnou celý den žalostí umořenou.
14. Nun. Bdělo jest' jho nepravosti
mých: v ruce jeho svinuty jsou a vlo
ženy na hrdlo má: zemdlela jest síla má.:
vydal mne Pán v ruku. z níž nebudu
moci povstati.

1. 8—22.

ode mne potěšitel. jenžby obrátil duši
mou :' ztracenými učiněm jsou synové
moji. nebo vzmohl se nepřítel.
17. Fe. Rozprostřela dcera Sienská
ruce své a neni kdoby ji potěšil: vzbu
dil Ho odin proti Jakobovi vůkol něho
nepřátzle jeho; učiněna jest (dcera) Je—
rusalémská jako poskvměná tokem mě—
síčným mezi nimi.
18. Sade. Spravedlivýjest Hospo
din. neb jsem tvářijeho k hněvivostipo
pudila. Slyšte,prosim. všickninárodové!
a_viztebolest mou: panny má imládenci
moji odešli do zajetí.
19. Kof. Volala jsem na přátele své.
a oni mne oklamali: kněží moji a starci
moji v městě zhynuli: neb hledali si po
krmu. aby občerstvili duše své.

20. Reš. Pohled. Hospodine! nebot
soužens jsem; zkormouceny jsou vnitř
nosti mé: p_odvrácenojest srdce má ve
mně, nebo hořkosti plna jsem. Vně hubí
meč. a doma jest podobně smrt.
21. Sin. Uslyšeli jsou. že já vzdy—
chám. a.není, kdoby mne potěšil: všickni
nepřátelé moji slyšeli neštěstí mé, vese
lili se. že ty jsi to učinil: přivedl jsi den
potěšeni &budou mně podobní.
22. Tau. Vejdiž všecko zlé jejich
před tebe: a obeřje, jako jsi obral mne
ro všecky nepravosti moje: nebot mno
há jsou upění má.. a srdce mé jest ža—

lostné.

15. Samech.
Odjal všecky __vzácné
moje Pán z prostředku mého: provolsl
proti mně čas. aby otřel vyvolence
moje: čeřen šlapal Pan panně. dceři

jůdskóf

16. Ain. Protož já pláči, a oko má
vydává vody: nebo daleko vzdálen jest
svěcení 7. dne se zachovávalo; pohané jim

_

proto přezdvivali „Sobotářh“

nepoznávajice

v unlepenosti své potřebu odpočinku dne sedmého; anebo: „jeho chůze.“
14) Dle Behr.: „nvázánm přitlienof' tak :. tlačí.
15) t. dceru jůdskou, či Jerusalem ponizil . potřel. jako se šlapou hrozny ' čel'eni. '
16) t. obiivil. občerstvil: v zármutku myslí. že od Boha. jsouc opuštěna. zahyne.

_
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2.1—15.

Kapitola 2.
Kvilí prorok nad silnou města . chrámu jerunlém
ského n nnpormnd Sionu bez ustání ! Bohu o milost
úpétL

l. Alef. Kterak zastřel mrákotou v
prchlivosti své Pán dceru sionskou:
svrhl s nebe na zemi slavnou lsraelskou.
&nevzpomněl podnože nohou svých“ v
den prchlivosti své.
2. Beth. Srazil Půn všecky krásné
věci Jakobovy , aniž ušetřil: zbořil v
prchlivosti své ohrady panny Jůdské a
povrhl na zemi: poskvmil království i
knížata 'ejí.
3. G imo [. Zlomil v hněvu prchli
vosti své všeliký roh israelskýz' odvrá
til zpět pravici svou od tváři nepřítele :"
a zapálil v Jakobovi takměř oheň pla
mene zžirajícího vůkol.

4. Daleth.

_

říše

8. H eth. Umyslil Hospodinzkaziti zeď
dcery sienské: roztáhl provazce svůj." &
neodvrátil ruky své od zhouby; i kvílilo
předezdí &zeď spolu rozmetána jest.

9. Theth.

Pobříženyjsou vzemi

brány její: zkazil & setřel závory jeji:
král její a knížata jeji mezi národy; není
zákon, a proroci její nenalezli vidění od
Hospodina.
10. J od. Sedli na zemi. umlkli starci
deer sienské: posypali popelem hlav
svých. přepásali se žíněmi, svěsili k zemi
hlavy své panny jerusalémské.
11. Kaf. Zhynuly od slzí oči mé, zkor
moutila se střeva má: vylila se na zemi
játra má nad potřením dcery lidu mého.
an hyne maličký a kojence na ulicích
města.

12. Lamed. Matkám svým říkali:
Natáhl lučiště svéjako Kdejcstpšeniceavína'? Kdyžh nuli"
jako raněni po ulicích města: k yž vy

nepřítel. utvrdil pravici svou jako vrah:
a zbil vše, což pěkného bylo na pohled
v stánku dcery sienské; vylil jako oheň
rozhněvání své.
5. He. Učiněn jest Pán jako nepří
tel: srazil Israele, srazil všecky hradby
jeho: rozmetal pevnosti jeho a naplnil
dceru jůdskou poníženým a poníženou.'
6. Vau. A rozmetaljako zahradu stan
svůj. strhl stánek svůj: vzapomenutí dal
Hospodin ns Sionu slavnost i sobotu; a
v potupu i v rozhněvání prchlivosti své
krále i kněze.
7. Zain. Zavrhl jest Pán oltář svůj.
zlořečil svat ni svá; vydal v ruku nepři
tele zdi věžíjeho: hlas vydalijsou v domě
Hospodinově jako v den slavný.

pouštěli duše své v lůnu matek svých.
13. M em. Komu přirovnám tě? anebo
komu připodobním tě. dcero jerusalěm
ská? komu tě rovnu učiním &potěšlm
tě, panno, dcero sienské? Nebo veliké
jest jako moře potření tvé: kdož tě
zhoji?
14. Nun. Proroci tvoji vídali tobě
křivé věci & bláznivé, aniž otvírali ne
pravosti tvé. aby tě byli k pokání po
vzbudili: ale viděli tobě přijímaní křivé.
i vyhnanství.“

15. Samech.

Plesali nad tebou ru

kama všickni. jdouce po cestě: sipěli &.
kývali hlavou svou nad dcerou jerusa

1) t. neohlédal se na chrům & archu, viditelné znamení přítomnosti své.

3) t. roh byl obrazem síly. tedy: „potřel všelikou silu budova:“ nebo vznešenosti. tedy: „po
hubil vše, co vznešeného bylo.“ — “) t. nevztáhl ruky své k potrestáni nepřátel. jeho první
činíval; nebo: „opustil je. nepropl'rjěil jim své pomoci proti nepříteli.“
5) t. ,.pohubil. pod-el r Jůdske' zemi vželiké obyvatelstvo. muže i ženy.“ nebo dle Behr.: „no
plnil Jerusulérn zírmutkem a. klestí.“
8) "- jeko 80 podle pravídh pečlivě staví; tak on naschvál všecko zbořil . do kořen vyvrůtil.
(II. 34, ll.) nebo: „naznačil si jistá čistky k úplné dlouhé.“
12) '“ “Na“ & vína. jíst a. pít. — ") t. hladem v čas obležení město v náručí rodičův.
,
14) :. prorokovali tobě křivě o ochraně Bon . o vyhnán! do ujetí. onu neprůvě a alibvjmo
toto u nemožné vydůvqjíce. Bobr.: „Vydávali ti vyrčení křivě.. svůdnk“
Aším! euni
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Kapitola 3.

lémekou: „To—lijest.“ řkouce. „to město

dokonalé krásy, radost veškeré země?“

2. 16. — 3.18.

Kvili nad velikým ntrpeuim svým; napominú lid. Aby
ne polepšil. : předpovídá. že Bůh nepřátele jejich po—

16. Fe. Otevřeli na. tebe ústa. svá vší—
tratu. - Jeremilšem kvilicím předpodobňujeu tuto
zvlášť Eri-tun.
ckni nepřátelé tvoji : eypěli &skřipěli zu

bami a řikali: ..Sežermo! hle, tento jest
den , kteréhož jsme očekávali; nalezli.
viděli jsme !“
17. Ain. Učinil Hospodin. co myslil.
splnil řeč svou. kterouž byl přikázal ode
dnů dávných: zkazila. neušetřil; &obve
selil nad tebou nepřítele &povýšil rohu
vrahů tvých.
18. Sade. Volalo srdce jejich“ ku
Pánu nade zdmi dcery eionské: ..Vyveď
jako potok slzy dnem i noci; nedávej si
odpočinutí . aniž umlkni zřltelnice oka
tvéhol"

l. Alef. Já muž vida. chudobu svou
v metle rozhněváni jeho.
2. Alef. Mne zahnal jest a. uvedl v
temnosti &ne v světlo.
3. Alef. Toliko na mne se obracel
&.přikládal ruku svou celý den.

4. Beth. Zastaralou učinil kůži mou

i tělo mé. setřel kosti mě.

5. Beth.

Obehnal mne vůkol s. ob

klíčil mne žluči a. úsilím.“

6. Beth. Ve tmách postavil mne, jako

mrtvé věčné.
7. Ghim el. Ohrady vzdělalvůkol proti
19. Kof. Vstaň. chval v noci, při po—
čátku bděnlz' vylévej jako vodu srdce mně. abych nevyšel: obtížil pouto má.
8. Ghimel. Ale i když jsem volal &
své před obličejem Páně: pozdvihuj k
němu rukou svých za. duši dítek svých. prosil. zamítl modlitbu mou.
9. Ghimel. Sevi-elcesty mé kame
kteréž zhyuuly hladem na.počátku všech
rozcestí"
nim čtverhranuým; stezky mé odvrátil.
10. Dal eth. Medvědeln ukladuy'm
20. Reč. Pohled Hospodine a. po učiněn
'est mně: lvem v zálohách.
patř, koho jsi tak obral! Budou-li pak
11. aleth. Stezky mé podvrátil &
lsti ženy lod svůj, dltky pidi zdáli?
zlámal mne: učinil mne opuštěnou.
JBude-li »Pa zabit v svatyni Páně kněz
12. Daleth. Nat.-Ehllučiště své a po—
i prorok.
21. Sin. Leželi jsou na zemi vně dítě stavil mne jako znameni k střele.
13. He. Vpustil v ledvl má. dcery
i stereo: panny mě i mládenci moji padli toulu
svého.
mečem. zbil jsi je v den prchlivosti své:
14. He. Učiněn jsem vposměch vše
porazil jsi, aniž jsi se smiloval.
22. Tau. Povolal jsi jako ke dni slav mu lidu svému. plseň jich celý den.
15. He. Naplnil mne hořkostmi, opo
nému těch. ktořlby mne strašili vůkol,
&nebyl ve dni prchlivoeti Hoopodinovy. jil mne pelyňkem.
16. Vau. A polámal počtem' zuby
kdoby utekl & ostaven byl: kteréž jsem
odchovala &vyživila, nepřítel můj zhu mé. krmil mne popelem."
17.
Vau. A zbavena 'est pokoje duše
bil jc.

má,' za omněl jsem do rých věci."
18. au. lřekl jsem: Zahynul konec
můj i naděje má od Hoopodina.

18) t. obyvatelé Jeruzalémě“ tak srdečně & tak úpěnlivě volali ku Pánu. a.! to iumé zdi povzbu
zovalo ku pláči, ikonce: — nebo: „Kvílili hořce nad uihubou milého městu svého,“
19) t. noc rozvrhovuli uhlí na čtvero bdění & dle toho ne jak stráie vně-tuhé tak chvály &
llužby chrámué střídaly. — ") t. na rozích ulic.
5) t. jako nepřítel ohradami lvirů město, tak on mne sevře! krutými bolestmi. (Viz IS.)
16) t. do podednlbo; nebo: jeden po druhém. —- ") V Imutku ui chleb popelem posypávnli.
17) &. vši útěchy pňzdns. vzdálena.všeliké ndolti. — ") t. nevím nic o štěstí : dobrých dnech.
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19. Z ain. Rozpomeň se na chudobu
36. Lsmed. aby převrátilčlověka v
a přestoupení mě, na pelyněk i na zluč. soudu jeho, Pán nezná?

20. Zuin.

Pamětliv, pamětliv budu.

až zchřadne ve mně duše má.
21. Zai n. To si připomínaje v srdci
svém. proto doufati budu.

22. Hoth. Milosrdenství Hospodi
novo, že jsme nezhynnli: neb jsou ne
přestala slitovůni jeho.
23. He th. Poznávám na usvitěz'
mnohá.jest víra tvá!
24. Heth. Dilem mým Hospodin.
řekla duše má: protož budu očekávati
jeho.
25. The th. Dobrý jest Hospodin
doufajicim v něho, duši hledající jeho.
26. Theth. Dobré jest očekávati s
mlčením spasení Božího.

37. Mem. Kdož jest ten. ještoby
řekl. že se co stává.. aby byl Hospodin
nekázal?
38. Me m. ne do z úst Ne' ššího
ani zlé ani dobrt'ťřv'yj

JV?

39. Mem. Proč reptá člověk živý.
muž za hříchy své ?'
40. Nun. Zpytujme cest s ch a.
zkoumejme a. navi-atmo se 1:
dinu.

ospo

41. Nun. Pozdvihu'me srdcí svých
s rukama lm Pánu k ne sům.
42. Nun. Myť jsme neprávě činili,
&k hněvu tě popuzovali: proto ty neu
prositelným jsi.
27. Theth. Dobréjest muži, když
43. Sam e cb. Zastřeljsi nás prchli
ponese "ho od mladosti své.
vostí &porazil jsi nás: zbil jsi, aniž jsi

28. o d. Seděti bude samotou &ml ušetřil.
četi: nebot vzal na. sebe.
44. Samech.
Postavil jsi před se—
29. J od. Položi v prachu ústa. svá., bou oblak, aby nepronikla modlitba.
zdaliby byla nadě'e.'
45. S a m e e b. K vykořenění ».zavr
30. Jo d. Poda líce bijicimu jej, na žení položil jsi mne u prostřed národů.
46. Fe. Otevřeli na nás ústa svá.vši
sycen bude potu ami.
31. Kaf. Ne
nezažene na. věky clmi nepřátelé.
47. F e. Strachem a. osidlem učiněno
Hospodin.'
32. st. Nebojestliže zavrhl.i smi jest nám proroctví i potřenim.
48. Fe. Prameny vod vydalo oko mé
luje se podle množství milosrdenství
svých.
nad potřením dcery lidu mého.
49. Ain. Oko mé umdlelo jest. aniž
33. Kaf. Neponižilt zajisté z srdce
svého' &nezavrhl synů lidských.
umlklo, proto že nebylo odpočinutí,
34. Lsmed. Aby potřel pod nohama.
50. A i n. dokudb nepohleděl &ne
svýma všecky vězně země ;'
patřil Hospodin s ne e.
35. Lamed. aby uchýlil soud muže
51. A i n. Oko mé oloupilo duši mou'
před tváří obličeje Nejvyššího ;'
pro všecky dcery města méhof"
23)
29)
31)
33)
34)
36)
36)
88)

Dle Hebr.: „nové na usvitě“ t. jsou každého dne smilovími tvá; nebot věrný jsi.
t. poniii se vždy před Hospodina“ & doufoti bude v smilováni jeho.
t. toho. kdo! se opravdově k němu obrátí & nutné se polepšiti hledi.
t. | rsdoeti. . potěšením ne. vždy; nýbrž eby je zkoušel a. příležitost dal jim ]: trpělivostí.
(„ aby potlačené od lidí dokonn potřel; rozumqi zvláit zajatý nůrod jůdlký.
t. aby nedal utiskaněmu slyšení právněho . spravedlnosti před soudem svým.
t. aby proti mlouženi vůe spravedlivou převrátil: toho oni nezní; opmvedlivjest. itreetajo.
t. kdo! se smí opovůžiti touhavě říci. že Bůh nedbaóe ničeho. co se na světě deje. ani ne
tresti. oni neodmsňuje; takové bludné smýšlení panovalo skoro vůbec mezi pohony a. od aid.
i k mnohým : lidu jůdskélio proniklo.
39) t. pokutu lnůiqie. trestán jm, včz, že za hrichy své hodně. zaslouženétrpiš. (Luk. 23. H.)
51) t. velikým plíčem život můj hyne. — ") míní nikto vlasti. oo dcery matky Jeruzalém..
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52. Sade. Lovili a polapili mne jako
Knpllola 4.
ptáka nepřátelé moji darmo“
Neříká nad zpuštěnirn města o chrámu: 21. hrozi Idu
53. Sade. Padl do jámy život můj.
mejským pomstou Boži.
&položili kámen na mne.'
' ]. Alef. Kterak zatemněnojest zlato.
54. Sade. Pozdvihly se vody nad
proměnilase barva překrásni' rozme
hlavu mou: řekl jsem: Zahynul
55. Kof. Vzývaljsem jméno tvé, Ho táno jest kameni svatyně na rohu veš
kerých ulic.
spodine! z jám nejhlubší.
2. Be th. Synové sionští, slavní &
56. Kof. llasu mého uslyšel jsi:
neodmcujž ucha svého od vzdychání odění zlatem prvnim. jekt 'sou počtení
za nádoby hliněné. dílo r ou hrnčíře.
mého a. volání.
3. Ghimel. Však i potvor podávají
57. K of. Přibližiljsi se vden. když
prsu. krmí mláďata svá: cicero lidu
jsem tě vzývsl: řekl 'si: Neboj se!
58. Reš. Soudil jsi. Pane! při duše mého ukrutná. jako pstros na poušti.
4. Dal eth. Jazyk kojence přilnul žízni
mé. vykupiteli života.mého!
59. Reš. Viděljsi. Hospodine! ne k dásním jeho: maličcí žadsli chleba a.
pravost jejich proti mně: rozsuď soud nebyl. kdoby jim ho lámal.
5. H e. Kteříž jídali rozkošné, zhynuli
můj!
60. Reč. Viděljsi všecka prehlivost, na cestách: kteří chováni byli v zlato
hlavich.'
cho ili se hnojův."
všecka myšleni jejich proti mně:
6. Vau. i) větši jest učiněna nepra
61. Sin. slyšel jsi pohanění jejich,
Hoopodine! všecka. myšlení jejich proti vost dcery lidu mého nad hřích Sodomy.
kteráž podvrácena jest okamžením &.ne
mne:
62. Sin. rty povstávajících proti mně, ujali se jí ruce.
?- Zain. Nazaretštijejí bělejší nad
a rozjimaní jejich proti mně celý den.
63. Sin. Sedění jejich i vstání je sníh. skvělejší nad mléko. červenější“
nad starou slonovou kost. pěknější nad
jich' viz; já.jsem iseň jejic ."
galli-!“
64. Tau. Nav tíšjim odplatu, Ho
8. H eth. Zčernala jest nad uhlí
spodine! podle skutků rukou jejich.
65. Tau. Dáš jim. co štlt srdce, úsilí tvář jejich. &nejsou poznání na ulicích:
přilnuls kůže jejich k kostem: uschla &
tvé..
_ 66. Tau. Stlhati 'e budeš v rchli učiněna.jest jako dřevo.
9. Theth.
Lépe bylo těm , kdož
vosti a. pohubíš p
nebesy.
ospo
zbiti jsou mečem, nežli kdo jsou umo
dine!
ření hladem: nebo tito uchřadli. zhubeni
jsouce neúrodou země.'
10, Jo d. Ruce žen milosrdných' va
52) t. bez příčiny. nemnjíoe žádného důvodu. pronásledovali & jali mne.
53) nhubiti mne chtěli v oilterné; (Jer. 38. G.) Sv. Řehoř tajemné vykládá nn propast těžkého hříchu.
63) & veškeré počínoni jejich. i tajné úklady i veřejné jejich úsilí proti mně. — ") t. při kádě
příležitosti předmětem jsem ponmčšnýoh písní jich.
65) t. tresty tvé. které na ne sešleš. obklíčí & sevrou srdce jejich jako tvrdý štít.
!) t.. kterak se změnila všecko předělá. skvělou, a. sláva Jeruzaléma!
5) t. takovými šaty na odivnjioe. anebo na druhých kobercích léhajice : chodioe. — ") t. ne
majíce jinde místa; nebo: aby tam něčeho k ukojení hladu nalezli; & nebo: z hladu i lejna

jedli. (h. se. 12.)
7) t. leeklojii. —") Smysl: Lid vlasti ně byl Bohu milý. zdravý & bujný. krásný & ušlechtilý.
0) t. nouzi pokrmu. která jeot následkem neúrody zemské: nejkrutňjňí prý smrt hladem. (Viz 5. ID.)
10) t. od přirození litostinjšíoh. — ") Stnlo u! (Viz IV. Král. 6. 28. 29. — Srov. V. Moji. 28. SB.)
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řily syny své: byli jim pokrmem v čas
potření dcery lidu mého"
ll. Kal. Dokonal Hospodin prchlivost svou, vylil hněv rozhněvaíní svého
azapalil 05913na.Sionu ' Pohltll základy
jeho.
_ l_2- I_.amed. Nevěhh králové země
: všíckm obyvatelé okrsku. by vsel pro—

“.““ “ “PMI

“'"“ bm? ““*“"

lemské.
13. Mem. Pro hříchy proroků jeho
&nepravosti kněží jeho, kteříž vyléveli
u prostřed jeho krev spravedlivých!
14. Nun. Bloudili co slepí po ulicích.
poskvrněni jsou v krvi: a když nemohli,
drželi podolky své.“

17. Ain. Když jsme ještě stáli.
umdlévely oči naše po pomoci naší
mame. když jsme pilně hleděli k náro—
du, kterýž vysvoboditi nemohl.“
18. Sad e. Sklouzl šlépěje naše na
cestě ulic našich, přib ížil se konec náš;
doplnili se dnové naši. nebo přišel ko
nec náš

19. K af. Rychlejší byli stíhatelě

„. ].
besk h
h ích h . .
níš! or m “Pú ášcziílpli 132.11“ omh
n ' na. pous n
, 0 y"
" _
,20; _RF 3- Duch ““ 113510?—
KRSWB
_Pan; Jatlestpw PriclgyPaso. emuZJsme
rekh: V Stin“ "9m “" b“ eme V ná—
mdech
15. Samech. .,Ustupte. oskvměníl“
21. Sin. Raduj se & vesel se. dcero
volali na ně,“ ,.ustupte, ode děte. nedo— edomská! kteráž b dlíš v zemi Hus:

týkejtesel“ I svadih seapo uti jsou:“
řekli mezi národy: „Nebude více bydliti

mezinimi?"

k tobě přijde kolie , opojena budeš i
obnažena.'

22. Tau. Do lněns jest nepravost

16. F 0. Tvář Hospodinova rozdělila tvá. dcero sionsk ! nepřestěhuje těvíce:
je,“ nevzhlédne dále na ně; tváří kněž- navštívilnepravosttvou, dcero edomská!
ských nestyděli se, aniž se nad starci odkryl hříchy tve.

smilovali.“"

ModlitbaJeremiáše proroku.
Kapitolu

533232331?

5“

“33353lmni'iť'j'ěů'pšlěíf

l. Rozpomeň se. Hospodine! co se
jest stalo nám: hled s viz pohanění naše.

2. Dědictví naše obráceno jest k ci
zím. domověnaši k cizozemcům.

3' smím. "“"““ Jsme bez Otce"

matky nase jako vdovy.
4. Vodu svou za peníze pijeme: dříví
naše za cenu kupujeme.

14) t. oni l$l-lví proroci, uvrhšo neprevými řečmi svými lid v krvavou zhoubu, samí co slepci. ne
vědouce si rady, po ulicích plných mrtvol lidu zavražděného (4. l.) běhali, s předce pokry—
tecky pozvódali roucha své. oby se neposkvrnili krví zbitých.

15) t. praví proroci volali tak k poskvruěným; když psí: tí ustoupíti nechtěli, stul se svůr o
pohnutí veliké. — ") t. ulekli se i pohané . řekli: . . -— '“) t. Bůh jejich; opustil je!
16) t. rosptýlils po všech národech. — ") :. mi slušnou vážnost k osobám potvůtným. ani při
rozeuou uotivost ]: stsrcům nezachovsli. (Viz toho příklad II. Plni. 24, 22.)
17) Rosurněj o Egyptskýcb, Intel-ii vytáhli Židům na pomoc, do ničeho nepořídili.
20) th Pomuuný Páně. král Sedeciáš, jnkkoliv nešleohetný, předce byl zasvěceným králem. a tak
předpodobňoval Krista Pins. pro hříchy naše jstého. jeholto duchem obb'veni jsme, pod
jeho! ochranou ve světě trvůme . s jeho! milosti života. věčnaío doufáme.
21) & ruliú se jen z neštěstí núeho: brzo i tobě so datace : kslichs. trestu Bolíbo pití.
3) t. nemajíce ]) žádného krále co otce; 2) jsouce opuštění od tebe. jen! jsi se sim otcem
našim jmenoval; s. 8) bez otcův, od nepřítele buď pobitých. buď odvedených.
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5. Za ší'e naše hnali nás. ustálým ne
14. Starci vyhynuli zbran.. mládenci
z kůru zpívajících.
dalo se počinku.
6. Egyptu podali jsme ruku i Assyr—
15. Zhynula radost srdce našeho:
skýmf abychom nas ceni byli chlebem. obrátil se v kvílení kůr náš.
7. Otcové naši zšřešili &.nejsou: a.
16. Spadla koruna a hlavy naší: běda
nám. že jsme zhřešili!
my nepravosti jejich neseme.
8. Služebníci panují nad námi? není,
17. Proto truchlive učiněno jeet srdce
naše: proto zatmelé jsou oči naše.
kdoby vykoupil s ruky jejich.
18.
pro horu Sion, že zkažena jest;
9. S nebezpečenstvlm duši našich sná—
šlme si chleba od tváři meče na poušti.“ lišky chodí v ní.
19. Ale ty, Hospodine! na.věky zůsta
10. Kůže naše “akopec vypálena jest
neš &trůn tvůj do národa. &národa.
hrůzami náramně o hladu.“
20. Proč na věky zapamínáš na. nás?
11. Ženy na Sionu zlehčili a panny
opustiš nás na dlouhost dnů?
v městech jůdských.
21. Obrat nás, Hospodine! k sobě a
12. Knížata za. ruku zvěšena jsou: obrácení budeme: obnovdny naše,jakož
tváři starců neostýchali se.
byly od počátku.
22. Ale zamítl, zavrhl jsi nás. roz
13. Mládenců nestydatě zneužívají:“
hněval jsi se proti mim náramně.
& pacholata pod dřívím klesají.
6) l:. v službu. v porobu. v práci jsme se pronajali. jen abychom zivote. zachovali.
8) t. i těm nejchetmčjším dulebm'kům vojska. babylomkého poddání býti musíme, jsouce národem
svobodným. od Boha. vyvoleným; nebo; kdož byli poddání nám. panují nyni nad námi.
9) l;. v nebezpečenatvi před loupeživými nepřůteli. jich! v zpustošené vlasti plno.
10) t. hladem nejprvé hyne : vyrychů tuk tělesný. na. to nieleduie bledost :; hubenost e nó
nmnou vnitřní pelčímti ve všech ůdech. :. konečne zeínaloat .! do černa jest zvěetem
kruté mrti. Dle Behr.: „Od pelčivoeti — palčivého hladu.“
13) Behr.: ]: žernovu. k mletí je berou. co! jen otrokům náleži. : lidem nobodným hanebno jest.
14) t. nesedqji více v hranách !: soudu: všeliký i občanský i společenský zírat 1165zahynul.

1. 1—9.

Baruch.
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Proroctví Baruohovo.
llnrnch

(Po!ehnaný). byl syn Neriůšův. &jak se podobá. bratr Sursjúšův (Jer. 51. 59.). jen!

irodem i úřadem svým \: dvoru krále Sedeoiúše mezi nejilechetnější národovoe náležel. Nic méně i
tak neostýchnl se býti vdrným učenníkem & písařem proroku Jeremiáše. k jehožto příkazu duki-Me
zjevení Bolí sepsal s králi Jechoniůši četl. Za to se mu pak dostalo téhož" osudu od nevěrnýeh
a nevděčnýohvlastenců jsko Jeremiášovi samému, s nímzto je věrně s trpělivě snášel. uni u vězení jej
neopouštqje. Když Cbsldejčti Jerusnlémn dobyli . národ lidovský z větší čistky do zejetí odvedli.
sůstsvili s Jeremiáč'em i Barucbovi na vůli. buď do Babylonu se odebrati. nebo ve vlnlti zůstati.
Oba co věrní služebníci Boží zvolili raději v zpustošené vlasti u malém hloučku národovců svých
zůstati, než do ciziny se odebrsti. Po zabití vladaře Godoliáše odáli mnozí Židé do Egypta.
navíc s sebou i Jeremiáše s Baruchem. Potom. nepochybně po smrti Jeremíůiovd. odebral se

Baruch k ijstým do Bsbylons.. Odtud psal Židům, ještě v Jerusslémě pozůstnlým. list pridav
také některi potěšitelné napomenutí s. proroctví, jemu od Boha zjevení. která! tuto v pěti kapi
tolšcb se obsahlúi. V kap. 6. jest přípis proroka Jeremiáše ]: odvedeným do Babylonu. Židům.
v něnilto í pošetilost i ohnvnost. modloslutby obšírně dokazuje n lid od ní varuje. Kniha ts.
zachovalo se nám toliko řecky. : z toho přeložena v latinský. syrský & arabský juyk. Mnozí
sv. otcové nejstušl doby knihy té k poučení věřících používali; od církve sv. plk ze. rJeven
Božské uznána jest na. všeobecném sněmu Florentinském & Trident-ském.

Kapitola !.
Vypravuje, jek : kdy nspsnl n četl knihu tu před .lo
ohonis'iem králem; 5. jsk Zidů pohnutí byli-. sebrsvšo
penis. pmlslis nádobumi chrámovýmins ohm, prosiee.
10. aby se modlili zs Nsbuchodonosors s rodinu jeho;
15. vyznúvqii ksjicně hrichy své.

"

4. a v uši mocných synů královských
&v uši starších a v uši lidu, od nejmen—
šího až do největšího. všechněch těch.
kteříž bydlí v Babyloně při řece Sodi.'
5. Kteřížto slyšice plakali &postili se
&modlili se řed obličejem Páně.

tatojsou slova knih , kteráž na
6. I sebrali jsou penize podle toho.
psal Baruch, syn eriáše. syna. což mohla jednohokaždého ruka,
7. a poslali do Jerusalem k Joaki
Maasiášova. syna Sedeciášova,
syna Sedejova, syna Helkiášova.. movi. synu Helkiášovu, syna Salomon.
v Bab loně.
knězi. i k kněžím &.ke všemu lidu. kte—
2. éta pátého. sedmého dne říž nalezeni jsou s ním v Jerusaléměz'

_
Q .- - měsíce.“ času toho . kteréhož
“
- Chaldejšti dobyli Jerusnlémn a
, ,
vypálili jej ohněm.
M.;;
3. ] četl Baruch slova knihy

této v uši Jechoniášef syna Jo

'
akimova, krále jůdského. s.v uši
všeho lidu přicházejícího k knize,

8. kdyžáně.
bylkterežto
přijal (Baruch)
chrámu
vzaty byly nádoby
z chrti.—
mu. aby navráceny b ly do zemějůdskě.
desátého dne měsícešivanf nádoby stři
brné, kteréž byl udělal Sedeciáš. syn Jo
siášův. král 'ůdský.
9. když byl zajal Nabuchodonosor, král

2) t. le'hol měsíce (půtéhoh tedy u výroční den pátého roku po dobytí &.vypálení Jerusale'ma.
3) Poněvsdl se na milost byl vzdal Bsbylonským, byl volněji drlán . tak že s svými krajany
scházeti se směl.

4) t. pyšněm (Buh-nm); tak slul pro velikost srou; posud jedné tamnťkrajině Susnd říkají.
7) Kdy! byli nepřátelé zemi Jůdskou opustili. navrátili se Židé. kteri se byli do souoeduich
zemí rozprchli. & s nimi i někteří kněží do .lerusnléms s ussdivie se tam jak mohli n vzdělaní.
oltář na místě kde býval, zařídili služby Bolí dle přikůznní zákona. lí tomu jim král Na
buehodouosor navrátil některé posvátné nádobí stříbrné, jež byl dal Sedeciůš král zhotoviti
místo zlatých od krále Šalomouna pocházejících s při ijeti Jechouiáše krále do Babylonu
odnešených.
8) t. jest třetí měsíc. počíque dle církevního roku židovského s březnem, tedy asi nů! květen.
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Baruch.

babylonský. Jechoniáše a knížata i vše
cky mocné i lid země z Jerusalem a
odvedl
svázané
Babylona.
10. ijeřekli:
Aj! do
poslali
jsme vám pe
níze; nakupte za ně zápalných obětí i
kadidla a učiňte manuu' a obětujte za
hřích na oltáři Pěna Boha našeho:
ll. a modlete se za život Nabuchodo
nosora. krále babylonského ,' a za život
Balthasara. syna jeho." aby byli dnově
jejich jako dnově nebes nad zemí:
12. a ab dal nám Pán moc a osvítil
oči naše. abychom živi byli pod stínem
Nabuchodonosora. krále babylonského.
a pod stínem Balthasara. syna 'eho. a
sloužili 'im mnoho dní a nalezli milost
před obličejem jejích.
13. 1 také za nás modlete se Pánu
Bohu našemu: nebot jsme zhřešiliPánu
Bohu svému, a není odvrácen hněv jeho
od nás až do tohoto dne.
14. A čtěte knihu tuto. kterouž jsme
poslali k vám. aby se čítalo v chrámě
Páně v den slavný a v den příhodný!
15. A rcete: Pánu Bohu našemu
spravedlnost. nám pak zahanbení tváři
naší! jakož jest tento den všemu Jůdovi
i bydlícím v Jerusalěmě
16. i králům našim i knížatům našim
i kněžím našim i prorokům našim i ot
cům našim.
17. Zhřešili jsme před Pánem Bohem
našim a nevěřili jsme. nedověřujíce se

1. 10. _ 2, s.

20. [ přidržely se nás mnohé zlé věci
a zlořečenství,kteráž ustanovil Pan Moj
žíšovi. služebníku svému: kterýž vyvedl
otce naše z země egyptské, aby nám dal
zemi. tekoucí mlékem a strdí. jako dneš—
ního dne.
21. A neuposlechli jsme hlasu Pána
Boha našeho podle všech slov proroků,
kteréž poslal k nám:
22. a odešli jsme jedenkaždý v smy
slu srdce svěho zlostného. abychom slou
žili bohům cizím. páchajíce zlé věci před
očima Pána Boha našeho.

Kapitolu :.
Vyznávi dale hříchy lidn svého s uznává. spravedlnost
trestů
ne ntrpěných; ll. prosí za smilov-ání . od—

1. Protož utvrdil Pán Bůh náš slovo
své, kteréž mluvil k nám a k soudcům
našim. kteříž soudili lsraele. a k králům
našim i knížatům našim i ke všemu Isra—

elovi i Jůdovi:
2. aby přivedl na nás Pán zlé věci
veliké . kteréž se nestaly pod nebem.
jako se staly v Jerusalémě, podle toho,
jakož psano jest v zákoně Mojžíšově.
3. aby jedl člověk maso syna svého
a maso dcery své.
4. [ dal je pod ruku všech králů. kte
řížjsou vůkol nás. v hanění a v zpu
štění u všech narodec . v kterýchž roz
jemu:
ptýlil nás Pán.
18. a nebyli jsme poddání jemu a ne
5. lučiněni jsme vespod a ne svrchu:
poslouchali 'sme hlasu Pana Boha na nebot jsme hřešili Pánu Bohu svému.
šeho. ab c om chodili v přikázaních neposloucha'íce hlasu jeho.
jeho, kteržž jest dal něm.
6. Pánu Bohu našemu spravedlnost,
19. Ode dne. kteréhož vyvedl otce nám pak a otcům našim zahanbení tváři.
naše z země egyptské. až do tohoto dne. jakož jest den tento!
byli jsme nevěrní Pánu Bohu našemu:
7. Neboť mluvil proti nám Pan vše—
a roztržení jsouce odstoupili jsme. aby— cky tyto zlé věci, kteréž přišly na nás:
chom neslyšeli hlasu.jeho.
8. a neprosili jsme tváři Pana Boha
10) Bobr.: minchs. t.. j. obět suchá.. jídelně; udávala se ráno a večer. (Den. 9. 21.)
11) &.pro tu milost. kterouž jim prokázal. navritív nůdoby chrámové. — ") t. vlastně vnuka,
nebot syn slul Evilmerodach. ale tehdáž byl upadl v nemilott.
14) Potud jest psaní; dilo následuje kající vyznání hříchův s modlitba za odpuštění až 2, 35.

___J

2. 9—29.

Baruch.

našeho. abychom se navrátilijedenkaždý
z nás od cest našich nejhorších
9. ] bděl Pán ve zlých věcech“ a při
vedl je na nás: nebo s ravedlivý jest
' Pán ve všech skutcích svych. kteréž při—
kázal nam :
10. a ne oslouchali jsme hlasu 'eho,
abychom c odili v přikázaních žně.
kteráž dal před tvář naši.
11. A nyní , Pane Bože israelský!
kterýž jsi vyvedl lid svůj z země egypt
*

ské rukou mocnou a v znameních i v zá—
zracich a mocí svou velikou a ramenem
vyvýšeným &učinil jsi sobě jméno. ja—

kožjest den tento:
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losrdenství před obličejem tvým. Pane
Bože naš!
20. ale že jsi seslal hněv svůj : prchli
vost svou na nás. jakož jsi mluvil skrze
služebníky své proroky. řka:
21. Takto pravi Pán: Nachylte ra—
meno své a šíji svou a služte králi ba
bylonskému: a seděti budete v zemi,
kterouž jsem dal otcům vašim.
22. Pakli neuposlechnete hlasu Pána.
Boha našeho, abyste sloužili králi ba
bylonskému: vyhostím vás z měst jůd
ských a z ulic Jerusalémsk 'ch
23. a odejmu od vás las veselí a
hlas radosti a hlas ženicha a hlas nevě—
sty a nebude v celé zemi ani šlépěje
obyvatele.
(Jet. 7. 34.)
24. A neuposlechli hlasu tvého, aby
sloužili králi bab lonskěmu: & utvrdil
jsi slova svá.,kteraž jsi mluvil skrze slu

12. hřešilijsme. bezbožně jsme činili.
nepravost jsme páchali. Pane Bože naš!
ve všech spravedlnostech tvých“
13. Odvrátiž se hněv tvůj od nás:
nebt jsme zůstaveni nemnozí mezi ná
rody. kdež jsi rozptýlil nás.
žebníky
svě našich
proroky.i kosti
aby přeneseny
kosti
králů
otců našiigi—y
z
14. Vyslyš. Pane! prosby naše a.mod místa.svého;
(Jer. 8, l.)
litby naše a vyved' nás pro sebe :* a dejž
25. a aj, povrženy jsou na horku slu—
nám nalezti milost před tváří těch. kte— nečném a na mrazu nočním: a zemřeli
říž nás odvedli:"
vbolestech nejhorších, hladem & me
15. aby zvěděla všecka země. že ty čem a u vyhnaní.
jsi Pán Bůh náš a že jméno tvě vzývano
26. A položil jsi chrám, vněmžto
jest nad Israelem i nad pokolením jeho. vzývanojest jméno tvé, jak v tento den.“
16. Vzhlédni, Pane! z domu svatého
ro nepravost domu israelského a domu
svého na nás &nakloň ucha svého a vy jůdského.
slyš nás.
27. [ naložil jsi s námi. Pane Bože
17. Otevři oči své 3 viz: nebo ne naš! podle vši dobroty své a dle všeho
mrtvi, kteřížjsou v hrobě, jichžto duch milování svého. toho veliké o:'
vzat jest z vnitřností jejich, vzdají čest a
28. 'akož jsi mluvil skrze služebníka
ospravedlnění Pánu:
svého iviojžíše v den, kteréhož jsi mu
18. ale duše . kteráž smutne.jest nad přikázal. aby napsal zakon tvůj před sy
velikostí zlého a chodí sklíčena a mdlá,
israelskš'lmi,
řka: ebudete-li poslouchati hlasu
&oči pocházející &.duše lačná. dává tobě ny 29.
mého. obrátí se množství toto veliké v
slávu a spravedlnost Pánu.
19. Nebo ne podle spravedlnosti otcův nejmenší mezi národy , kamž ja je roz—
našich myvylóvame prosby a žádáme mi ptýlim:
9) t. hleděl. pečoval : přičinil se, aby se nám a nepnvosti unie přísného dostalo trestu.
12) t. proti viem spravedlivým příkazům tvým provinili jsme všelikým způsobem. (Den. 9, 16.)

14) t. sám pro slin svou. (Sr. him 78. s.) — ") Bůh ní i srdce nepřítel nakloniti.
26) t. jak jej podnes spatřiti lze v zříceniníoh: uni svého oblíbeného příbytku nešetřil jsi.
27) t. s námi. jen! zijeme. jeětě milosrdně jsi naložil, protože jsme vlastně zasloužili zahynouti.
Bibli časti.
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2. 30. — 3, !(,

30. nebot-vím, že mne neuposlechne
lid, nebot jest lid tvrdé šije; &obrátí se
k srdci svému v zemi zajeti svého :“
31. i zvědi. že já jsem Pán Bůh jejich.
&dům jim srdce a srozuměji; uši a bu

dou slyšeti :.
32. a budou mne chváliti v semi
zajetí svého a pamatovati budou na
jméno má.

4. Pama všemohoucí, Bože israelsky'!

slyš nyní modlitbu mrtvých' israelských
a synů jejich, kteříž hřešili před tebou
a neposlouchali hlasu Pána Boha svého;
i přidržely se nás zlé věci.
5. Nevzpominej na nepravosti otců
našich . ale vzpomeň na ruku svou a
na jméno své v čas tento;

6. poněvadž ty jsi Pán Bůh náš, a
chváliti tebe budeme, Pane!
7. Nebo proto dal jsi bázeň svou v
dého &od zlobivostí svých: nebo rOZpo—
menou se na Cestu otců svých, kteříž srdce naše, i abychom vzývali jméno tvé
hřešili roti mně.
i chválili tě v zajeti svém, nebo obracíme
34. povolům je zase do země . kte se od nepravosti otců svých, kteříž hře
rouž jsem přísahou slíbil otcům jejich: šili před tebou.
Abrahamovi. Isákovi &.Jakobovi, a bu—
8. A aj! podnes v zajetí našem jsme.
dou anovati nad nimi: a rozmnožím je kam jsi rozptylil nás v pohanění &v 210—
a ne udou umenšeni.
řečenství i v hřích“ podle všech nepra
35. A uzavru s nimi umluvu jinou, vosti otců našich. kteříž odstoupih od
věčnou. že jim budu Bohem a oni bu tebe. Pane Bože nášl'"
9. Slyš Israeli přikázaní života: ušima
dou mně lidem: a nepohnu více lidem
svým, syny israelskými. z země, kterouž přijmi. aby uměl opatrnost.
10. Co jest Israeli, že jsi v zemi ne
jsem dal jim.
přátelské?
Kapitola 8.
ll. Sestaral jsi se v zemi cizí, sprzněn
Učí. jak Bohu a milost prociti mi; 9. že trestůni
jsi s mrtvými :“ počten jsi s stupujícími
jsou. poněvadž moudrosti věčné se spustili; 14. a jak
33. A odvrátí se od hřbetu svého tvr

si ji opět získati moji.

]. A nyní. Pane všemohoucí, Bože
israelský! duše v ůzkostech a duch sou
ženy' volů k tobě:
2. si i, Pane! a smiluj se. nebo jsi
Bůh milost-dny; i smiluj se nad námi,
neb jsme zhřešili před tebou!
3. Když ty sedíš na věky. i mi zhy

neme na věky?

do pekla."

12. Opustil jsi studnici moudrosti:
13. nebo kdyby byl na cestě Boží
chodil. bylby ovšem v pokoji věčném
přebýval.
14. Nauč se, kde jest. opatrnost. kde
jest síla.“kdejest rozum:" aby spolu vě
děl. kde jest dlouhost života.a živnost.
kde jest světlo očí a pokoj."“

30) t. až v zajetí odveden mnohé bídy zkusí: pozná, že ohybil a obrátí se.

(Sr. 3. Moji. 26,

40. a. d.)
81) Vit. v tom spolupůsobení milosti Boží s přičiněním člověka.

8) t. mime-lil my na věky zahynouti? jinak dle Reok.: Nebo ty aůstáváš na věky (maje sám
v sobě život a. bytnost), my poli hyuemo na věky t. j. jest-lite ty nás neoživiš &nezaohováš.
4) t. těch. kteří vyloučeni jsouce : vlasti podobojí se mrtvým ratolestcm od živého stromu
utetým; anebo: pohřižení v bídě jako v hrobě; anebo: hříchem duchovně mrtvých.
.
8) t. k pokutě za hříchy. ——“) Posud vyznává. prorok hříchy lidu svého; dale puk uči, te

proto vlastně od Boha opuštěníjsou. poněvadžse spustili pravě moudrosti,

v zachování

bezne Boží.

zůkonů jeho zíleiejíei. ijek opět moudrostite' získati mji.

11) t. 's pohany. které! Židé m pecku-néně měli. jako ty. kteří! mrtvých těl se dotýkají. -

:

(3. Moji. 5. 2.) ——") t. nemaje uižidné naděje k vysvolnaení.
' .
14) t. duduovuí s mnvui s pravou moudrosti spojená s. z ni vyplývainci. — “ l.. moudrost:
tu “pak uděluje Bůh tomu. kdo plní přikázali jeho. — '“) t. všeliké štěstí a blaženost.
*.)

am.—4.1.

I

15. Kdož nalezl místo její? a kdo vše]
v poklady její?
16. Kdež jsou knížat a.národův.a kteří
panují nad zvířaty. která. jsou na. zemi?
17. kteří s ptactvem nebeským hra'í.'
18. kteří stříbro na poklad sklá ají
i zlato. v němž lidé doufají, a není konce
dobývaní jejich? kteří stříbro kují a peč
livijsou. anižjest nalezeniskutků jejích?
19. Zmizeli jsou a do pekel sstoupili
&jiní místo nich povstali.

28. A že neměli moudrosti, zahynuli
pro svou nemoudrost.
29. Kdo vstoupil do nebe a dostal ji
a vyvedlji : oblakův?

ani vidina jest v Themen?

36. Tent jest Bůh náš a nebude jmín
jiný mimo něho.'

30. Kdo se přeplavil

řes moře &.

nalezl ji? a přinesl ji za 2 ato výbomó?
31. Není kdoby věděti mohl cesty
její. aniž kdoby vyskoumal stezky její:
32. ale kterýž ví všecko, zná ji a vy—
nalezl ji opatrností svou: kterýž připra
vil zemi u věčném času & naplnil ji zví
20. Mladíci viděli světlo &bydlili na. řaty a živočichy čtvemohými:
33. kterýž vy ouští světlo a jde: a
zemi: ale cesty kázně“ neznali.
21. ani porozuměli stezkámjejím, aniž volá je a poslouc á. ho s třesením;
34. hvězdy pak dávají světlo vstrů
ji přijali synové jejich; daleko učiněna žích svých' &veselí se :"
jest od tvařijejich:
35. zavolány jsou &řkou: „Teď jsmeí“
22. není slyšána. v zemi chanmejské, &s veselosti svítí jemu, kterýž je učinil.

23. [ synové Agel-,' jenž vyhledávají
opatrnosti. kteraž zzemějest. kupci merr
hanští" a themanští & básně mluvící a
v hledávající opatrnosti & rozumnosti:
e cesty moudrosti neznali, aniž zpo

37. Tent nalezl všecku cestu kázně &
dalji Jakobovi. služebníku svému. &Isra
elovi. milému svému.
38. Potom na zemi vidín jest a obco

menuli na stezky její.'"
val jest s lidmi.'
24. ó Israeli, jak veliký jest dům
Boží a řeveliké místo vladařství jeho!
25. elikéjest a nemá konce: vysoké

&nesmíme.

26. Tam byli obrově oni slovůtní,'
kteříž od počátku byli. postavy veliké,
umějíce boj.
27. Ne ty vyvolil Pán. aniž našli ce
sty kázně: protož zahynuli.

!

Kapitola 4.
Napominů lid. aby se opet nikon. Božího co pnvb
moudrosti držel; 9. představuje mem Jevul—Ibn —
církev lv. — jek v onobbmuky nad uhynuťnn nyni
svých kvíll; 27. “či je přodpovůdůnim budoucího vy
svobozeni . shromlidoni.

1. Tato jest kniha přikámní Božích.
&zákon, kterýž jest na věky:' všickni.

17) t. kteří se domnívají býti pány veškerého tvorstva. ! lidí i zvířat. si jich i svévolně pouze
: krntoehvíle zle ulívqii; nebo: kteří taktně! hříčkou zví into lapiti . krotití mají.
18) t. kteří moc svou v bohatství a všelikě nádheře poklůdqií; ale v tom není moudrost.
20) t. k umění. k prove' moudrosti. (Viz 8. n 14. | pozn.)
22) Viz Jef. 49. 7. Jakkoliv všickni slovútní národové mnoho prospěšného o krásného vyndali
& vymyslili. moudrosti. poznání pravého Boha o. konání vůle jeho nedosáhli.
23) t. lvmnelite'.Arabové. pověstní odo dávno i kupci i běsnící i mudrci: tnktéž i Chananojští:—
") t. : Merrby. města foníeke'ho. —- “') Dolož: to! jediné hrneloví Bohem dino. (37)
26) t. současníci volemooní Noemovi. (Vis Moudr. 14. 6. —- Sir. 16. B.)
29) t. moudrost (vis 8. pozn.) to jediné od Boha poohhi.
34) t. kaidš na své místo a v jistý čas se dostavujíc. jako věrná stráž. -—-") t. veselo se třpytí.
36) t. není kromě něho Boha; a ten . . .
38) Rozumí se o zjevení & obcování vtělené moudrosti Boží na semi, o Kristu Pánu. (Jan. |. M.)
]) t. jakožto mnvný m6 základ svůj u vňčná moudrouti Božské. i pokavode jest obřadový."'$
u výiším lpůlObU, nejm od Krista zrušen, nýbrž doplněn. zdokonalen. (Viz list. 5, W.)

!68.
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kteříž se ho drží,

řijdou k životu; ale '

14. Kéž přijdou sousedy _sionské &

kdož opouštějí je'. k smrti.
pomní zajetí synův a dcer mých, kteréž
2. Obrat se. akobe! a ujmi se ho, uvedl na ně Věčný.
15. Nebo přivedl na ně národ z daleka,
kráčej jasnou cestou jeho po světle
jeho.
národ nešlechetný a jiného jazyka:
16. kteříž neostýchali se starce, aniž
3. Nedáve' slávy své jinému & dů—
stojenství své o národu cizímuJ'
se nad dětmi slitovali. a zavedli miláčky
4. Blahoslavení jsme, Israeli! nebot vdovy a bez synů samu jedinu Opuště—
které věci se líbí Bohu. zjeveny jsou nou zůstavili.
nám.'
17. Já. pak což mohu spomoci vám?
18. Nebo kdo uvedl na vás zlé, ten
5. Bad dobré mysli. lide Boží. pa
měti hodn Israeli?
vytrhne vás z rukou nepřátel vašich.
19. Jděte, synové. jděte! nebo já
6. Prod ni jste národům ne k zahy
nutí: ale roto že 'ste k hněvu, k hněvu opuštěna jsem sama.
popudili tha, vydáníjste protivníkům.
20. Svlékla jsem se z roucha pokoje,
7. Nebot rozhněvali jste toho, kterýž oblékla pak jsem se v pytel prosby.“ a
vas učinil. Boha věčného. obětujíce ďá volati budu k Nejvyššímu ve dnech svých.
blům &.ne Bohu.
21. Dobré mysli buďte, synové! vo
8. Nebo zapomnělijste na Boha. kte lejte ku Pánu a vytrhne vás z ruky kní
rýž vás živil, a zarmoutili jste Jerusalém. žat ne řaítel.
kojičku svou.
22. Sá zajisté naději měla jsem v Věč
9. Viděla zajisté hněv od Boha při ném o" s asení vašem: i přišla. mi ra—
dost
od vatého : milosrdenství . kteréž
cházející na vás a řekla: „Slyšte, sou—
sedy sienské. nebot přivedl na mne Bůh vám přijde od Věčného, Spasitele na—
šeho.
žalost velikou: '
10. nebo jsem viděla.zajetí lidu svého,

23. Nebot vypustila jsem vás s ža—
lostí a s pláčem: ale zase přivede mi
?nů
svých idcer. kteréž na ně uvedl vás Pán s radostí a s potěšením na
ečný.
ll. Krmila jsem je zajisté spotěše— věčnost.'
ním: ale propustila jsem je s pláčem &.
24. Nebo jakož viděly sousedy sion
s žalostí.
ské zajetí vaše od Boha. tak uzří i v
12. Nikdo se neraduj nade mnou. brzkosti vysvobození vaše od Boha, kte
ovdovělou a opuštěnou: od mnohých réž přijde vám s velikou ctí &s bleskem
věčným.'
opuštěna
jsem
pro hříchy
synůBoz:
svylph.
proto že se
uchýlili
od zakona
o:
25. Synové! trpělivě snášejte hněv,
13. spravedlností pak jeho neznali. kterýž přišel na vás: nebo stíhal už ne—
aniž chodili po cestách přikázaní Bo přítel tvůj. ale brzy zahynutí jeho uzříš:
žích. ani po stezkách pravdy jeho s spra &na šíje jeho vstoupíšf
vedlností kráčeli.
26.
zkošní moji chodili po cestách

3)
4)
5)
20)
23)

t. nezmčňuj uatanovení svých, Bohem daných, za obyteje cizí, marné.

A! potud jest naučení; dále pak již potěšení s. povzbuzeni lidu následuje.
Jinak: památka Israele. ostatkové pozůstalí na památku lidu isrulského.
t. v roucho smutkové. jehož také užívali. když někoho odprošovnlí.
Podobenstvím osvobození ze zajetí babylonského rozumí osvobození od hříchu a smrti veené.

vykoupení úplně. vykonané Kristem Pánem: nebo: to jest „na věčnost.“
24) t. u výkonu vykoupení lidstva okšže Bůh co Vykupitel velebnou slávu svou.
25) t. na. hlavu nepřítele tvého potteš. (Sr. le. 26. 5. 6. — [. Moji. 3. IS.)

!
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drsných: nebo byli vedeni jako stádo
rozchvácené od ne i—átel.

27.- Dobrém slibuďte, synové! &vo
lejte k Pánu: ne 0 bude památka na.vás
od toho, kterýž vás odvedl.
28. Nebo jakož byla mysl vaše. abyste
bloudili od Boha: desetkrát tolikéž opět
obrátivše se hledati ho budete ;“
29. Nebo kdo uvedl na nás zlé . tent
opět přivede vám věčné veselí s vysvo
bozením vaším.“
30. Dobré mysli buď . Jerusaléme!
neb tě napomíná. ten, kterýž tě jme
novalfv
31. Skůdcové zahynou, kteříž tě trá
pili: a kteříž se radovali : padu tvého.
trestáni budou:
32. města. jimž sloužili synové tvoji,

Kapitola 5.
Povzbuzuje lid. aby odložil odev motlový, že Bůh obléčo
jej v roucho spravedlnosti a "dosti. 3. : přivede jej
& slávě opět do Jeruzaléma. — duchovně tim předpo—

vidaje vykoupení lidstvo veškerého : sjednocení v cirkvi

". .

]. Svlec s sebe. Jerusaléme! roucho
žalosti a. soužení svého: a oblec se v
krásu a v čest té. kterouž od Boha máš,
slávy věčné.
2. Obleče tě Bůh dvojnásobným rou—
chem spravedlnosti“ a vstaví ti na hlavu
korunu cti věčné.
3. Bůh zajisté ukáže blesk svůj na
tobě každému, kdož pod nebem jest/'
4. Neboť nazváno bude tobě jmeno
tvé od Boha na věky: Pokoj spravedl
nosti &čest pobožnosti!

5. Povstaň. Jerusaléme! a stůj na vý
sosti: i ohlédni se na východ a viz syny
trestáua budou. i to. kteréž pobralo své shromážděné od východu slunce až
k západu, v slově Svatého radujíce se
syny tvé.
33. Neboť jako se radovalo v pádu památkou Boží.
6. Neboť vyšli z tebe. pěšky vedeni
tvém a veselilo se v ponížení tvém. tak
se zarmoutí v zpuštění svém.
jsouce od nepřátel: ale přivede je Pán
34. I přetne se plesání množství jeho k tobě nesené se ctí jako syny krá
lovství.
&radování jeho bude v žalost.
7. Uložil zajisté Bůh snížiti všelikou
35. Neb oheň přijde na ně od Věč
ného za. dlouhé dny a obýváno bude horu vysokou & skály věčné a údolí vy—
ďábly' o množství časů.
plniti zarovno s zemí , aby kráčel Israel
36. ohled' na východ, Jerusaléme! pilně ke cti Boží.
8. Zastinili pak i lesové i všeliké
a viz utěšení od Boha tobě přicházejícíf
37. Nebo aj. přicháze'í synové tvoji, vonné dříví lsraele z rozkazu Božího.
kteréž jsi propustil rozptýlené. přicházejí
9. Nebo přivede Bůh lsraele s potě
shromážděni js0uce od východu až na šením v světle velebnosti své, s milosr
západ. v slově Svatého radujíce se ke denstvím a s spravedlností, kteráž jest
cti Boží.
z něho.

28) t. čím více jste Boha prvé uráželi. vzdulujice se od něho. tím více nyní hleďte uchovůvnním
přikázani jeho milosti jeho si získati.
30) t. který tě za svou vyvolíl a na důkaz toho své jméno ti dal; si osvobozena budeš, nové ti
jméno dá. (ls. 62. Z.)
35) Dle rock. výkladu le. 13. 21. &' stmilivými přišerlmi. nebo: divokou zvěří.
36) t. přímo o C_Ýrovi.osvoboditeli Lidů z zajetí

babylonského, dále pak o Kristu. Božském Vyku

piteli veškerého sveta. rozuměj jako! i 37. přímo o navrácení se'nůroda jůdského do vlasti.
dále však o shromáždění všelikých národů v církev svatou.
2) &. na znamení ospravedlnění tveho &.tím dosažené nevinnosti ozdobí tě Vykupítel tvůj dvoj
násobným rouchcm místo roucha smutkového. (4. 20. srov. Luk. 15. 21)
3) Dle Řeck.: „veškeré zemi pod nebem.“
4) t. tent jest účel církve Bosí. aby došedši milosti Boha svého spravedlnosti, ze to se mu
odměníla zbožnou péči o jeho čent . slávu.

L.—
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Kapitola 6.

kám &ozdobují nevěstky: a. opět když
vezmou to zase od nevěstek, okrašlují

Opis um Jeremiášova, v kterém ŽidůmvBabylonsku

boby své.

mezi pohany " ioim okazuje poietiloats ohnvnost mo—
dlo tržby. eby je od ni unrovsl.

ll. Ti pak nebývají osvobozeni od
rzi a molů.

“

12. Přikryvše pak je mnohem šarla—
Výpis listu, kterýž poslal Jeremiáš k
těm. kteří měli odvedeni býti do Baby tovým, vytírají tváři jejich od prachu
domu.
jenž mnohý jest na nich.
lona od krále Babylonských, aby jim
13. Berlu sice má jako člověk. jako
zvěstoval, jakož jest přikázáno jemu od
Boha.
soudce krajiny; ten však hřešícího proti
1. Pro hříchy, kterýmiž jste zhřešili sobě nezabijí.
14. Má také v ruce meč a sekeru:
před
zavedeni
budete do Baby však sebe od boje a od lotrů nevysvo—
ona. Bohem,
'ati jsouce
od Nabuchodonosora,
bozuje. Tudíž známo bud' vám. že nej
krále abylo'nských.
2. Protož vejdouce do Babylona. bu— sou bohové.
dete tam mnohá, léta a dlouhé časy až
15. Pročež nebojte se jich. Nebo jako
do kolena sedmého :' potom pak vyvede nádoba člověka. rozražena jsouc, neuži—
tečnou bývá učiněna, takovit jsou i bo
vás odtud s pokojem.
3. Ale nyní uzřite v Babyloně bohy hové je'ich.
zlaté a stříbrné i kamenné i dřevěné. ani
16.
d ž budou postavení v domu,
nosí je (lidé) na ramenou, ukazujíce je očijejich plné jsou prachu od noh vchá—
v postrach národům.
zejících.
17. A jako se za tím. kdo rozhněvá
4. Protož hled'te. abyste i vy podobní
krále.
uzavírají dvéře: anebo jako mrt
se nestali skutkům cizím a abyste se
vého
vloženého v hrob. tak opatrují kněží
nebáli a. strach aby vás nejal z nich.
dvéře závorami a zámky. aby od lotří
5. Protož uzi'ícezástup szaduí s předu
klěnějících se modlam. rcete vsrdcích kův nebyli oloupeni.
18. Svíce rozsvěcujíjim, a sice mnohé,
svých: Tobě se sluší klaněti. Pane!
z nichž žádné viděti nemohou: ale jsou
6. Anděl zajisté můj s vámi jest: a
jako
břevno v domě.
sám hledati budu duší vašich.
19. Ipraví se. že lízají' srdcejejich“
7. Nebot jazyk jejich těch modl od plazové. kteříž zzemě jsou: když však je
tesaře uhlazený jest. sami také. pozla žerou i_rouchojejich. oni toho nečijí.'"
ceni a postříbřenijsouce, falešní jsou a
20. Cerné bývají tvářejejich od dýmu,
mluviti nemohou.
kterýž v domu býva.
8. A jako panně milující ozdoby, tak
21. Na tělo jejich a na hlavu jejich .
použilo se zlata. když udělání jsou.
létají sovy a vlaštovice i ptáci vesměs
i kočky (sedají)
9.
Korunšozajisté
zlaté
mají
na
hla
22. Tedy vězte, že nejsou bohové:
vách svých hové jejich: protož ukrá
dají z nich kněží zlato a stříbro a naklá i nebojte se jich.
23. Zlato také. kteréž maji . k okrase
dají je sami na sebe.
10. Dávají také z něho obecným žen— jest. Nevytře-li někdo rzi. nebudou se

2) t.. sedmdesáté lét; pouti kolena (pokolení, věky) po desíti letech , poněvadž v jižních kraji
— nichjil deeětým rokem člověk přirozené dospělosti dosahuje; jinak se pocítí th'stiidcet lét.
19) t.. líuním užívají. -— ") t. modl těchto. -—'") t. jakkoliv kněží modlůl'ití vědí i vyznůvsjí.
že madly mrtvé jsou. přece je za Boby vydšvqji, dokazuji“ takto dvojnásobně i pošetilost i
ošemetnost svou.
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lesknoutí: neb ani necítili. když slévání
byli.
24. Za všelikou cenu koupeni jsou,
v nichžto není ducha.
25. Bez noh na ramenou nošení bý
vají, ukazujíce ničemnost svou lidem.
] zahanbeni buďtež, kdož je ctí.
26. Protož padnou—lí na zemi, sami
od sebe nevatanou: aniž postavili jej
kdo přímo, sám od sebe vstane. nýbrž
jako mrtvým dary jich se jim předloží.'
27. Oběti jejich prodávají kněžíjejich
a. zle jich užívají: též i ženy jejich utr
hujíce (jim). ani nemocnému. ani že
bráku čehož udělují.
28. Obětí jejich těhotné a měsíčnou
nemoc trpící ženy dotýkají ee.'- Protož
poznajíce z těch věcí . že nejsou bohové.
nebojte se jich.
29. Nebo odkud slovou bohové? Ze
snad ženy obětují bohům stříbrným a
zlatým i dřevěným:
,
30. a že v domích jich sedi kněží.
majíce sukně roztrhané a hlavy i bradu
oholenou. jichžto hlavy obnažené jsou.

35. Člověka od smrti nevysvobozují.
aniž mdlébo od mocnějšiho vytrhuji.
36. Člověka slepého k vidění nena—
vracují. z nouze člověka nevysvobozuji.
37. Nad vdovou se nesmiíují. aniž
sirotkům dobře činí.

38. Kamenům horním podobní jsou
bohové jejich. dřevění a kamenní i zlatí
i stříbrní. Kdož pak je ctí, zahanbeni
budou.

39. Jakž tedy myšleno má býti. nebo
řečeno, že oni bohové jsou?
40. Nad to ještě i sami Chaldejští
nectí jich: kteříž ualyševše o němém,
že nemůže mluviti. vedou jej k Bélovi.
žadajice od něho, aby mohl mluviti;
41. jakoby cítíti mohli ti. jenž na—
mají hnuti! A oni porozuměvše. o u—
etí je: nebot smyslu nemají sami o
hové jejich.“
42. Ženy pak přivázavšc okolo sebe
provazy na cestách sedi. pálíce pecky
olivově.

43. Kdyžby pak některá z nich pota—
žena jsouc od někoho mimo jdoucího s
ním spala, haní bližní svou. že ona ne
byla za hodnu jmina jako ona a že pro
vaz její není přetrženř'l
44. Všecky pak věcí, kteréž se jím
nebo co dobrého. budou moci odplatiti: dějí, lživé jsou. Jakž má býti myšleno,
aniž mohou ustanoviti krale, aniž odjíti. nebo řečeno, že oni bohové jsou?
34. Taktéž ani bohatství děti mohou, - 45.0d řemeslníků pak 11od zlatnikův
ani zlého odplatiti. Učiníli jim kdo slib udělání jsou. Nic jiného nebudou než
to, co kněží chtějí. aby byly.
a nesplní, ani se na to ptají.
31. [ řvou křičíce před bohy svými
jako na večeři za mrtvého.
32. Roucha jich odjimají kněží a četl
ženy své i syny své.
33. Ani zkusí-li co zlého od někoho

26) Lépe snad: „jako mrtvým služby se jim prokazují? t. marně, nic jim neprospívqjíce.
28) Což u pohanů dovoleno. ale u Židů zapovězeno bylo; taktéž co dále (30) se čte. (3. Moji.
12. z. 19, 27. 21. 5. no.)
40 a41) Smysl: nm' pohané nemohou své bohy etíti; vidouee totiž, že jim v nízbdne' potřebě
pomoci nemohou: 11..p. aby němčinu řečí navrátili. ! povrženim se od nich odvrací.

suzuje krajany své. kteri neuznali Božství toho, který slepým ruk.

Tím od—

hluchým sluch, němým

»
řeč navrátil. ano i mrtvé k životu vzkřísil.
41!a 43) Co tuto ev. prorok pravi. důkazem bud', jak modloslužbou nejen v největší pošetilosti. nýbrž
i v nejm-zdí ohavnosti člověčenstvo pohříženo bylo. a tím se iodotvrzuje. le Wii-"é rno
dliřetvi | nei-osmi tvými následkem jest hříchu a spolupůsobeno od toho. který! Pf'lli

hříchu se v nebi dopustil u. ll němu na zemi svedl: ——ďábla. (Ž. 95. 5-)

1304

Baruch.

6, 46— 69.

46. Sami také řemeslníci, kteříž je
57. zlato a stříbro i oděv, kterýmž
dělají. nejsou dlouhého věku. Zdaž tedy přikrytí jsou, poberou jim a odejdou.
mohou ty věci. kteréž od nich udělůny aniž si sami ku pomoci piispějí.
jsou, bohovébýti?
58. Protožlépe jest býti králem, kte
47. Pozůstavili zajisté lživých věcí a rýž dokazu'e moci své; anebo nádobou
v
domě
užitečnou. jíž se bude chlubiti
pohaněni potomkům budoucím.
48. Nebo když přijde na ně válka a ten, kdož jí vládne. anebo dveřmi v do
zlé věci, myslí sami u sebe kněží. kdeby mě, kteréž ostříhají těch věcí. kteréž
jsou v něm; nežli těmi lživými bohy.
se s nimi skryli.
59. Slunce zajisté a měsíc i hvězdy.
49. Jakž tedy o nich myšleno býti
má. že bohové jsou, kteříž ani z války ješto jsou stkvělé a vyslané k užitkům
se vysvobozují. ani ze zlých věcí se (lidským), poslušny jsou.
60. Též i blesk, když se ukáže. pa—
vyproštují?
50. Nebo poněvadž jsou dřevěné. po trný jest: tolíkéž pak i vítr ve všeliké
zlacené a postříbřené. pozná se po tom krajině věje:
ode všech národův &králův. že lživé 'sou :
61. &oblakové. jimžto kdy se rozkáže
tím zjevno jest, že nejsou bohove. ale od Boha procházeti veškeren svět, vy
dila rukou lidských a žádného díla bo konávají. co jim rozkázáno jest:
žího není v nich.
62. i oheň seslánjsashůry, aby strá
51. Odkud tedy známo jest. že ne vil hory a lesy, činí co mu jest přiká
jsou bohové. ale dilo rukou lidských, a záno: ale t to modly nejsou ani tváří.
žádného skutku Božího že v nich není? ani mocí j
omu z těch podobny.
52. Krále krajině nevzbuzují. aniž dá
63.Protož ani pomyšleno. aniž řečeno
vají lidem deště:
buď. že by bohy byli. poněvadž nemo
hou ani soudu souditi. aniž lidem čehož
53. soudem též nerozsuzují. aniž vy učiniti.
svobozují krajiny od křivdy: nebo niče
hož nemohou, jako havrůnkové 11pro
64. Vědouce tedy. že nejsou bohové.
střed mezi nebem a zemi.
nebojtež se jich.
65. Nebo nemohou králům ani zlo—
54. Nebot i když Vpadne oheň do domu
bohů dřevěných, stříbrných a zlatých, řečiti ani dobrořečiti.
kněží jejich zajisté utekou &sebe vysvo
66. Aniž ukazují národům znamení
na nebi. aniž jako slunce svítiti. ani jako
bpdíi:
ale
oni
jako
břevna.
u
prostřed
s oř .
,
měsíc osvěcovati mohou.

55. pom
Králi ' pak
válce neodolají.
tedy
eno aanebo
připuštěnaJakž
má
být:. že bo ové jsou?
56. Ani od zlodě'ů. ani od lotrů ne
vysvobodl sebe bo ove dřevění a ka
mennl i pozlacení i postříbření: jichžto
onino silnější jsou.'

67. Zvěř divoká jest lepší nežli oni.
která. může uteci do skrýše a prospěti

sobě.

68. Zádným tedy způsobem nelze
nám dokázati. že bohové jsou: protož
nebojte se jich.
69. Nebo jako v okurkovišti strašidlo

4

46) Smysl: Bůh jm věčný. nie člověk umrtelqý; může-lí pak smrtelnik boha nesmrtelného učiniti?
tedy co rukou lidskou vyrobeno. nemůže býti bohem.
56) Jiné čtení: „jichžte oni neilechetníci silnější jsou.“
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nic nehlidá; tak jsou bobové jejich dřo- ] 71. Po šarlatu také abarvějeho. kterýž
věni : střibrni i pozlacení.
na nich molové kazi. poznáte, že nejsou
70. Týmž způsobem i v zahradě blob. bohové: i oni sami naposledy od molů
na. němž každý pták sedi. Tak i mrt— sežrání &v krajině k pohaněni budou.
vému povrženému do tmy podobní jsou
72. Lepší jest. člověk Spravedlivý.
bohOvéjejich dřwěni &pozlacení i po- kterýž nemá. modl: nebo daleko bude

střihřeni.

| od pohaněnif

72) Tuto připomenou“ sluší: ]) aby co zde proti poietilé a 0115an modloululbě pohanské ře
čeno. neobnoel mylně proti rozumné nzbožné poct-ě obrnzův & podobizen svatých: viz o tom
Moudr. 13. 19. : poznamenšnim: 2) aby se nedomnival. že modloalutba konán-toliko modlám
hmotným: dřevěným. měděným. ntříbmým. zlatým; nikoliv! alelm! vřelih'i vášeň, kterou!
v udá svém chováš; & pro níž Boha a svého spueni zapomínáš. vieliká přiliiai linka. již
nějakému stvořeni, “obě nebo věci vbnuješ . již l: vůli by se neoutýohal i přikázali Bati
přeotoupiti. modlou tvou býti & sluzbu _ii vzdúvanš modlonluibou poněkud nlouti můie. Zvlášť
pak se v piano svatém nezřízenú linka & žida“ pozemského zboži, peněz . nmkův . p.
modlouluibou nazývá (Efez. 5. 5. Kolos. 3. E.) Blažon. kdo nejen oné hmotné modlosluiby
prost jest. nýbrž i této duchovní se varuje. drže so jediného pravého zřidla života : apueni.
Boha, ného! Nakhme ze v naději ové na věky.

BibliGull.
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Ezechiel.

!. 1—9.

Proroctví Ezechielovo.
Ezechiel
(Poeilnčný odBoha) byl syn Huai. rodu kněžského. knězem tedy i prorokem jako sou—
Mnik jeho Jeremiiš. Po druhém dobytí města Jerusaléma byl : Jeohoniaiem králem do zajetí
babylonike'ho odveden. kdežto s mnohými svých nátodovcův u řeky Chobam (Chaboru) bydlel.
V pátém roce svého :de přebývani. třicátém svého věku (jak se domnívají), sedm let před třetím
dobytím Jerucalěma byl od Boha k prorockému úřadu povolán a zasvěcen. Proroctví jeho sro
vnávají se co do oboahu ! Jeremiůšovými; ale podobenství jeho jsou ještě velebnéjši . tajem
nějií. Tak se tedy dostalo zjevení Bozího o tých! věcech Židům i v Jeruzalémě pozůstalým. i
' Babylonnku zajatým; oněm Jeremiíiem. těmto Ezechielem. Předpovídá totiž Ezechiel od 1—24.
hpitoly dobytí . vyvrácení mesteJerusaléma a odvedeniŽidův. udivuje i příčiny takového trestu
Boziho (Jerem. l—27); od kapitoly 25—34. prorokuje proti rozličnýmnárodům vůkol Židů bydlícím.
(Jerem. 47—51); v posledních pak čtrnácti kap. předpovídá o vysvobození a návratu ze zejetl.
o půSobení Mesiášovu. obnovení chrámu. přemožení . pohubení Gaga (Jef. 30—34) — Povolěu
byl . prorokoval zvlášť aby nůrodovco své. mítinky cizincův skličené. potem. k trpělivosti po
vzbudil . v důvěře v Boha utvrdil. Způsobem zvlášť “jemným, ba poněkud temným dostávalo
se mu rozličných od Boha zjevení. Ty on nejprvé tak obšírně a :evrubně líčí. že nelze k do
komloeu' jich ničeho! ani přidati. aniž od nich čehosi.jako by zbytečno bylo. ujmouti; potom ukazuje.
jak mu Bůh nám vidění udělené vysvětluje. — Vypravuje Epifanius. ze Ezechiel k rozkazu eprivce
židovského usmrcen byl, proto k lid : modloslulby kůral; proto jej i církev sv. cti co mučeníka.

Kapitola I.
Vypnvnje. jak se mu velebnontBožská zjevila u vichrn.

oblaku . ohni na vozečtyrmichorobymm.

4. ! viděl jsem, a aj! vichr bouřlivý
přicházel od půlnoci; ». oblak veliký a'
oheň plápolajici & lesk vůkol něho," a
z prostředku jeho. totiž z prostředku

stalo se léta třicátého ,' (mě— ohně. jako podoba čistcez'"
slce) čtvrtého." pátého dne
5. a u prostřed něho' podoba čtyr zvi
(téhož) měsíce. když jsem byl řat; &tento pohled jejich; podoba člo—
věka
v nich."
'
u prostřed zajatých u řeky Cho
6. Čtyry tváři jednomu každému a.
bar,'" otevřinajsou nebesa a
čtyry křldla jednomu každému.
viděl ' em vidění Boží.-|
7. Nohy jejich byly nohy přímé &
2. Šátáho dne (téhož) mě—
sice. to!:jest léto pátá přestě— spodek nohy jejich byl 'ako spodek nohy
““ hováni Joachima krále,
telete a jiskry“ na poh ed jako měď roz
3. stalo se slovo Hospodi—

pálená

8. A ruce člověka byly pod křídly je
novo k Ezechielovi knězi. synu
'
Buzi.vzemi chaldejské u řeky jich na čtyrech stranách: a tváře i křidla
Chobar: &stala se tu nad ním mka Ho— po čtyrech stranách měla:

spodinou!

9. a spojem byla křídlajejich jednoho

]) t. od založení království chaldejnkého Nabopalauarem. otcem krále Nabuchodonosora; jiní na
věk prorokův rozumějí. — ") L v létě, ten s naším Červnem a Cervena-„emIe ahodoval a
slul Nemoc. — '") poboční řeka Eufratu v Mempotamii (Meziříčí) u města Kukemisie : nim
ee spojující. ——1') !. měl jsem od Boha zjevení. (Srovnej v. 4. 8. 3. 40. 2.)

3) t. moc Boli se na nem ukázala. obdaříc jej duchem prorockým. darem videni věcí budoucích.

4) t. ten oblak; jinak: veliký a plůpolqjíci. — ") t. vůkol oblaku. — "') t. jako pohled na
kov mzpilený a! do bíl.. jakot ee spatřuje při tuhém blýskíni. kde blesk oblek. takméi'
proráží. jakoby se nebo otvírnlo. (Čictec. dech—um. jest nmišenina čtyr částí Ilam a jedné
části stříbra. tedy kovu ze žluta do bila ee laknoueiho)
' 5) t. tého! oblaku. —- ") t. mezi nimi: takový byl na ně pohled. ie měle podobu těla lidského.
7) t.. ily. trčely : nich; blýitely. jinkřily nenoby ty. Oben .. bleek jest obvazem velebné krásy.

k druhému. Neobracela. se . když šla;
ale jednokaždé kráčelo před tváří svou.'
10. Podobenství pak obličeje jejich
bylo: Tvář člověka a tvář lva.na pravici
jich čtyr: tvář pak vola na levici jich
čtyr. &tvář orla se svrchu jich ctyr.
ll. Tváře 'ejich a křídlajejich svrchu
roztažená bylja. dvě křídla. každého jich
spojovala se a dvě přibývala těla ejich:
12. & jednokaždé : nich přetf tváří

i

!

svou kráčelo: kam byla prudkost. ducha.
tam postupovala. aniž se obracela. když
kráčela.
13. A podobazvířat..pohled jejich byl
jako
ohněm
vzezření
amp.uhlí
Toto
bylohořícího
vidění &jako
kmitající
se u
prostřed zvířat,:lesk ohně' a.z ohně vy
cházející blýskání.
14. A zvířata chodila & navracovala
se' jako kmitající se blesky.

9) &. před » ku predu: mmíce khdla & tvá-e na všech čtyredl stanul: a. ke všem čtynm
větrům. nebylo jim třeba. obmeti se. kdy! chtěla kamkolivěk jíti.
13) t. či juné luhoucí se oheň & učící na vše strany hlenky: jest obrazom strašné volebnosti.
H) t.. sem a tam. na. vše strany běhala & le kmitů.. čerstvě :. prudce júo oheň . ble-k.

l
?

\
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15. A když jsem hleděl na ta zvířata, dvěma křídloma přikrývalo tělo své, a
ukázalo se kolo jedno na zemi“ podle druhé se tak též zakrývalof
zvířat. majíc čtyry tvářez"
24.1 slyšel jsem zvuk křídel jako zvuk
16. a pohled kol a dílo jich jako po— vod mnohých. jako zvuk svrchovaného
hled moře:'a jedna podobnostbylajich Boha: kdyz kráčela bylot jako zvuk
čtyr: a pohled ! dílo jich, jakoby bylo mnozstvi.jako zvukvojska.: a když stála,
kolo v středu kola."
spouštěla křídla svá.
17. Po čtyrech stranach jich šla a
25. Nebo když se stal hlas nad oblo
hou. kteraž byla nad hlavoujejich, stála
šla a neobracovala se, když chodila.
16. Postava také kol a vysokost byla a. spouštěla kridla svá.
hrozná. na pohled: a celé tělo jich čtyr
26. A nad oblohou, kteraž byla nad
hlavou jejich. byla podoba trůnu na po—
plné oči vůkol.
19. A když chodila zvířata., chodila hled jako z kamene saíiru: a nad po
dobou trůnu svrchu podoba na pohled
:solu
1 kola
podleodnich:
a pozdvihovala
když se po “jako člověka.“
hovala
zvířata
země.
27. [ viděl jsem jako lesk čistce. jako
se spolu i kola.
20. Kamžkoli šel duch. tam s krače— pohled ohně u vnitřku jeho vůkol: od
bedr jeho a vzhůru a od bedr jeho až
dolů viděljsem jako pohled ohně stkvou—
nim
ducha
| kola
za ním:
nebo
ducsploluzdvihalase,jdouce
života byl v kolach.' ciho vůkol:
LS jdoucími šla a s stojícímistála:
28. jako pohled duhy. když bývá na
a s2pozdviženýrni od země spolu se po obloze ve dni dešťovém: ten byl pohled
zdvihovala i kola. jdouce za nimi: nebo lesku vůkol.'
duch života byl v kolach.
Kapitola :.
22. A podoba oblohy nad hlavami
Vypnvuje. jak jej Bůh poslal k odpadly'm Židům a
zvířat. jako pohled křišťálu hrozného a povzbuzoval. aby bean vii bánne tresty . bídy u
hříchy jejich jím zvástoval.
roztaženóho nad hlavami jejich svrchu.
1. Tot vidění podobenství slávy Ho
23. Pod oblohou pak křídla. jejich
přímá jednoho k druhému: jednokaždá spodinovy. [ viděljsem a padl jsem na
15) Nikoliv na skuwčnó zemi; celé to vidění ukázalo se mu na nebesích. -— ") Jinak: podle
etyr tvari jejich. nebo podle jednohokazdého z nich, a tak kolík tvari. tolik kol. (Výie v. B.)
16) t. na pohled té barvy jako moře, modrošedé. — ") t.. jakoby jedno s druhým uvnitř na
kříž spojeno bylo. na způsob koule. tak aby jako zvířata o čtyrech tvářích tak i kola bez
obraceni na vše strany se točiti a bueti mohla.
IB) t. všude po okruhu (loukotichjtčch čtyr kol bylo plno oči.
23) t. prootějiza mimo to mělo každé zvíře dve křídla. jimiž přikrývalo telo své.
26) t. svrchu na trůnu sedel u valeboosti Hospodin, v způsobí; a tvůj-nosti člověka.
28) Jett tento počátek proroctví Ezechielovýcb taktně? zasvěcením jeho k úřadu prorockému (jako
ln. 6 a Jer. l.). udávajíc cpolu i hlavní obsah proroctví jeho. Vichrem bouřlivým, od půlnoci
přicházejícím. ukazuje mu Bůh zkázu, která! na Zidy v zemi zaslíbené pozůstalé prijde uahle
od národa mocného půlnočního po které! se jim opět smílovúni Božího dostane. 002 se
čistcemuutředu ohnů plapolajícího vyrozumíva. Čtverem zvířat (Cheruhův 10 1. Z.) o čtver
násobni tvari. dtveru křídel. pevnvch noh. ktera nesla velebnost Bolí (16—-'8) na voze o
dvojnásob čtyrech koních plných očí a na vín.—okystrany sveta. 'kam Duch kázal.

se brala.
rozumi se čtvero hlavních tehdejších říší: Chaldejská. Assynka. Egyptská a Tyl-aká(28. M.).
které! byly sice k rozkazu Božímu metlou karujíci na lid vyvolený. ale potom samy trestem
od něho navštíveny dostaly se s hrozným úpadem (24) jiným panovníki'hm jak Bůh zi-íditi.
líčil. (Dle Maldouatm) Sv. Jernlím a dle něho i jiní sv. otcové spatřují ve čtveru obličejů
cherubův predpodobnení čtvera sv. evangelistů. kterého: výkladu i sv. církev používa. při
dňvqjic podobu člověka Matoušovi, lva Markovi. vola Lukášovi; orla Janovi. (Viz ůvndk Eng.)

2.2.—3.6.
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tvář svou a slyšel jsem hlas mluvícího. jako ten dům popuzujicijest: otevři ústa
Ířekl ke mně: Synu člověkal' stůj na své. a jez. cokoliv ja dávám tobě.
9. [ viděl jsem. a aj! ruka vztažená.
nohou svých a mluviti budu :; tebou.
2. [ všel ve mne duch ,' jakž ke mně ke mně, v niž byla svinutá kniha.: a roz
promluvil. a postavil mne na nohy mě: vinul ji přede mnou. anat byla popsána
vnitř i zevnitř:' &byly v ni psány nářky
i slyšel jsem mluvícího ke_mně
3. a řkouciho: Synu člověka. já. tě a píseň žalostná. a běda.
posilám k synům israelským, k náro
dům odpadly'm.' kteříž odstoupili ode
Knpltola 8.
mne: oni i otcové jejich přestoupili
smlouvu mon až do dne tohoto. \
Vypravujopodobenst
snedene knihy. jak nlovsmBo—
iimnoplnon. ?. klidu poslán. 8. | k úradu prorookómn

posiloón jest.
4. A synové tvrdé tváří a. neskroce
ného srdce jsou. k nimžjá posilám tebe.
l. [ řekl ke mně: Synu člověka. což
[ diš k nim: Toto pravi Pán Bůh!
koli nalezneš. sněz: sněz knihu tuto' &
5. Zdaliby snád aspon oni slyšeli &zda jda mluv k synům israelským.
liby snad přestali.' nebo dům popuzujiei
2. [ otevřel jsem ústa svá. a. krmil
jest:" a zvědi. že prorok byl u prostřed mne knihou tou'
nich....
3. a řekl ke mně: Synu člověka, bři
6. Protož ty. synu člověka. neboj se cho tvé necht ji a střeva tvá necht se
jich. aniž řečijejich obávej se: nebo nevě— naplni knihou touto, kterouž jů dávám
řlol a převrácená jsou s tebou a s štiry tobě. [ snědl jsem ji: a učiněna jest v
přebýváš.. Slov jejich neboj se a ohli ústech mých jako med sladká“
čejů jejich se nestrachuj. nebo jest dům
4. [ řekl ke mně: Synu člověka.
popuzujicl.
jdiž k domu israelskému & mluv knim
7. Protož mluviti budeš slova má k slova má..
6. Nebo ne k lidu hluboké řeči“ a ne
nim. zdaliby snad uposlechli a se upo—
kojili: nebot jsou lidé k hněvu popu známého jazyka ty poslán jsi. poslan jsi
k
domu
israelskému;
zujici.
8. Ty pak. synu člověka, slyš, cožkoli
6. ani k národům mnohým hluboké
mluvim k tobě, a. nebuď papuzujiclm. řeči a neznámého jazyka. jichžby ne

1) t. tak jmenuje Bůh proroky (Ezechiele. Daniele a Zachariáše). aby je upamatoval na slaboot
jejich a povzbudil .k pokoře. (Sv. J erolim.)
2) t. Duch Boží nadchnul a posilní! jej. aby vidění velebnosti Božské snesl.
3) t. k národu židovskému. nyni jako druzí národové ode mne odpadle'mu.
5) t. od předsevzetí, jednani tvého. Hehr.: a: slyší nebo neslyší! ——") t. rod. lid zpumy',

nepovolný. neposlušný. — '“) t. a alespoň vědí. že jim bylo kůáno, že o ně péči mám.
a tak nemeli výmluvy. Donfanlivé mluví o poaluinosti jich, véda, te neposlechnou. aby
ukázal. že předvedením jeho niindná nima se neděje svobodné vůli člověka. (Dle sv. Jet.)
9) Stal-i psávajice na širokých a dlouhých blůnách. popsanou (obyčejně jen po jedné straně)
blánu svinuli &uchovávali; že tato blána (list. kniha) na obou stranách popsána hyla. to značí.
že nářkův a zpěvů !alostných a bed veliké množství bylo. ježto prorok lidu izraelskému
předpovídati měl. jako by řekl: tolíkeré jim hrozi nehody. že jich ani v knihu vepsati nelze.
]) %. přijmi rozkaz můj a zjevení mé; dobře urozuměj i věrně plň: ničeho! netaj, aniž méň.
2) t. naplnil ducha mého rozumem budoucich věci. jako se naplňuje telo podívaním pokrmů.
Tak vieliké strasti s odevzdšním se
do vůle Boží smíšené sladké bývaji u víře. že k blaženosti Vedou.
5) t. neznámé. těžko srozumitelné; nýbrž k národovcům tvým. jim! ty rozumiš & oni babě roz—

3) Dokládá se: „ale uvnitr hui-kk“ dle Zjev. 10. 9—10.
umě_ti mohou.

1310

Ezechiel.

mohl rozuměti řeči: i kdyby k těm po
slan byl. oniby slyšeli tebe.
7. Ale dům israelský nechtí šlyšeti
tebe. poněvadž nechtí slyšeti mne: nebo
veškeren dům israelsky'jest nestydatého
čela a tvrdého srdce.
8. Aj! dal jsem tvář tvou mocnější
nad tváře jejich a čelo tvé tvrdší nad
čela jejich.
9. Jako diamant a jako skřemen dal
jsem tvář tvou: nebojž se jich. aniž se
strachuj tvari jich: proto že dům popu

3, 7—25.

tě domu israelskému: a uslyšíš z úst
mých slovo a zvěstovati budeš jim ode
mne.
18. Jestliže když já dim bezbožnému:
„Smrtí umí-esk“ty nezvěstuješjemu. aniž
řekneš, aby se odvrátil od cesty své
bezbožné & živ byl: on bezbožný vne—

pravosti své umře. ale krve jeho z ruky
tvé požádám.
19. Pakli ty zvěstuješ bezbožnému &
on neodvrátí se od bezbožnosti své a od
cesty své nešlechetné: on sice v nepra—
vosti své umře. ty pak duši svou vysvo
zujíci jest.
,
10. I řekl ke mně: Synu člověka, bodil jsi.
všecky řeči má. kteréž jít k tobě mlu
20. Též i odvrátí-li se spravedlivý od
vím. přijmi v srdce své a ušima svýma spravedlnosti své &. činí—li nepravost:
sl š:
položím urážku před něj ,' umřet on,
y11. a jdiž. vejdi k vystěhovalcům. k proto že jsi nezvěstoval jemu. v hříchu
synům lidu svého, a mluv k nim a rci svém umře. a nebudou v paměti spra
jim: Toto praví Pán Bůh !' Zdali snad vedlnostijeho. kteréž učinilf" ale krve
jeho z ruky tvé požádám.
uslyší a povolí."
21. A zvěstuješ-li spravedlivému. aby
12. [ pojal mne duch a slyšel jsem za
sebouhlas pohnutí velikého: „Požehnána nehřešil spravedlivý &on nehřeší: živ.
sláva HOSpodinovaz místa svého !“
živ bude. proto že jsi zvěstoval jemu. a
13. a hlas křídel zvířat, tepoucich je ty duši svou vysvobodil jsi.
22. [ stala se nade mnou ruka Ho—
dním o druhé. .a hlas kol jdoucích za
spodinova a. řekl ke mně: Vstana vyjdi
zvířaty a hlas pohnutí velikého.
14. Duch také povznesl mne a, vzal na pole, a tam mluviti budu s tebou.
23. A vstana vyšel jsem na pole; a aj!
mne: a odšel jsem, jsa hořek v hněvu
ducha. svého: ale ruka Hospodinova slava.Hospodinova stála tam jako sláva.
kterouž
jsem viděl u řeky Chobar: i padl
byla se mnou, posilňujic mne.
jsem na tvář svou.
15. [ přišel jsem k vyštěhovalcům.
24. A vše] ve mne duch a postavil
k Hromadě nového obilí.“ k těm. kteříž
bydleli podle řekyChobar, a seděljsem. mne na nohy mě: a mluvil mi a řekl ke
kdež oni seděli: a ostal jsem tu sedm mně: Jdi a zavři se u prostřed domu
svého.
dní truchle u prostřed nich."
25. A t . synu člověka! aj. dána bu—
16. A když minulo sedm dní. stalo se
dou na tebe pouta a svaží tě v nich a
slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
17. Synu člověka. strážným dal jsem nevyjdeš z prostřed jich.
] 1) t. mýmjménemjim hi. -— “) od posavadní způrnosti své. v ni!,totrvqjí přestupujíce prikůnni mi.
12) t. „u svntynč. s trůnu. na němž sedí na nebi;“ anebo: „na každém miste požehnána bud'!“
Smysl: Hle! Bůh přichází u vianohoucí velebnosti své. aby přísné potrestal provinilce proti
úkonu jeho: míní puk velebnoat Bolí, jako jí byl spatřil : vypsal. (Kap. l.)
15) t. do Thelabib; jméno město u řeky Choboru. Thalabs 90:in řečená. vykládá se: Bromadn
obilí. — ") Tak nad neštěstím národu svého nrmoucen byl, to sedm dní nemluvil!
20) L k zkoušení jeho &.utvnenl v dobrém : nechteji-Ii, pak . . . Blaien. kdo znameni úraz zlého, &
bez untem' obejdu v zkoušce obstqji! — ") t. budou témeř uznány, ničeho: mu neprospějíoe.

-—_„4_——
__
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3. 26. —4.ll.

26. A učinim. že přilne jazyk tvůj k budeš na. něm. & vezmeš na. se nepre—
dásním tvým &budeš němým. aniž jako vostjejich."
muž domlouvajici :* proto že dům popu—
5. Já pak udal jsem tobě léta nepra
zujícijest."
vosti jejich v počtu dnů: tři sta a.deva

27. Když pak mluviti budu tobě. ote desáte dnů: i poneaeš nepravost domu
vru ústa. tvá. a. dlš jim: „Toto praví Pán israelskéhof
Bůh! „Kdo slyší. slyš: &kdo nedbá. ne—
6. A když to vyplníš. epiti budeš na
dbej: nebo dům popuzujicl jest.
boku svém pravém podruhé: a. poneseš

Kapitola 4.
Předpovidn' lidu v podobenství obležené cihly obležení

Jeruulémo . 9. ohromný při tom a v ujetí hlad.

[. A ty. synu člověka, vezmi si cihlu
&položíš ji před sebou: & vyryješ na. ní

nepravost domu judského čtyřiceti dnů:
den za. rok, den, pravím. za rok udal

jsem tobě.'
7. A k obležení Jerusaléma' obrátíš
tvář svou a. rámě tvé bude vztažené &

prorokovati budeš proti němu."

město Jerusalem.

8. Aj! obklíčil jsem tě vazbami: a ne—
2. A zřídíš proti němu obležení &. obrátiš se z boku svého na bok jiný, do
vzděláš ohrady & sneseš násyp a. dáš kudž nevyplníš dnů obležení svého.'
proti němu vojska. & postavíš berany'
9. A ty vezmi si obilí & 'ečmene &
vůkoL
bobu &šocovice &jehel a vi ve: a dáš
3. A t vezmi si pánev železnou a. to do jedné nádoby &naděláš si chlebův

postavíš ji v zed' železnou' mezi sebou podle počtu dnů. v nichž spáti budeš na.
a mezi městem: & zatvrdiš tvář svou boku svém: za tři sta. a. devadesáte dnů
roti němu a bude v obležení a. obklíčíš jlsti budeš to.
je; tof. jest znamení domu israelskému.
10. Pokrm pak tvůj. kterýž jisti bu—
4. A ty spáti budeš na boku svém deš. bude na,váhu dvaceti siklů' na den:
levém a. položlš nepravosti domu ism— od času až do časujisti to budeš"
elského' dle počtu dnů. v nichž spáti
11. A vodu na míru plti budeš. šGStý

26) t. nejen nebudeš moci k nim jíti. nýbrž ani m]uviti k nim, kdyby k tobě přišli. — ") t.
lid, národ . izraelský pro neposlušnost a. vzdornoet ke všem apetitelným napomenutim Páně
. club jeho: bývá. lid trestán tím. že mu oo oehodnému slovo Boží odjata bývá. (Jet. 3. 2..

_ Mat. 21. 434

2) t. válečné nástroje k dobývaní měste. vůbec. berany puk zvlášť k boření zdí.
3) Rozumqj: jako pánev železná v ohni vydrží & nerozpuatí se. tak se Bůh nedá nilidnými
sebe vroucnejiimi prosbami uprooiti. aby odvrátil určenou Jeruzalému zkázu.
4) t. království, či desatero, pokolení izraelského. jichžto krnjiny na levé straně (oeverně)
ležely k východu hledíoim. — ") t. tím podobenstvím na toho Můžeš. že Joem tolik let
jich nepravosti a. ohavnosti modlotlužebně snášel, kolik dní ty na avion boku levém leliti
budeš: proroci nejen slovy, nýbrž i akutkem budouci věci věštili.
5) |.. 23390100., co! bylo od času odtrzeni desatera pokolení od království jůdlkého a! do zkšzy
města Jerusnléma skrze Nabuchodonoson rovným počtem (975—589 před Kristem).

6) Těch 40 let podm; od 12. léta kralovímí Jooíáiova (u. Par. 34, 3.) a do vyvrácení Jeru
sale'me.. (629—589 před K.) Tým! datem té! poutal Jeremiáš a kázal Jůdokým; & však
l

žádného napravení u zatvrzelého lidu toho nedooilil.
7) t. vykmleném na cihle; — ") t. jistou. neodvratitelnon zkázu zvěotovatí mu budeš.
8) t. oněch 390 e 40 dní či 430 dní, v nich! se spolu zavítalo obležení i dobytí mato. Vaz
bami pak znamená zajetí lidu. v kterém! lid potrvá nemohu se do země tvé navrátiti.

10) t jelt buď dvacet. nebo jak jiní počítají deset letů. — ") t. od začátku těch dnů až do
konce. každý den chléb jeden. Ukazuje se tím. na jaký hlad přijíti meliJemsalénňtí v ča.
obložení ného. notre. mqjíoe tolik. co k zachování živote doatečí.

(ll.)
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díl Hin :“ od času až do času budeš

pití to."
12. A jako podpopelný chléb ječný
jisti budeš to: &lejnem. kteréž vychází
z člověka. přikryješ to před očima je—

jich/'

4. 12. — 5, 7_

Kapitola 5.
O témž déle di v podoben-ui oholení hlavy e brody.

ie esn hledam . morem .

det mečem ujde ! jen

ekrovný počet jich zachován . ten potom též. do vínech
větrů rozptýlena bude.

1. A ty. s_vnu člověka! vezmi si meč
ostrý. holící vlasy: &.vezmeš jej & pove
deš přes hlavu svou a. přes bradu svou:
a vezmeš ei závaží váhy a. rozděliš je.'

13. [ řekl Hospodin: Tak budou jisti
synové israelští chléb svůj poskvrnénj"
mezi národy, k nimžto vyvrbn je.
14. [ řekl jsem: Ah. ah. ah! Pane
Bože! aj. duše má není poekvrněna' a.
.umrliny &rOZtrbaného od zvěři" nejedl
jsem od dětinství svého až dosavad &
nevešlo v ústa má žádné maso nečisté.

ného: třetinu pak jinou rozptýllš u vítr
a meč obnažím po nich?“

jé zetru hůl chleba v Jerusalémě:' a jisti

israelský.'

2. Třetinu ohněm spálíš u prostřed
města.“ podle vyplnění dnů obležení:"

&vezmeš třetinu a esekáš mečem vůkol

3. A vezmeš z toho malý počet: &
15. [ řekl ke mně: Aj! dal jsem tobě uvéžeš je na kraji pláště svého.“
hnůj volský místo lejn lidských: a. udě—
4. A z těch opět vezmeš & uvržeš je'
láš chléb svůj v něm.
do prostřed ohně &spálíš je ohněm: a
16. [ řekl ke mně: Synu člověka, aj! z toho vyjde oheň na veškeren dům
budou chléb na váhu a. v pečovéní: &

5. Toto praví Pán Bůh: Tot jest Je—
vodu na míru a v úzkosti píti budou:
rusalem; u prostřed národů postavil
17. že nedůstatkem chleba a vody jsem jej ».vůkol něho země.'
padne jedenkaždý na bratra svého: a.
6. [ potupil soudy mě. tak že bezbož
zchřadnou v nepravostech svých.
nějšim byl nežli národové. & přikázaní
má více než země , kteréž jsou vůkol
něho: nebo sondy mé zavrhli a v přiká
zaních mých nechodili.
7. Pročež toto praví Pán Bůh: Proto
že jste převýšili národy, kteříž vůkol
vše jsou. a v přikázaních mých nechodili
jste asoudů mých nečinilijste. ani podle
] 1) &.celé.míra „hin“ měle dvaníct skořápek vajec slepičícb. — ") 0..denně dvě vqječní skořábky vody.
12) t—lejnem lidekým míeto dříví pec ten cbleb. Nejeproetším způsobem ee pekivnlo takto: tento.
tence mvílene' pololílo ee ne. kůlnen plochý & tenký a. poeypelo ee drobným palivem. to ee
puk anlilo. tel: le ee pod ohněm ležící tčeto upeklo. Ukazuje. ne jako uuouzi přijdou v ze
jetí evém, když ani pl-íhodného obilí (pšenice), ení dříví k chlebu míti nebudou. be ení lejne
dobytdbo. při něm! východní národové chléb evůj pekůvejí. : _vody entre.. co by l'ute evlatili.
14) t. nikdy jeem ee nepmkvrnil takovým nečietým e. ošklivým pokrmem. pečeným pod lejnem

dlovčdím.— ") to zekízíno bylo úkonem. (Ill. Moji. 11. 24 e 17, IS.)
16) t. způeobím takovou nouzi. ale nebude chleba., jen! jeet lidem hlavní podporou k zachování
zivote, e.! hladem & úzkoeta' eklíčení polomrtví pedeti budou (v. 17).
1) t. odvůlíi oholené vlny e. volny ne tré.

2) &.které jei vykreslil mcihle. — ") t. až vypln“ určených dnů obležení: 390.40
— '") t. mečem vymeuým budu je etíbetí. (Výkled viz v. 12.)

(d.4—-6.)

3) Tím ee znamenají ti nemnozí. kteří! po dobytí meet.: Jeruenlémn v zemi zanechání byli.
4) Předpedobňqje to, co vypravuje Jer. kap. 41—44.: jinak ee rozumi o dalším pohnbení Židů

ze Antioobn . u. Mun-nů; domem iwi-kým venerý nérod zídoveký míní.
5) Led! Jemenlém téměř tem. kde tři díly etuébo nóta ee stýkají Asie. Afrika e Evrope.

5| 80_ 6-9.
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soudů národů, kteříž jsou vůkol vás. ne ldou přes tebe a meč uvedu na té. Já.
činilijste:“
- Hospodin mluvil jsem.
8. protož toto praví Pán Bůh: Aj, já
na tebe !“ a.já. sám vykonám u prostřed

tebe soudy před očima národům"
9. &učinim v tobě. čehož jsem neu
učinil & čemuž odobného neučinim

Kapitola 6.
Předpevidz'. že země jůdsu pro modleslužbu zvon
zpušteoa; 8. a jen úrovni ostatkeve Udu mezi národy
rozptýleného uchování budou.

více. pro všecky ogamosti tvé.
10. Protož otcové jisti budou syny u
prostřed tebe a.synové jisti budou otce
své: a vykonám v tobě soudy a rozvěji
všecky ostatky tvé u všeliký vitr.

1. [ stala se ke mně řeč Hospodinova
řkouci:
2. Synu člověka! obrat tvář svou k

ll. Pročež živ jsem já. praví Pán
Bůh: proto že jsi poskvrnil svatyně mé
všelikými úrazy svými: i já. zkazim,a
neodpustí oko mě a neslituji se.

Pána Boha! Toto pravi Pán Bůh horám
a pakrbkům, skalam a údolím: Aj! já.

horám
israelským
& prorokuii
protislovo
nim
3. a rci:
Hory israelské.
s yšte

uvedu na vás meč a. pohubim výsosti
12. Třetina. tebe morem zemře a hle— vaše.
4: ». zbořlm oltáře vaše a ztroskotány
dem zhyne u prostřed tebe: a třetina
tebe mečem padne vůkol tebe: tř'etinu budou podobizny vaše: & svrhu zbité

pak tvou u všeliký vitr rozptýllm ameč
vytaslm po nich.
13. A naplnim prchlivost svou a vy
liji do syta rozhněváni své na nich a po
těšim se: i zvědit. že já. Hospodin mlu
vil
v horlivosti
své, až vyplnlm
rozEom
něváni
své na nich.
14. A vydán: tě v poušt a v potupu
národům. kteříž jsou vůkol tebe před
obličejem každého mimojdouciho.

vaše před modlami vašemif
5. A dám mrtvoly synův israelských
před podobizny vaše: &rozptýlim kosti
vaše okolo oltařů vašich
6. ve všech přibytcich vašich. Města
spuštěna budou a výsosti budou zbořeny

&rozmetány: &zahynou oltářové vaši a.
zboření budou a. přestanou madly vaše
a zetřeni budou chrámové vaši e.vyhla—
zena budou dila vaše.
15. I budeš potopou &rouháním, při—
7. I padnou zabiti u prostřed vás: &
kladem & úžasem v národech. kteříž zvlte. že já jsem Hospodin.
8. A však zůstavlm z vás ty, kteřlž
jsou vůkol tebe, když vykonám na tobě
soudy v prchlivosti & v rozhněvánl a. v ujdou meče, v národech, když vás roz
trestáni hněvu.
ptýlím po zemich.
16. Já. Hospodin mluvil jsem: když
9. ! zpomlnati budou na mne vysvo
vypustim střely nejhorší hladu na ně. bození vaši v národech, k nimž zajati
kteréž budou smrtelné a kteréž ošlu, vedeni jsou: nebo jsem potřel srdce je
abych vás vyhubil: &hlad shromšlždlm jich smilné &odstupujici ode mne ; a.oči
na vás a.zetru u vás hůl chleba!
jejich smilnicl po modlách svých: i
17. A vpustim na vás hlad &zvěř nej zošklivl si samizlé . kteréž jsou činili ve
horší až do vyhubeni: 3. m0:- a krev půj— všech ohavnostech svých.

?) t. ještě horší jste byli než oni, nmehovšvqjíee ani přirozených. v srdce každého člověka
vrytýeh zákonů; nebo: opouštějiee pravého Bohu, co nůrodové bohům ovým věrni zůstávají.
8) Dolol: přijdu. já. tě potrestáni: & tak i dále. kdykoliv tento Mocný mluvení způsob
opět přijde. — ") t. aby poznali, že tito potrestáni jste, poněvadž tíže jm hřešili.
16) Viz 4. 16. Střehmi hladu nazývá neúrodu. sucho, kobylky. jež hlad následuje.
4) t. k „hubení jich. že etitelům svým npomoá nemohly.
Bibli českú

165

1314

Ezechiel.

10. I zvědí. že já. Hospodin ne na
darmo jsem mluvil. že jim učiním zlé to.
11. Toto praví Pán Bůh: Sraž ruce
své a. dupni nohou svou a rci: „Ach, na
stojtel“ nade všemi ohavnostmi zlých
věcí domu israelskěho: nebo mečem.
hladem &morem padnou.
12. Kdo daleko jest.. morem umře; a
kdo blízko, mečem padne; &kdo ostane
a obležen bude. hladem umře: ivyplním
rozhněvání své na. nich.

6,1o.—7,13.

tebe podle cest tvých: s. postavím proti
tobě všecky ohavnosti tve.
4. A neodpustí oko me tobě &.ne
slituji se: ale cesty tvé položím na tebe
aohavnosti tvé u prostřed tebe budou :“
a zvíte. že já. jsem HOSpodin.

_

5. Toto praví Pán Bůh: Trápení je
dnol' trápení. ejhle! přichází.
6. Konec řichšzl,přicházíkonec, pro
cítil proti to ě: aj. přichází!
7. Přichází potření' na tě. kterýž by
dlíš na zemi: přichází čas. blízko jest

13. s. zvíte, že já. jsem Hospodin, až
budou zbití vaši u prostřed modl vašich.
vůkol oltářů vašich. na všelikém pnhrbku den zabití a ne slávy horám.“
vysokém a na všech vrších hor a pod
8. Nyní zblízka vyliji hněv svůj na.
všelikým dřevem hajovým a pod všeli tebe a nasytím prchlivost svou na tobě:
kým dubem ratolestným &.na místě, &souditi budu tebe podle cest tvy'ch a
kdežto zapalovali kadidla. vonná. všech vložím na tebe všecky nešlechetnosti
tvé:
něm modlám svým.
14. I vztáhnu ruku svou na ně: a učí
9. a neodpustí oko me aniž se slituji.
ním zemi pustou s opuštěnou od poušti ale cesty tvé vložím na tebe a ohavnosti
Deblatha' o všech příbytcích jejich: i tvé u prostřed tebe budou: 3. zvíte. že
já. jsem Hos odin trestající.
zvědít. že j jsem Hospodin.
10. Aj, he den! aj. přichází! vyšlo
potření ,* zkvetl prut ." vypučila se
Kapitola 7.

pýcha."'

Předpovidi úplně zpustošení veškeró země . liči str-ch
n bídu obyvatelů bitce . různě.

l. ] stala se řečHospodinova ke mně
řkoucí:
2. A ty. synu člověka! toto pravi Pán
Bůh zemi israelské: Konec přichází,při
chází konec na čtyry strany země/'
3. Nyní konec na tebe; i vypustím
prchlivost svou na. tebe & souditi budu

11. Nepravost povstala s prutem bez—
božnosti;' ničehožz nich a ničehožz lidu.
aniž ze zvuku jejich :" a nebude odpo—

činutív nich.“

12. Přišel čas. přiblížil se den: kdo
kupuje, nevesel se: a. kdo prodává., ne
kvěl: nebot hněv na veškeren lid její!
13. Nebot kdož prodává., k věci ro
dané nedostane se , ač ještě mezi živý

14) Dle Bobr.: „od poušti (t. jižní k Arabii) a.: k Deblatha“ t. Reblnthn městu u severního pomezí.
kami Sedeciii odveden & k rozkazu Nsbuehodouosorovu oslepen byl. (Jerem. 3-1)
2) t. jůdské; zhusta se slovo „země“ n „veškerí. všecka země“ tím užším smyslem be'ře.
4) t. za tvé ohavnosti uloiím na tebe tak veliké tresty, že dle těchto bude lze souditi. jak ve—
uns byly ony; „u prostřed býti“ jest tolik co patrným. znamenitým. zjevným býti.
5) t. „vi.-likér“ nebo: „samé, ustnvičné.“ tak ze druhého sni potřebí nebude.
7) Dle Behr.: „stažení“ t.. vojska blížícího se k obležení a obtažení města. — ") t. brzy misto
veselých a hojných zpěvů kpoctě hor modlili-skýchzanní po horách ryl: nbijejícicb nepřátel.
10) Viz 7. pozn. s. dološ: „od Boha poslaná“ —- ") t. který vás trestná má.— '“) t. vzrostla.
vzmohln se pýcho nepřštel; Cheld.: Vzešel panovník, okúzsl se ukrutník.
11) t. z kořene nepravosti lidu vzrostla jim metla trestající. — ") Dolet: nezbude. nezůstane.
"') t. nedám jim oddechu; nebo dle Behr.: „nebude u nich kvílení“ t. noi človíčka. jenžby
uhynulé oplnkšvnl; nebo: taková bída. ze !iví mrtvě nebudou oplakávnti. ale blahoslaviti.

..
7,14.—8,1.
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mi život jejich:' nebo vidění proti vše—! tani &bezbožným země v loupež & po—

mu množství jejímu nenavrátise zpět :"

skvrní toho.

a muž v nepravosti života svého nebude
posílen."
14. ..Trubte v troubu &ozbrojujte se
všiclmil'" &není. kdObYšel k bol" nebo
hněv mů' na veškeren lid její."_
15. . eč vně &mor a hlad vnitř: kdo

22. [ odvrátím tvář svou od nich a,
zprzni svatyni mou; &vejdou do ni vy

:;Pgaszsa'sfafaeggs

tágo?

zvědači a. poskvrní ji.
23. Udělej zavření? nebo země plná
jest soudů krvavých a, město plně ne—
pravosti.

[PHVFQP
„M

mod—mogg

!6- A zachování b“d0“v_kdOŽ“taký“
z mch: ] budou na horách Jako holubice
údolní. všickni se třesouce, jedenkaždý
*“ ““P'imřst, "“““
_
_ _
17- Vachka ruce 081_3330“a “011“

nujl domy Jejich: &.učmím konec pyse
mocných &ovládnou svatyněmi jejich.'
25_ Ažje přepadne úzkost. hledati bu—
dou pokoje“ a nebude.
26. Zěrmutel: na zármutek přijde a
zpráva.na zprávu: ibudou hledatí vidění

kde“ potekou vodami.

od proroka a zákon opustí kněze a rada

18. [ epěší se'žinělmi &.strach je přikryje %na nem“ tva? bude zahanbeni
a na “cell hlaýářh Je'lmh ly“ma' _
19- s_tírgbroJejich budgjen vyrzerřoo
azzlatoievch balda v hn01189š=ambry Jejich a zlato jejich nebude pob moc1 vy—
svoboditi v den prchlivosti Hospodino—
vy: duše své nenasyti &.břicha.jejich ne

starce!
27. Král kviliti bude &kníže obleče
se v smutek a ruce lidu v zemi předě
šeuy budou. Podle cesty jejich jim uči
ním a podle soudů jejich eouditi je budu;
i zvědi, že já jsem Haapodin.

budou naplněna; nebo pohoršenimne-

Kapitola

.,

vaosu
20. A lepci
ozdo uučiněno
zá on sleat'.ch k

Prorotovi
u videni
vcbrdmJerunlem'
zlý Megannem:
'še v — ohni“
Běh
.modlmb“
“h'fžmřum.
'“ .“"
stavili &obrazův olťavnýg modlpsyvýchya Odmemy“ *"mm
mm" ' "“ pach-in.
podobizen nedělali z něho: protož obrů—
1. [ stalo se léta šestého. šestého mě

til jsem jim to Vnečistotu:

sice. v pátý (den téhož) měsíce:' já se

21. a dám to v ruce cizích k rozchvá— děl jsem v domě svém &starši jůdšti se
18) Kdo co prodá, nedostane to více. byt i na živě zůstal ní do léta miloetivěbo. v kterém! ee
dědictví tem, od nich! pocházela. me poetupovnln; tobe se pak nikdo nedočká. proto že prve
všichni do Babylon- znjnti budou. — “) t. toto proroctví o zkáze veškerého lidu a země
nenavrůtí ee. aby nebylo vyplněno. nýbrž jistě ee ltnne. — “') t. nišidný člověk nebude
_ s to zniknoutí tá zkázy. která! ho v životě jeho potki.

14) t. tak to bude volati, ele přede . . . — ") t. je. je nnplním etnebem pro nepremti jich
(viz 16., srov. V. Moji. 32. 30.); lidný nebude moci odolati nepříteli.
17) t. třinti se budou bání. — ") :. nemohoucíeh strachem moči udrželi. (21. 7.)
!$) t. oholení na znernení emntku. (h. 15. 2.)
19) t. ntřibro . zlato bylo jim příčinou neprovoeti. ješte ti z neho dělali modly; anebo: že je
nepnvč nabyli: nespravedlnosti. licbvou. ati-kováním.
23) t. konec udělej; Hebr.: řetěz. k vyznamenání ujetí jejích.
24) t. untynemi núní tři čáetly ebrímově: eýů. obětniee . evntyni svatých.
25) o. kterého jim uipromi předpovídali; na ned-mo. (v. 26.)
26) t_ nikde! nebude nni rady. ení útěchy, nni pomocí.
1) Aby le udání to s l. l. a | 3. 16. srovnalo. má to za to, de ten rok průvč byl přeotnpqý
o 13 měsících; meeíc řený jest ekorem nei erpen.

] 65.
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děli přede mnou: i padlatu na mne ruka
Pána. Boha.
2. I viděl jsem, a. aj! odoba jako pohled ohně: od pohledu dr jeho a dolů
oheň? a od bedr jeho &vzhůru jako pohled blesku, jako vidění čistec.
3. A vztažená podoby ruka uchOpila
mne za kštici hlavy má: &pozdvihl mne
duch mezi zemí a nebem: a uvedl mne

.

_

8.2—17.

10. A všed viděl jsem. a aj! všeliké
podoby zeměplazův &zvířat. ohavnost i
všeliké modly domu israelského nama—
lovány byly na stěně všudy vůkol.
11. A sedmdesáte mužů z starších
domu israelského a J ezoniáš. syn Safa
nův. stál u prostřed nich. kteříž stáli
před malováním: &jedenkaždý měl ka
didelnioi vruce své: & oblak mlhavý z

do Jerusalem u vidění Božím podle kadidla vstupoval vzhůru.
dveří vnitřních.' kteréž patřily na půl12. [ řekl ke mně: Jistě vidíš, synu
noc. kdež byla postavena modla hněvu člověka, co starší domu israelského činí
k vzbuzenl horlivosti"
ve tmách. jedenkaždý v úkrytu sínce
4. A aj! tu sláva Boha israelského své;nebot říkají: „Nevidí nás Hospodin;
podle vidění. kteréž jsem viděl na poli.“ opustil Hospodin zemi.“
5. [ řekl ke mně: Synu ěIOVěka!po13. [ řekl ke mně: Ještě obrátiv se,
zdvihniočí svých k straně půlnočnl. [ po- uzříš ohavnosti větší. kteréž tito činl.
zdvihl jsem očí svých k straně půlnoční:
14. I uvedl mne skrze dveře brány
a aj! na půlnoci “ brány oltářové' modla domu Hospodinova, kteréž atřily na
hněvu. právě kudy se vchází.
půlnoci: a aj! tu ženy sedě y plačíce
&. I řekl ke mně: Synu člověka! vi-

diš-li pak. co tito činí? ohavnostiveliké,
kteréž činí dům israelský tuto. tak že
daleko odejdu od svatyně své? i ještě
obrátiv se. uzříš ohavnosti větší.
7. Iuvedl mne ke dveřím síně: ividěl jsem, a aj! díra jedna v stěně.
8. I řekl ke mně: Synu člověka! pro—
kopej stěnu. A když jsem prokopal stěnu, ukázaly se dvéře jedny!
9. I řekl ke mně: Vejdi & viz oha—
vnosti nejhorší. kteréž tito činí zde.

Adonlsa-f

_

_ „ __

15- I ".“ ke meč; Jistě “depa

to.

synu _ěloyekaf „9brat1v se. uzřls oba—
mosuieste vetsi nad tyto—
16. I uvedl mne do síně domu Ho
s odinova vnitřní:“ a. aj! ve dveřích
chrámu Heepodinova. mezi síní & oltá
řem okolo pětmecítma mužů." hřbety
majíce proti chrámu Hospodinovu &
tváři k východu: a klaněli se k východu
sluncef"
17. [ řekl ke mně: Jistě viděl jsi,

2) t. podobu lidskou. muže na. pohled jako ohnivého, který od pasu vyhlížel jako oheň. na
horu do jeho blesk nebo čistec (viz 1. 4. pozn.); bylc pak Bůh sám. na se mu v té po—
dobe gjevil.

3) t. do líně vnitřní nebo kněhké. kde byl oltář. — ") t. modla.. která! Boha. co pravého
manžela vyvolené chod jeho. dcery Jeruaolénnkd. takměř ! hnrleni, žárlivoni, hněvu popu
zovnlo. Sv. Jeronym soudí, že bylo. modlo Bůh.. kterouž nejprvě hil Manana. :. když pak
na hl Jooiáiem bylo odstraněno.. opět Sodeciái proti oltáři Pinč postovni kázal.
4) t. u řeky Chobot. (Viz l.)
5) t. u briny na straně půlnoční, kudy ne v síň vnitřní ntuque k oltáři občtnimu.
8) t. do soukromní since. podzemního sklepa. kde tojemnó modlollutebnč ohavnosti tmpili.
12) t. nedbá Bůh věci. které! se ne zemi ději. ba ani o nich noví.
14) Pod jménem Adanim a. Alun,
otili utuři slunce a. zemi: kdy! se ono od země vzdelavaci
počalo. v létě po nejdelších dnooh. připomínali si to zdatně.
zvlášť ženy se všemi obyceji
matku; když pak se ; jen opět přibližovolo.když vše rozkvitů. slavili to radostně se všemi

ohhdy bujndho vmlí.
16) t.. poznovu. opdt. (Viz S.) — ") t. mnoho. — "')
: hhněli se slunci.

t. odvrátili se od Hospodin Bohu svého

8.18.—9. ll.
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synu člověka: zdali lehké jest to domu
5. A oněm řekl. ano jsem slyšel:
jůdskému, aby činili ohavnosti tyto. kte Jděte po městě. jdouce za ním, &bíte:
réž činili zde, že naplňujíce zemi nepra neodpouštějž oko vaše aniž se slitu'te.
vosti, obrátili se k rozhněvání mne? a
6. Starce. mládence i pannu. ma 'č
aj! přikládají ratolest k chřípím svým.' kého i ženy bíte až do vyhubení: ale
18. Protož i já jednati budu v prchli nikoho. na němž uzříte Thau. nezabíjej to
vosti; neodpustí oko mě aniž se smí a od svatyně mé začněte.' Tedy začali
luji: i když volati budou k uším mým od mužů starších, kteříž byli před tváří
domu.
hlasem velikým. nevyslyším jich.
7. ! řekljim: Peskvrňte domu a na
plňte síně zbitými! Vyjděte! [ vyšlia bili
Knpllolu 0.
ty, kteříž byli v městě.
8. A když se zabíjení dokonale. po
Bůh ukazuje pmrokoví. jek přísnou pomstu nad hříš
nými vykoná. o jak hjicni znomenáni křížem ucho
vání budou.

zůstal
jsemkíá:
a padlOuve.
jsem ouve.
na tvářouve!
svou
a. vola'e
ře jsem:
1. | volal v uších mých hlasem veli Pane lŠože! zdali zahubíš všecky ostatky
kým řka: Přiblížila jsou se navštívení“ israelské. vylévaje prchlivost svou na J e
města. a jedenkaždý má zbroj vraždící v rusalém?
ruce své.
9. ] řekl ke mně: Ne ravost domu
2. A aj. šest mužův' přicházelocestou israelského a jůdského ve ikaí.jest příliš
brány hořejší, kteráž hledí na půlnoc, hrubě a naplněna jest země krve proli
a v ruce jednohokažde'ho zbroj zhoubný: tím &město naplněno jest odvrácenímz'
nebo řekli: „Opustil Hospodin zemi;"
muž
také jeden
nich
odín bylu &:..Hospodin'nevidí.“"
mnohem
něnýmu prostřed
a kalamář
písařský
bedr jeho :" i vešli a stáli podle oltáře
10. Protož i oko mé neodpustí aniž
měděného.
se slituji: cestu jejich na hlavu jejich
obrátím.
3. A slava Hospodina israelského
11. A aj ! muž, kterýž oblečen byl v
sstou ila jest s cheruba. na němž byla,
k pra u domu :' a zavolal muže, kterýž roucho lněné, jenž měl kalamář u hřbetu
svého.
odpověděl slovo, řka: Učinil jsem.
byl oblečen v roucho lněné a kalamář
jakož jsi mi rozkázal.
písař-ský měl u bedr svých.
4. [ řekl ]: němu Hospodin: Jdí pro
středkem města u prostřed Jerusalem:
a znamenej Thau" na čelích mužů lkají
cích a žalost majících nade všemi oha
vnostmi. kteréž se dějí u prostředněho."
17) t. drží svazeček ratolestí před tvůl'í nou. Hnnějíce te slunci. tek modliřití Perilnd
obyčej měli; jíní: „nesrozumitelně noeem mluví.“
]) Jinak: navštívitelč. eoudcovd, kůratelé Boží, o nichž hned zvláš! mluví v. 2.
2) Jeremiáš 39. 3. jmenuje šest důstojníků královských při dobytí měcta. -— ") t. aby pozor
mene! ty. kterým se milost prokhnti měla (viz G.); byl! neděl pokoje, milostí.
3) t. nn zamení toho, že Bůh obrům a lid opouští a žádné milostí mu ncpopřejo více.
4) t. pmledni písmeno hebrejské lbeeedy. které dle důklldnýoh & unubných zkoumůní vie—eh
učenců podobu mělo kříže (+ +
X), který již !: pohanů (Egypťanů :. j.) tqiemným byl
znamením živote; tuto kříž a. zname spásy Bohem raným určen. prv než Babkou krví Pěně
k tomu posvěcen jest.. — “) t. nejen neuolili v hříchy jiných, nýbrž za ně se umí kill
6) (. nejprve nmrtte ty, kteří sntyni mou spi-míli, ohavné modlollužhy tem
9) t. odpadnutím od Boha. zpourou proti němu; jinnk: přovrecoviním sondu. — ") v. 3. 12

Míca
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10. A na pohled jich čtyr podoba je
dna: jakoby bylo kolo u prostřed kola.
11. A když chodila, na čtyry strany
kráčela: a. neobracovala se chodlce. ale
k místu.k němuž se jíti uchylovalo to,
1. I viděl 'sem a aj! na obloze. kte kteréž první bylo. následovalai druhá..
ráž byla na hlavou cherubů. podoba aniž se obracevala.
trůnu na pohled jako kámen safírový
12. A všecko tělo jich i hrdla. i ruce
ukázala se nad nimi.“
i křídla i oblouky plná. byla očí vůkol
2. Iřekl k muži. kterýž oblečen byl čtyr kol.“
v roucho lněné. a pravil: Vejdi do pro
13. A kola ta nazval Obratná: ano já.
střed kol. kteráž 'sou pod choroby, a slyšel. _
naplň ruku svou
'm řeřevým, kteréž
14. Ctyry pak tváře mělo jedno: tvář
jest mezi cheruby. &vysypej je na mě jedna tvář cherubova:' & tvář druhá.

Kapitola 10.

Bůh zjevuje prorokovi dilo u videni. že mesto Jemu
lbm bude spálena. . že on nim prve opati zpr-mb—
ný modlollužbouduhu

sto. ! všel před očima. mýma.:

tvář člověčí: a na třetím tvář lvovů.: &

3. cherubové ak stáli po pravé straně
domu, když ve el muž ten. a oblak
naplnil síň vnitřní.
4. ] zdvihla se jest sláva Hospodinova
shůry cherubů k prahu domu: &naplněn
'est dům oblakem. a síň naplněna jest
leskem slávy Hos odinov .
'5. A zvuk kříde cherugů slyším byl
až do síně zevnítřní jako hlas mluvícího
Boha všemohoucího,
G. A kd ž byl přikázal muži. kterýž
oblečen by v roucho lněné. řka: Vezmi
oheň z prostředku kol. kteráž jsou mezi
cheruby: všed on stál "est podle kola.
7. [ vztáhl cherub ru u zprostředku
cherubů k ohni, kterýž byl mezi chem
by: a vzal a dal do rukou toho. kterýž
byl oblečen v roucho lněné: kterýžto
vzav vyšel jest.
8. I ukázala se na cherubech podoba
ruky lidské pod křídly jejich.
9. [ viděl jsem. a aj! čtyry kola podle
cherubů: kolo jedno podle cheruba je
dnoho. &kolo druhé podle chemba dru
hého: tvářnost pak kol bylo jako vidění

na čtvrtém tvář orličí.

kamene chrysohtu.'
])
9)
12)
13)
14)

15. lzdvihli jsou se cherubově: tot
jest zvíře, kteréž jsem viděl u řeky
Chobar.
16. A když šli cherubové, šla 5 ln i
kola podle nich: a. když zdvíhali c eru
bové křídla sve. tak že se pozdvihli od
země, nestála kola. ale i ona vedle byla.

17. Snimistojícímístálaikola: a spo
zdvihujícími se pozdvihovala se: nebo
duch života byl v nich.
18. [ vyšla sláva. Hospodinova od
prahu chrámového a stála. nad cheruby.
19. A pozdvihše cherubově křídel
svých, vznesli se od země přede mnou:
a když oni vycházeli. kola také šla za
nimi a stála u vchodu brány domu Ho
s odiuova východní: a. sláva Boha isra—
ského byla nad nimi.
20. Tot jest zvíře. kteréž jsem ví—
děl pod Bohem israelským u řeky Cho—
li. a srozuměl jsem. že cherubové
Bar:
y21. Čtyři obličejové 'ednomu a čtyry
křídlajednomu: a podo enství ruky člo
věka pod křídly jejich.

Viz ]. 26. t. nad cheruby byl trůn (stolec) leskem podoben drahokamu entitu. jasnomodrý.
tu. na pohled bury jmožluté. oo zluta; dle Habr. tež: jako křiitůl, led.
L hlavy, písty, louhotě — vie plno očí; le kolům i křídle divi. na rychlost okuqie.
t. točiti. rychlí; Behr.: „volal na ne, tak že jsem slyšel: Gulgaí! Rychlost! nebo: Bouře!
t. vola. vol-hi. sud ze oherubovó ne arie omluvy th-í volnkou ke vchodu obrieeni byli. a _

tedytetvúl- :vlůittvůří eherubeeemývela;

srov.1,10. — v. 20. všeckynuývůcheruby.

10.22.—- 11. 17.

Ezechiel.

8. Meče jste se báli. a meč uvedu na
vás. dí Pán Bůh:
9. a vyvrhu vás z prostředku jeho a
dám vás v ruku nepřátel &vykonám nad
každého před tváří svou kráčeti.
vámi soudy.
10. Mečem psdnete: na. pomezí isra
Kapitolu II.
elském souditi věs budu & zvíte, že já
Ukazuje Bůh. že pozůstalý ' Jerusslůne líd trest-ti jsem Hospodin.
bude; 15. ty ale. kteří jsou v zajetí babylonském, že
11. Toto nebude vám kotlem,' a vy
shromáždí s v zemi jich opet uvede; 22. jek velebnost
Boží opustila mi s 24.octou
Ezolcbielopět
u ujetých se nebudete u prostřed něho masem: na
.
' pomezí israelském souditi vás budu."
12. Izvíte. že já. jsem Hospodin:
l. [ pozdvihl mne duch &uvedl mne
k bráně východní domu Hospodinova,
že v přikázaních
mýchale necho—
ili ». soudů
mých nečinili.
podle
kteráž hledí k východu slunce: a. aj, u proto
vchodu brány bylo pětmecítms mužův :“ soudů národů. kteříž jsou vůkol vás. či
i viděl jsem u prostřed nich Jezoníáše, nili jste.
13. [ stalo se, když jsem prorokoval,
syna Azurova. s Feltíáše. syna Banajá—
šova, knížata lidu.
Feltiáš, syn Bannjůšův, umřel:i padl
'sem
na. tvář svou voleje hlasem veli—
2. I řekl ke mně: Synu člověka! tito
ým & řekl jsem: Ouve. ouve, ouve!
jsou muži, kteříž myslí nepravost a drží
Pane Bože! činíš ty konec ostatkům
radu nejhorší v městě tomto
israelským ?“
3. řkouce: stž nejsou dávno vysta—
14. I stalo se slovo Hospodinova ke
veni domově? Totot jest kotel. my pak mně řkoucí:
maso."
15. Synu člověka! bratří tvoji, bratří
4. Pročež prorokuj o nich. prorokuj.
tvoji, muži příbuzní tvoji i veškeren dům
synu člověka!
israelský, všickni. jimžto řekli obyvatelé
5. ] připadl na mne duch Hospodi jerusalěmští: Daleko odejděte od Ho
nův & řekl mi: Mluv: Toto pravi Ho spodina.. nám jest dána. země :: vladař
spodin: Tak jste mluvili, dome israelský! ství.'
_
&myšlení srdce vašeho já znám.
16. Protož toto praví Pán Bůh: Ze
6. Přemnohých pobili jste v městě jsem je daleko zahnal v národech a.že
tomto a naplnilijste cesty jeho zbitými. jsem je rozptýlil po zemích: budu jim v
7. Pročež toto rsví Pán Bůh: Zbití posvěcení maličké“ v zemích, do nichž
vaši, kteréž jste po ožili u prostřed něho. jsou přišli.
17. Protož mluv: Toto praví Pán
tit jsou maso a. ono jest kotel: ale vás
Bůh: Shromáždim vás : národův s se— _
vyvedu z prostředka jeho.
22. A podobenství tváří jejich bylo
těch tváří, kteréž jsem viděl u řeky Cho.

bar; i pohled jejich i prudkost jednoho

]) t. těch. kteří se odvrátili od Hospodina; kladou se příkladně místo v's'ech knížat nevěruýoh.
3) t. dávno již stojí s budou státi, necht si předpovídqjí proroci (Jeremiáš aj.). co chtějí. ——“')
přislovím řečeno: „jako se maso z kotle nu,-vytáhne. už se uvaří, tak imy sůstsneme ve městě
bez úhony. u.! umi-emu“ zdá se spolu býti výsměšok ns promctví Jeremiášovo !. 18.
11) t. město Jerusslém, na ně! vy tak spolehšte. -— ") Vyplnilo se, když Sedeoiáš & knížata.
_jůdští juti s v Roblstu k Nsbuchodonosorovi přivedeni byli. (Jer. 51)
13) t. měli tato náhlě smrt zomeostl. že národ is:-selský docel. vyhuben bude s tak pudoe?
15) Smysl: Ti. kteří jsou zajati s tebou . podrobili se na rozkaz můj krěli bubylonskéruu. jsou
ostatkove' národu ist-selského, jim! milostiv budu (16—20); ale Jerusulémské, kteří vás ode'
hnali a nyní mne ohavnou modloslulbou urážejí, ty mvrhnu: oni padnou jako Feltiiš (ŽL).
16) t. chrámem muíičkým. jim k poučí-„ení . k útěie; jaký že míní. nuuučujo 19. u. 20.

Ezechiel.
beru vás : zemi. v nichž rozptýleni jste,
a dám vám zemi israelskou.
18. Ívejdou tam & odejmou všecky
úrazy &všecky ohavnosti její z ni.
19. A dam jim srdce jedno a ducha
nového dám u vnitřnostijejich: aodejmu
srdce kamenné z těla jejich a dám jim
srdce masité :“
20. aby v přikázsních mých chodili
a soudů mých ostřihali a činili je: a byli
mně lidem a je, abych jim byl Bohem.'
21. Kterýchž srdce po druzích aohav
nostech svých chodí, tech cestu na hlavě
jich položím,' praví Pán Bůh.

II. 18. — 12. II.

vidění &nevidi. a uši k slyšení a neslyší;

nebo dům popuzujicíjest!

3. Ty tedy, synu člověka! učiň si ná.
dobl přestěhováni,' &stěhovati se budeš
ve dne před nimi: přestěhuješ se pak z
místa svého na místo jiné před očima
jejich. zdaliby snad papatřili: nebo dům
popuzující jest.
4. A vyneseš ven nádobí své jako ná—
dobí stěhujícího se ve dne “před očima
jejich: ty ak vyjdeš u večer“ před nimi.
jako vych i ten, kterýž se stěhuje.
5. Před očima jejich prokopej snstěnu:
a vyjdeš skrze ni.
6.
Před očima jejich na ramenou ne—
22. Izdvihli cherubové křídla. sva &.
kola se zdvihla s nimi: a sláva Boha isra sen budeš: v mrákotě vynesen budeš:
tvář svou přikryješ &. neuzříš země :*
elského byla nad nimi.
nebo za zázrak dal jsem tě domu isra
23. [ vystoupila sláva Hospodinova elskému."
z prostřed města a stála na hoře, kte
7. [ učinil jsem. jakož mi rozkázal Ho
ráž jest na východ města.“
spodin: nádobí své vynesl jsem jako
24. A duch zdvihl mne a přivedl do nádobí stěhujícího se ve dne: a u večer
země chaldejské k zajatým u vidění v
si stěnu
rukou: nesen
a v mrá
otě jsemjsem
vyšel.
na ramenou
jsa
duchu Božím: a od'ato jest ode mne prokopai
před obličejem jejich.
vidění. kteréž jsem viděl.
8. l stala se řeč Hospodinova ke mně
25. I mluvil jsem k zajatým všecka
ráno řkoucí:
slova Hospodinova. kteráž mi byl ukázal.
9. Synu člověka! zdaliž neřekli k tobě
dům israelský. dům popuzující: Co ty
děláš?
Kapitola 12.
10. Rei k nim: Toto pravi Pán Bůh?
Ukazuje podobenstvím odvedeni lidu do zajeti; &. útek.
leti. oslepmi . odvedeni Sedecis'ěe trilo: 21. hil-á Břímě toto na vůdce, kterýž jest v Je
lid. ie iečem prorokův nevěří.
rusalémě. a na všecken dům israelský.
]. Istala se ke mně řeč Hospodinova kterýž jest u prostřed nich!
řkoucl:
11. Rei: Já zázrak váš! Jakož jsem
učinil, tak bude jim: do přestěhovaní a
2. Synu ty
člověka!
domu
pok do zajetí půjdou.
puzujícího
bydlíš,u prostřed
teřížto oči
mají

19) t. a' masa. měkké. citlivě; odejmu od nich estvnelost srdce, kterouž mne uráželi.
19—20) Rozumí se o národu nového lemele, církvi Kristově dle skutkův ep. 4. 32.
21) t. potrestá-m je, jak toho pro nepravosti své zasloužili.
28) t. na hoře olivotskó: tamt sláva Hospodinova posledně stále. než k nebi se vznesla; odtud
i Kristus na nebesa vstoupil. (Zachar. 14. t.)
'
2) t. ač vidí a slyší, co jim nastěvi. predne nedbqjí. jakoby neviděli, neslyldí.
8) t. připrav nářadí a potřeby na cestu na znamení. se lid do cizi zeme převeden bude.
4) t. k předpodobuění toho. to Ssdeoiii se svým dvorem v noci utíksti bude. (Jerem. 39 a 52.)
6) t. chaldejská, ]: předpodobněni toho, že Sedeniáš oslepen bude, ani! usi-i země. do ni! od
veden bude. — ") t. za nemeni budouci věci předzvěstnjící.
10) t. ten truehlirý osud potků krále i rodinu jeho i veškeren lid země jůdské.

12. 12. -— 13. 6.

Ezechiel.

12. A vůdce. kterýž jest u prostřed
nich. na ramenou nesen bude, v mrákotě
vy'de: stěnu prokOpají. aby jej vyvedli:
tv jeho bude přikryta, aby neviděl
okem země.
13. [ roztáhnu sít svou naň & pols
pen bude do nevedu mého: s přivedu
jej do Bsbylona. do země chaldejské: a.
neuzří ji a tam umře.
14. A všeck , kteříž vůkol něho jsou,
stráž jeho i zšstupy jeho. rozptýlím u
všeliký vítr: a meč vytasím za nimi.
15. l zvědít. že já jsem Hospodin.
když je roz týlím mezi národy & rozseji
je po zemícgl.

16. A zanechám z nich mužů málo
po meči a hladu i moru: aby vypravo
vali všecky nešlechetností jich mezi ná.
rody. k nimž vejdou: i zvědít. že já.jsem
Hospodin.
17. I stala se řeč Hospodinova ke
mně řkoucí:
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23. Protož rci jim: Toto praví Pán
Bůh: Učiním. že přestane přísloví to.
aniž bude vůbec více řečeno v Israeli; i
mluv k nim. že se přiblížili dnově a řeč
všelikého vidění.
24. Nebo! nebude více žádného vi—

dění marného. ani prorokování pochyb
ného u prostřed synův israelských.'
25. Nebo já Hospodin mluviti budu:
& kterékoli slovo promluvím. stane se
a neprodlít se více: ale za dnů vašich.
dome p0puzující. mluviti budu slovo s

učinim
dí Pán
26. je.stala
se Bůh.
řeč Heepodinova ke
mně řkoueí:
27. Synu člověka! aj. dům israelský
říkajících: Vidění. kteréž vidí tento, na
mnohé dny: a na dlouhé časy tento pro—
rokuje.
28. Protož rci jim: Toto dí Pán Bůh:
Neprodlít se více všeliká. řeč má: slovo,
kteréž mluviti budu, naplní se. praví

18. Synu člověka! chléb svůj v zár— Pán Bůh.

mutku jez, ale i vodu svou vspěchu a
v truehlivosti pí.
19. A díš k lidu země: Toto praví
Pán Bůh k těm, kteříž bydlí v Jerusa
lémě v zemi israelské: Chléb svůj v pe
člivostíjísti budou a vodu svou v truch
Iivosti pití budou, poněvadž : ustla země
(a zbavena jest) množství sv ho pro ne
pravost všech. kteříž bydlejí v ní.
20. A města, která jsou nyní obydlena..
Opuštěna budou. a země pustinou bude:
s. zvíte, že já. jsem Haapodin.
21. I stala. se řeč Hospodinova ke
mně řkoucí:

Kapitola za.
Bůh přísně kůlů liíproroky : lžíprorokyně .. hrosí jim
tresty tvými.

]. I stala se řeč Hospodinova ke mně
řkoucí :

2. Synu
člověka!
prorokuj
rokům
israelským.
kteříž
proroproti
ují, pro
&rei
rorokujícím z srdce svého-. Slyšte slovo
glospodmovo:

3. Toto praví Pán Bůh: Běda proro
kům nemoudrým, kteříž následují ducha
svého a nic nevidí!
4. Jako lišky na pouštích byli proroci

22. Synu člověka! jaké jest to pří— tvoji. Israeli!
sloví u vás v zemi israelské řkoucích:
5. Nepostavili jste se na odpor,' aniž
„Na dlouho prodlí se dnově. & zahyne jste vzdělali zdi pro dům israelský,"
všeliké vidění?“'
abyste stáli v boji v den Hospodinův.

22) t. dávno již předpovidá ten a ten prorok zlu'uu města & odvedeni lidu. s. nestává. se: tak
se tedy sotva kdy stane. Tac řeč všech všudy nevórcův! 33, 31. (Jet. 17, 15. H. Petr. 3. 4.)
24) t. to můžete říci o lliprorocích; ale i těm konec učiním.
4) t. uchytí-sli k svému prospěchu. ale i plaší při vielikém nebezpečenství, jen o sebe dbqjíce.

5) Behr.: „ns průlomu zdi“ k hrami. _ “) a. k obraně: nehledělijste

muy k prospěchu

lidu. ani k dobrému jej vedouce, aniž od zlého ohránlee.
___—___..__...—
„...
.._._.

Biblíinn.

166
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6. Vidí marně věci a prorokují lež.
říkajíce: Praví Hospodin! jcšto jich ne
poslal Hospodin: a snažili se potvrzovati
řeči (své).

7. Zdali jste neviděli vidění darem

něho & hádaní lživého nemluvili? & ří

káte: „Praví Hospodíní“ ješto já ne
mluvil jsem.
.
8. Pročež toto praví Pán Bůh: Ze
jste mluvili věci marně &viděli jste lež:

protož hle. já na vás! dí Pán Bůh:
9. i bude ruka má. na proroky. kteříž

13. 6—23.

15. A doplním hněv svů' na stěně i
na těch. kteříž ji omítají ' ou nesmí
šenou. a dím vám: Není stěny a není
těch, kteříž ji omítají,
16. prorokův ísraelskýcb, kteříž pro
rokují Jerusalému a. vidí jemu vidění
pokoje. a není pokoje; praví Pán Bůh.
17. A ty, synu člověka! obrat tvář
svou proti dcerám lidu svého. které
prorokují z srdce svého. &prorokuj proti

nim'

18. a.rci: Toto praví Pán Bůh: Běda
těm. kteréž šíjí peřínky pod všeliký lo
ket ruky: a dělají podhlavnice pod hlavu
všelikého věku k polapení duší: a když
polapily duše lidu mého, obživovalyduše
Bůh:
jejich.“
10. roto že zklamali lid můj, říka
19. A zlehčovaly mne u lidu mého
jíce: .. okoj !“ a není pokoje : a on sta.
pro hrstku ječmene a skývu chleba.. tak
věl stěnu, oni pak ji omítali hlínou bez že zabíjel duše. kteréž neumírají, &ob—
vidí věci marné &hádají lež; v radě lidu
meho nebudou a v písmě domu israel
ského nebudou napsání. aniž do země
israelskě vejdou: i zvíte, že já jsem Pán

lev.
živovaly dyuše,kteréž živěnejsou.“ lhouce
p 11. Rciž k těm. kteříž omítají hlinou lidu mému. věřícímu lžem.
nesmíšenou. že padne (zeď): nebo na.
20. Protož toto praví Pán Bůh: Aj.
stane příval rozvodnílý & sešlu kamení
já na peřinky vaše, jimiž vy lapáte duše
(jako
ptáky) létající. & ztrhám je sra
Eřeveliké'
s
hůry
padající
&
vitr
bouř—
'vý. kterýž rozmetá ji.
12. Když pak. hle! padla stěna. zdalíž menou vašich &pro ustím duše. kteréž
se neřekne vám: Kdež jest omítka, kte vylapáte. ty duše k letaní (já propustím);
rouž jste omítali?
21. & roztrbl'tm podhlavnice vaše &.
13. Protož toto praví Pán Bůh: I vysvobodím lid svůj z ruky vaší, aniž
učiním v rozhněvání svém, že se strhne budou více v' rukou vaších, abyste je la—
vítr bouřlivý &příval rozvodnilý bude v paly: í zvíte. že já jsem Hospodin.
22. Proto že jste v zármutek pohrou
prchlivosti
mě a. kamení veliké v hněvu žili srdce spravedlivého lžívě. kteréhož
zkáze.
jsem
já nezarmoutil: a posilníli jste ru
14. [ zkazim stěnu, kterouž jste omí
tali hlínou nesmíšenou. a srovnám jí s kou bezbožněho. aby se nenavrátil od
zemí a.odkryt bude základ její: a.padne cesty své zlé &živ byl:
23. proto marných věcí nebudete ví
&zmařen bude. kdo ji omital. u prostřed
děti & hádaní nebudete hádatí více. &.
ní: &zvíte. že já jsem Haapodin.

ll) Rozuměj krupobití: tím podobenstvím míní prorok zhoubné vojsko chaldejské. (I, L)
17) t. bylyť i některé ženy pravým duchem prorockým od Boha obdařene': Deboru (Soud. 4. d.),
Holdn (4. Král. 22, 14.); vedle tech si pak i mnohé lživé ducha prorockého osvojovaly. jako
vedle pravých proroků ltíprorokove' činili. Někteří pak na zžcnštilé proroky mzumějí
' 18) t. slibovsly mu. že živ bude. že ho žádné neštěstí nepotká. & tak překážely polepšení jeho.
19) & dobré. jich! duše duchoan žiji, k zlěmu uváděly a tuk je o život duchovní připravily; zlé
pak. kteří duchovně mrtví jsou , : hl'ichu jich nekěrely. ba ujištovely, že ve všem dobře je
dnqjí. tivote i dobrých dnů jim ulibujíce: tytéž povinnosti jim ukládá. které prorokům.
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14s 1—16.

lid svůj z ruky vaší, i zvíte. že
jvltrhnu
jsem Hospodin.

Kapitola 14.
Předpovidš zahanbeni . pomstu modlonluishnikům;
& však slibujo. ie některých! proti uslonženl ucho
v£ : zvláštních příčin.

1. [ přišli ke mně muži z starších isra—
'
elských a seděli přede mnou.
2. [ stala se řeč Hospodinova ke mně
řkouci:
3. Synu člověka! muži tito položili
nečistoty své v srdcích svých a pohor—

šení nepravosti své postavili proti tváři

své? zdaliž otazán jsa odpovímjimi"
4. Protož mluv jim a díš k nim: Toto
pravi Pán Bůh: Všeliký člověk z domu
israelskěho. kterýž položí nečistoty své
v srdci svém :: pohoršení ne ravosti své
postaví
proti tváři
své,něho
a přijde
proro
ovi. ot.-izuje
se skrze
mne:k já
Ho—
spodin odpovim jemu dle množství ne

se mne skrze něho: já Hospodin odpo
vím jemu skrze sebe samého.
8. A obrátim tvář svou na člověka
toho a učiním jej příkladem apříslovím
a vyhladlm 'ej z rostřed lidu svého: i
zvíte, že já, jsem ospodin.
9. A rorok když pobloudí & mluví
slovo. j Hospodin oklamám proroka
toho ;' i vztáhnu ruku svou naň a vy
hladlm jej z prostřed lidu svého isra
elského.
'
10. [ ponesou nepravost svou: podle
nepravosti otazujícího se. takt bude ne—
pravost proroka,
11. aby nebloudil více dům israelský
ode mne. aniž se oskvrňoval u všech
přestoupeních svý ; ale byli mně li
dem a já byl jim Bohem, praví Pán
zástupův.
12. [ stala se řeč Hospodinova ke
mně řkoucí:
13. Synu člověka! kd žby země zhře
šila proti mně, tak že y neustále pře
stupovsla (zákony mé) , vztáhnu ruku
svou na ni a zetru prut' chleba jejího:

čistot jeho :'
5. aby polapen byl dům israelský v
srdci svém.' jímž odstoupili ode mne ve a dopustim na ni hlad a zabijí v ní člo—
věka i hovado;
všech modlách svých.
6. Protož rci domu israelskěmu: Toto
14. a b li—lib tři muži tito u pro
praví Pán Bůh: Obratte se & odstupte střed ní. oe. šaniel &Job: oni spra—
od modl svých i ode všech poskvrn vedlnosti svou vysvobodí (toliko) duše
svých odvratte tváři své.
své. praví Pán zástupův.
7. Nebo všeliký člověk z domu isra
elského i z obrácenců. kdožkoli bude při
chozím v Israeli. odcizí-li se ode mne.
a položí-li modly své v srdci svém apo—
horšenl nepravosti své postaví-li proti
tváři své a přijde-li ]: prorokovi. tázat

15. Pakli i zvěř ne'horší uvedu na
zemi, abych pohubil ji, a bylaby bez—

cestnou, proto žeby nebylo žádného,
kterýžny
ni pro
16. ytšeltřipřes
muži
tito zvěř;
byli v ní. ' živ
jsem já, praví Pán Bůh, že ani synův, ani

3) t. cti neásté a pohoršlivě modly ové vnitř i vně, srdcem i skutku-; modly (všelikě nepravosti)
takmčř za cíl si postavili. — ") Bůh rjovil prorokovi tajně hříchy mužů těchto. aby se
nedivil. když jim buď ani neodpoví, anebo přísně je potrestá., jak toho zasluhují. (V. 4.)
4) t. jak toho pro své—přemohé a ohavné hříchy zaslouží.
5) t. aby poznal. jak i mne urazil ohavnou modloalužbou. i jak velmi sim si uikodil. pohřiiiv
se v takové nepravosti; naráží na to. co řekl “v. 3. (Srov. Přísl. 3, 22.)]
0) t. když u_iprorok (nebot pravý neklnme !) jakýmkoliv zlým důvodem předpovídá lidem blaho,
ji. usiním. že předpovdddníjeho Hivým se uuu.
stihqje stejným trestem jej samého i ty.
kteří mu věří. (Vis ID.)
13) t. podporu iveta, ana v ehlebě co v hlavním pokrmu založí; odejmu jí úrodnost.
13—28) Smysl: Byt i nektera země pro hříchy obyvatelů svy'oh toho' zasloužila. abych ji po

166.
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dcer
nevysvobodí,
ale zpuštěna
oni sami
vysvo%vých)
ozeni budou,
země pak
bude.
17. A nebo uvedl-libych meč na zemi
tu a řeklbych meči: „Projdi skrz zemi !“

&
14.17. ——
15.8.

Kapitola 15.
Ukazuje podobenstvím. že lid bez skutků dobrých bude
uhuben. jako rěví, nevydá-li ovoce, co ničemné spů
Ieno bývá.

1. [ stala se řeč Hospodinova ke mně
řkoucí:
2. Synu člověka! co se stane z dřeva
ní: živ jsem já. praví Pán Bůh. nevy
svobodí synův am dcer (svých), ale oni révověho přede vším dřívím hájovým.
“kteréž jest mezi dřívím lesními"
sami vysvobození budou.
3. Zdalíž vzato bude z něho dřevo.
19. &paklibych i mor poslal na zemi
tu &vylil hněv svůj na ni krve prolitím. ab uděláno bylo dílo? anebo udělají z
něho kolík, aby se zavěsila na něm ja
abych odjal z ní člověka i hovado;
&.pobilbych v ní člověka i hovado;
18. a tři muži tito byliby u prostřed

kákoli nádoba?
20. a Noe a Daniel a Job byliby u
prostřed ní: živtjsem já. praví Pan Bůh,
4., Aj. ohni dáno jest v pokrm! obojí
že ani syna ani dcery nevysvobodí. ale stranu“ jeho strávil oheň a. prostředek
oni spravedlností svou vysvobodí (to jeho obrácen jest v pyř; zdaž bude uži
tečně k u?
liko) duše své.
„
21. Nebo toto praví Pán Bůh: Ze
5. I když bylo celé, nebylo způsobné

byt bych poslal i čtyry soudy své nej— ]: dílu: čímž více. když je oheň zžíře &
horší, meč a hlad a zvěř zlou i mor na spálí; nebude z něho uděláno ničehož.

Jemsslém. abych zabil v něm člověka i
hovado:
'
22. a však zůstaveni budou v něm

6. Protož toto praví Pán Bůh! Jakož
jest dřevo révové mezi dřívím lesním,
kteréž jsem dal ohni k sežrání. tak dám
obyvatele jerusalémské:
někteří
kteří
syny&.
adcery zachovani.
svě: hle! oni
vejTedou
ou k vám
7. a obrátím tvář svou proti nim;
uzříte cestu jejich i nálezky jejich a z ohně vyjdou a oheň stráví je:' a zvíte.
potěšíte se nad zlým. kteréž jsem uvedl že já jsem Hospodin. když obrátím tvář
naJerusalém, mdo vším. cožj sem uvedl svou proti nim
na něj.
8. a učiním zemi jich bezcestnou a
ustou: proto že přestupníci byli, praví
23. A potěší vás. když uzřite cestu
án
B h.'
jejich s nalezky jejich; i poznáte, že ne
nadarmo učinil jsem všecko to. což jsem
učinil vněm. praví Pán Bůh.

huhil všemi ranami na věky bez milosrdenntví, neučinim to Jeruselému . semi jůdske'; nyÍhr!
zachovám některých na živu. : ti přijdou k vám do Babylonu; vy uzříte í nepravosti jejich
i tresty. je! pro ně vytrpělí. :. uznáte : potěšením, že jsem nevyhubil je docela, jak byoh
byl mohl & oni toho byli hodně zasluhovali. „Kdyz to hněvái, na milosrdenství pamatuju.?

2) Dolet: nenese-li ovoce, nehodí se leč na oheň k spálení. - ") Jinak: Co jest rěví u ph
rovnání k ostatnímu dříví? jakou cenu má před ním? Nejen žádnou. ale jest i špatněiší.
4) t. obojí konec. nebo : pevnějšího dříví zůstává kousek některý opálený sice . ale tak ze z
něho aspoň kolík lze události.
7) t. ujdou-Ii jednomu neštěstí. uvrhu je v druhé. a! je zhubím docela; jako když se : drob
ného dříví v prostředku přepáleného pozůstalé konce opět na oheň ahrnou.
8) Jako tuto Židé, tak se připodobňtúí v Zákoně novém vinnému rěví i křesťané. maté i tito jako
oni Židé česnému zahubení i věčnému ohni propadnou. pekli odtržení od Krista. živého vin
ného kmene. náležitě ovoce křeohnshě víly nepřinášejí. (Jan. 15. E.)
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vzrostly: ale byla.jsi naha a zabanbeni
pins.“
8. [ šel jsem mimo tebe a viděl jsem
tě: a si! častvůj. čas milujicicb:' i pro
stí-el jsem oděv svůj na tebe a přikryl
jsem hanbu tvou" A přisáhljsem tobě
a vše]jsem s tebou v smlouvu. pravi Pán
[. [ stala se řeč Hospodinova ke Bůh, a učiněna jsi mou.
mně řkouci:
9. I umyl jsem tě vodou a očistiljsem
2. Synu člověka! známé učiň Jerusa krev tvou s tebe: a pomazaljsem tě o
lému ohavnosti jeho:
lojem.
3. a diš: Toto pravi Pán Bůh Jeru—
10. A oděl jsem tě oděvem pestrým
salěmu: Kořen tvůj a rod tvůj z země a obul jsem tě v obuv barvy fialově: a.
chananejslcě: otec tvůj Amorrhejský a opásal jsem tě kmentem a. přioděl jsem
máti tvá.Cethejskáf
tě tkaninami jemnými.
4. A když jsi se narodila v den na
11. A ozdobil jsem tě ozdobou &dal
rozeni tvého, nebyl přiřiznutpupek tvůj jsem náramky na ruce tvé i točenici
a vodou nebyla jsi umyta. k spasení.“ ani okolo hrdla tvého.
soli posolena." ani plenkami obvinuta.
12. A dal jsem kroužek nad ústa tvá
5. Neslitovalo se nad tebou žádné oko,
a náušnice na uši tvé &.komun krásy
aby bylo učinilo tobě jedno z těch věci, na hlavu tvou.
(Přisl. 11, 22.)
smilovavši se nad tebou: ale byla.jsi po
13. I ozdobena jsi zlatem a. stříbrem
vržena na tvář země v zavržení duše
&oděna. kmentem i měňavým a mnoho—
tvé v den, v kterémž jsi se narodila'
násobně barevným rouchem: běl a med
6. A jde mimo tebe, viděl jsem, ano
tebe pošla ivaji v krvi tvé, i řekl jsem a olej jidnla jsi & krásnou jsi učiněna
ti. když jsi byla. v krvi své: Ziva přiliš velmi: a dospěla jsi v královstvi.
14. A rozneslo se jméno tvě mezi
bud'! řekl jsem. pravím. tobě: V krvi
své živu bnďl'
národ pro sličnost tvou; nebo jsi do-L
7. Rozmnožil jsem tebe jako bylinu konalz byla v okrese mě. kterouž jsem
polní: a rozmnožila jsi se & velikou jsi byl vložil na tebe, pravi Pán Bůh.
15. I majic důvěru v kráse své. smil
učiněna a dospěla jsi a přišla k ozdobě
ženské: prsy tvé naduly se a vlasy tvé nilajsi ve jménu svém :' a vzdalajsi smil

Kapitola 16.

Představuje" Bůh národ židouhý v podobenství ženy
cizoložně . předstírá mu dobrodini pretizeni . 15.
nevděčnostdiz se onen se to odměnil; 35. ukazuje.
co za to zasloužil. když nepravosti i Sodomskě i Ss
msřskě předčil; 53. ale předce mu slibuje milování.

3) t. od národů pohanských poohúzíi; Jerusalóm od Cbsnsnejskýoh založen &vystaven, od Jo
busejskýcb :! do času Davidových držěn byl.
4) t. k očištěni. ——") Tuk obyčej býval činiti u nově narozených diuk.
5) t. bylo jsi město opuštěné. vši pomoci i všeho opatrování zbavené i opovržene'.
6) t. jnkoliv okrvavens. & poskvměna . zanedbáns jsi. : m6 milosti live. buď!
?) Smysl: „Rosmnozil jsem tebe. národě židovský! a přivedl k silo matné; ale v mnohém ještě .
jsi byl nuzen s potupen mezi národy.“
8) t. čas milování, vdaveh. — ") t. vztáhl jsem křídlo oděvu svého svrchního na. tebe t. zs
snoubil jsem tě sobě. (Ruth 3. S.) Tot se stalo za časů stidovy'cb. kdy! Jeruzalém hlavním
městem a místem služeb Božích a ptavého náboženství učiněn jest.
15) t. za příčinou slávy svě seznámivii se ' eizoumskými nestoudnými mravy. vielikó jsi si oblí
bila :. přijela; nebo: proti jménu. slávě. pověsti své. — ") Modlosluiehnost jmenuje se
v pismě sv. příhodně lmilstvim anebo cizolobtvim. jelikož jest zpronevěhni se Bohu. pts
věmu čenichu n choti duší lidských; ohavnost té pronevčq obsvným břichem se líčí.

[ isso
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vilajsi krásu svou: a roztahovalajsi nohy
své každému mimo jdouclmu &rozmno
žila
jsi smilstvl svá.
16. A vzavši z oděvů svých. nedělala
26. A smilnila.jsi s syny egyptskými,
jsi sobě výsostl onde i onde sšitýchz' a
smilnila. jsi v nich, jakž se jest nestalo, sousedy sv “mivelikých těl :“ a rozmno
aniž se stane.
žils jsi s ' stvl své k popouzeni mne.
17. A vzala.jsi připrav ozdoby své' z
27. Aj. jé. vztáhnu ruku svou na tebe'
zlata mého a stříbra mého. kteréž jsem &odejmu ospravedlnění tvé:" &dém tě
dal tobě: a nedělala jsi sobě obrazů v duše"“ nenávidlclch tebe dcer pale—
mužských" &smilnila jsi s nimi.
stinsk ch. kteréž se stydl za.cestu tvou
18. & vzala.jsi roucha. svá rozličných nešlec etnou.-|
barev &přiodilejsi je: a olej můj i vonné
28. [ smilnila jsi s syny assyrskými,
věci mé kladla jsi před nimi.
proto že jsi ještě nebyla naplněna: &
19. A chléb můj. kterýž jsem dal tobě. když jsi se nasmilnila. anižjsi tak se na
stvl své každému mimojdouclmu , aby

jeho bylo."

běl a olej imed. jimiž jsem tě krmil.
kladla jsi před obličejem jejich k vůni
libeznosti. [ stalo se, pravi Pán Bůh.
20. a vzala jsi syny své a dcery své.
kteréž jsi mně zplodila., s. obětovala jsi
je jim k sežrénl: zdaliž malé jest to
smilstvi tvéf'
21. Obétovala jsi syny mě & dávala
jsi je. posvěcujlc jim.“
22. A po všech ohavnostech svých &
smilstvlch nerozpomenula jsi se na dny
mladosti své. když jsi byla nahá. a za
hsnbenl plné. pošlapéna jsouc v krvi
sve.

23. I přihodilo se po vši zlosti tvé
(běda. běda tobě! pravi Pán Bůh),
24. & vystavěla.jsi sobě dům nevěstči

sytils.
29.1rozmnožils. 'si smilstvl své v zemi
chananejské s Ch dejskými: & aniž jsi
tak se nasytila.
30. V čem očistim srdce tvé . pravi
Pán Bůh; poněvadž činlš všecky ty sku—
tky žen nevěstky a chlípnice?
31.při ebocjsi
dům. a.
nevěstčl
svůj
po" tkuvystavěla
véeliké cesty.
výsost
svou udělala jsi v každé ulici; aniž jsi
byla jako nevěstka, s zdráhanlm rozmno
žujíc mzdu :“
32. ale jako žena cizoložné. kteráž
mimo muže svého uvádí ci

Všechněmnevěstkám
dávány
bi—
vajl33.
mzdy.
ale ty jsi dávala mzdy
všec
něm milovníkům svým & da
dávala.

a udělala jsi sobě hsmpejs na všech jsi jim. aby vcházeli k tobě o evšad k
smllněnl s tebou!
ulicích.
34. [ stalo se jest u tebe při smilstvl
25. U každého počátku cesty vysta—
věle jsi znameni smilstvl svého : &soha— tvém proti obyčeji & po tobě nebude
16) Rozuměi stany na. Výloihmh oděvem, dnboeenným šelem pokryté k provozování modléhtví.

17) t. klenoty. které jsem ti dal, jako: nůrsmky. prsteny. náušnice. — ") pohlaví raut-kého. t.
modl; di: „mul-kýchf“ podobenství své o Jerusnlému v osobě ženské vede.
t. sdelil pak to neni veliké pronevěra tvá? —- Našli na způsob obětováni dítek Moloohovi.
t. polilqiio je. aby prošly mezi dvojím ohněm. (Viz IV. Král. 16. 3. s 17. 17.)
t. přijelo jsi egptckou. hrubou : nad jiné ohavnou modloalužebnost.
, .
t. k potrelt'ui tvému. ——") Bobr.: právo tvé. které! ti jakožto choti mé přinnleii. —
“') &. v žádost. v vůli. v porobu; měna palestinská dcerami zove. — *) Jakoby řekl: To
kovýoh jste se ohavnosti dopouitěli, ktera i těm pohanům v ohavnocti byly.
31) t. zpěěqjlo ae omilniti ne ze studu. nýbrž jen tak na oko. aby větši mzdu vynutilo; Dle Hebr.:
Ne jako jiné nověotky ze mzdy, ulo : pouhé chlipnosti smilnilc jsi.
33) Židé hleděli velikými ůtratami nokloniti cizí národy. vykazující: poklady ové na obětní dary

20)
'21)
26)
27)

pro ně . modly jejich. (4. Krt-i. 16, s. _

ls. ao. s.)

16. 35—49.
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smilněni (takového): nebo v tom. že jsi a upokojim se. aniž se budu více hně
dávala mzdu a mzdy jsi nebrala, učiněno vati.'
43. Proto že jsi se nerozpomenula na
jestutebe nacpak (než ujiných smilnic).
35. Protož, nevěstko! slyš slovo Ho dny mladosti své a popouzela jsi mne
všemi těmi věcmi: protož i já cesty tvó
spodinovo.
36. Toto pravi Pán Bůh: Protože — dal jsem na hlavu tvou. praví Pán Bůh.
lita.jest měď tvá' a odkryta jest han a a neučinil jsem podle hřichů tvých zpá
tvá při smilstvich tvých milovníkům chaných ve všech ohavnostech tvých.'
tvým a modlam ohavnosti tvých v krvi
44. Aj ! každý. kdož mluvi obecné při
slovi. na tebeje obrátí rka: Jako matka,
synů tv ch. kteréž jsi dala jim:
37. aj! jít shromáždim všecky milov tak i dcerajeji.'
níky tvé. jimž jsi se přimísila; i všecky.
45. Dcera matky své jsi ty, kteráž za
kteréž jsi milovala. se všechněmi. jichž vrhla muže svého a syny své: a sestra
jsi nenáviděla: a shromáždim je na tebe sester svých jsi ty, kteréž zavrhly muže
odevšad a obnažim hanbu tvou před ni své a syny své: matka vaše jest Ce
mi a uzři všecku mrzkost tvou.
thejska a otec váš Amorrhejský.
46. A sestra tvá větší jest Samaří,“
38. A budu tě souditi soudy cizolož
nic a vylévajícich krev: a dám tě v krev ona i dcery je'i. kteréž bydle'i na levici
tvé: sestra pa tvá menší te , kteráž
prchlivosti a horlivosti!
39. A dám tě v ruce jejich a rozboři
nevěstčí dům tvůj a zboři hampejs tvůj :
a zvlekou tě do naha z roucha tvého a
poberou přípravy ozdoby tvé azanechaji
těnahou a hanby plnou;
40. &přivedou proti tobě množství a
budou tě kamenovati kamením a zabijí
tě meči svými.
(5. Mojž. 22, 21.)
41. A s 'li domy tvé ohněm aučini
v tobě sous; před očimažen mnohýchz'
i přestaneš smilniti a mzdy více nebu
deš dávati.
42.1 odpočine rozhněvani mé proti
tobě: a odjato bude horleni mě od tebe.

bydli na pravici tvé . jest Sodoma, &.

dcery je'l.
47. A e ani po cestach jejich jsi ne
chodila. ani o maličko méně než jsou
nešlechetnosti jejich činila jsi :' témeř
nešlechetnějši věcijsi páchala nežli ony
ve všech cestach svých.
48. Zivt jsem já, pravi Pán Bůh. že
nečinila Sodoma, sestra tva. ona i dcery
jeji. jakož jsi činila ty a dcery tvé.
49. Aj! tatot byla nepravost Sodomy,
sestry tvé: ýcha, sytost chleba a hoj—
nost a zahal její a dcer je'ich: 9.roky
nuzněmu a chudému nepod valy..

36) t. hanebné vydány jsou peníze tvé ]: smilstvu tvému — ]: modloslužbě. (Viz. v. 33 pozn.)
38) to budu tě trestati krvavě, na životě. jako ženy oizoložoé a ty, kteréž krev vylévaljí a proti při
rozenému citu mateřskému vraždi dítky své. trestány bývají od mužů prchlivých a žůrlivýoh.
41) t. zkazim Jerusalém před očima národů mnohých; naráží na způsob. že oizoložnioe 11 při—
tomnosti mnohých žen veřejně ukamenovúny byvaly k strašlivé vyu-trase.
42) t. nechám tě. přestane horliti a se hněvati. jelikož ani toho nejsi hodna. Dle sv. Jeronyma
není většího trestu pro hříšníka. jako když jej Bůh zanechá nezřízeným žádostem srdce jeho.
43) t. nenaložím s tebou přísně dle zaslouženi tvého. Anebo jinak: tak s tebou nalotim. že jilfň
žádnou neůlechetností vice počet ohavnosti svých nerozmnožíš. t. j. smrtí tě potrestán.
44) t. matka jeji byla pohanka. modlit-ka. takova: jest i dcera. (Výše v. 3. níže v. 45.)
45) t. Boha pravého. Hospodina. jehož známost a poctu pravou lid chananejský po Noemovi
předku svém byl zdědil. ale nepodržel.
46) t. jmenuje Samaří sestrou Jerusaléma, poněvadž ona, byla hlavním městem kralovstvi lsraelske'ho.
tato Judského; větší pak. protože ooo sestávalo : desíti. toto : dvou kmenů.
47) t. al! menil jsouc. (viz 46) napáchala jsi menší ohavnosti. nýbrž větši.
49) Sodomou a městečky jejími rozuměj zemi moabskou, v níž Sodoma druhdy ležela.
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50. I pozdvihly se &činily ohavnosti

přede mnou: a odňal jsem je. jakož jsi
viděla.
51. A Samaří polovice hříchů tvych

nenahřešila: ale ty jsi přemohla je ne
šlechetnostmi svými a ospravedlnila jsi
sestry své všemi ohavnostmi svými. kte—

réž jsi áchalaf
62. ročež i ty nes pohanění své, kte
ráž jsi přemohla sestry své hříchy svý
mi. šeredněji činíc než ony: nebo ospra—

vedlněny 'sou od tebe: pročež i ty za
hanbena uď &.nes pohanění své. kte
ráž jsi ospravedlnila sestry své..
53. I navrátím s.přiveduje. zajaté so
domské s dcerami jejich i zajaté sa—
msřské i dce jejich, a navrůtim zajaté
' tve u prostře nich.“
54. aby nesla hanbu svou a zahan
bena byla ve všech věcech, kteréž jsi
činila. těšic je.“
55. A sestra tva Sodoma.i dcery její
navrátí se k starobylosti své: a Samaří
a dcery její navrátí se k starobylosti
své: a ty i dcery tvé navrátite se k sta.
robylosti své.'
56. Nebyla pak slyšána Sodoms.sestra
mi v ústech tvých v den ýchy tvé.
57. prvé než se zjevila z ost tva. jakož
tohoto času. (když jsi) ku potupě dcer
syrských a všech vůkol tebe dcer pale—
stinských. které obkličují tebe vůkol.

IG, 50. —l7. 5.

ním tobě. jako jsi ty pohrdla přísahou.
aby zrušila smlouvu.
60. a rozpomenu se na smlouvu svou
s tebou ve dnech mladosti tvé: a vzbu
dim tobě smlouvu věčnou.'
61. I roz meneš se na cesty své a
zahanbena ggdeš. když zase přijmeš se
stry své větší s menšími svými: a dům
je tobě za dcery. ale ne
dle smlouvy
tvé ;'
(2. dr. 13. 1.)
62. a vzbudím smlouvu svou s tebou.
a zvíš. že já. jsem Hospodin,
63. aby se rozpomenula &.zahanbila
a nemohla vice úst otevřiti pro hanbu
svou. když ukojen budu tobě ve všem,
cojsi činila: praví Pán Bůh.

Kapitola I?.
Podobenstvlm dvou orlův . vinice kůli navěmost Se
dociátovu k krili bsbylonskěmu; 20. předpovidd mu
jeho zajetí a uhynuti v Babyloně; 22. slibuje však
nove štipeni . mploseni hmmm z vinice isreslske.

]. I stalo se slovo Hospodinovo ke
mně řkoucí:
2. Synu člověka! předlož pohádku a
vyprav podobenství domu israelskému.
3. a díš: Toto praví Pán Bůh: Orel
hrozný velikých křídel a dlouhých údů.
plný
rozmanitého,
přiletěljest k Li
anu peří
a vzal
stržeň cedrový.
4. Svrchek ratolestí 'eho olámsl a

řenesljej do země Chan ské,' v městě
58. Nešlechetnost svou ahanbu svou kupeckem ložií jej.
5. A vzalmsemeno země a vsadil je v
ty neseš, pravi Pán Bůh.
59. Nebo toto praví Pán Bůh: [ uči zemi místo semene, aby utvrdilo kořen
51) t. dokázala jsi, že spravedlivější. ctnostnqjší jsou i Samaří i Sodoma ne! ty.
62) Po přísných pohrůžkach slibuje smilovůni. aby sebe větší hříšník nezoufal.
53) t. s tebou spolu i Sodomské i Samařské ze zajetí zpět povolila a přívodu: Sodomskými se
rozumqji vůbec Edomite,Sasnsi-skými ostatky desíti kmenův israelských: duchovně rozuměj vy
evobození všeho lidstva' : poroby hříchu a ďábla a uvedení jich v svobodu synů Božích;
v te není nižádoému národu přednosti. (Srov. Řím. 10. 12. Gal. 3. 28.)
54) t. aby jsi se styděla, vidouc jak jsi ohybila, slouzíc modlám národům cizím k vůli.
55) t. k svobodě synů Božích v církvi. kterýžto stav původní jest. „nebot k svobodě povoláni

jm.“ (Gal. 5. is.)

60) t. obnovím ji s tebou na dlouhé dany. (Ju. 31. 31. atd.)
61) t. podle smlouvy nové, smlouvy věčne'. v kteréžto nebudeš si !.ádati přednosti před sestrami
svými, nýbrž zastydíi se. poznavči. ze jsi je mnohdy v hřiších i předčila: poznani hříchů jest
pivním ovocem sv. evangelium a zakladem praveho pokání.
4) t. do země kupecká. či do Bsbylonm obchodem svým druhdy znamenitého. (ls. 43. M..)

17, 6—24.
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při vodách mnohých: na svrchku polo

žil 'e.'

6. A když bylo vzešlo, vzrostlo v širší
vinici nízké postavy. jejížto ratolesti pa
třily k němu: a. kořenové její pod ním
byli: učiněna jest tedy vinicí a vydala.
ratolesti &vypustila rozvody.
7. I byl druhý orel hrozný. velikých
křídel & mnohého peří: a aj, vinice ta.
jako pouštějící kořeny své k němu. rato
lesti své vztáhla k němu. aby ji svlažo
val z zůhonkův úrody své.
8. V zemi dobré při vodách mnohých
štípena jest, aby vypustila ratolosti &
nesla ovoce, aby byla vinici velikou!
9. Rei: Toto praví Pán Bůh: Zdaliž
se jí to podaří? zdallž kořenů jejích ne—
vytrhá &ovoce jejího neočesá &neusuší
všech ratolesti plodu jejího & uschne: i
ne v ramenu velikém. ani s lidem mno—
hým (učiní), že ji vytrhne do kořen.
10. Aj. štípena jest: zdaliž se podaří?
Zdali neuschne, když se jí dotkne vítr
žhoucí a na Záhonech plodu svého ne
usvadne?
11. ] stalo se slovo Hospodinovo ke
mně řkoucí:
12. Rei domu popuzujícímu: Nevíte-li.
co toto znamená? Rei: Hle, přichází král
babylonský doJ erusnléma: avezme krále
jeho i knížata jeho &přivede je k samé
mu aobe do Babylonu.

13. A ve-e (jednoho) z semene krá
lovství' &učiní s ním smlouvu: &přijme
od něho přísahu: ale i silných země
pobéře,
14. aby bylo království ponížené &
nepozdvihovalo se. ale ostříhala smlouvy
jeho a, zachovalo ji:
15. kterýž odstoupiv od něho poslal

posly do
dal koněanebo
a.lid
mno
. Egypta.,
Zdaž se aby
mu mu
to podaří.
vysvo ození dojde ten, jenž to učinil? &
kdo smlouvu zrušil. zdali uteče?
16. ivt jsem já. praví Pán Bůh: že
vmístě králově. kterýž ustanovil ho krá—
lem. jehož přísahu zrušil &.smlouvu ro
trhl. kterouž s ním měl. u prostřed$e
bylona umře.
17. A ne s vojskem velikým, ani :; li
dem mnohým učiní proti němu Farao
válku :“ při kladení příkopu a vzdělání
náspův, aby zabil mnoho duší."
18. Nebo pohrdl přísahou, aby zrušil
smlouvu; a. aj. dal na to ruku svou: a
když to všecko učinil, neuteče.
19. Protož toto praví Pán Bůh: Živ
jsem já. že přísahu. kterouž pohrdl, a
smlouvu, kterouž přestoupil. položím na
hlavu jeho:
20. &rozestru naň sít svou a.polepen
bude v nevodě mám: & přivedu jej do
Babylonu. a. tam ho souditi budu pro
přestoupení, kterýmž zhmel mnou.
21. A všickni poběhlí jeho se vším
zástupem svým padnou mečem: ostatní
pak u všeliký vítr rozptýleni budou: i
zvíte. že já Hospodin mluvil jsem.
22. Toto praví Pán Bůh: [ vezmu já.

& vsadím (castku) ze střenu cedru vy—

sokého: s vrchu ratolestí jeho mladou
ulomím &vštípím na hoře vysoké a vy

výšené:
23. na hoře vysoké israelské vští im
ji a vypučí se a ponese ovoce &bude v
cedr velik : a budou pod ním b dliti

všickni p ci i všeliká. letadla po; stí
nem ratolestí jeho hnízditi budou:
24. i zví všecko stromoví krajiny. žejá
Hospodin ponížil jsem stromu vysokého

5) t. aby se hluboce neujalo; Nabuchodonosof nechtěl. aby se Sodeeiáš příliš "mohl.
8) t. ačkoliv vinice to sama o sobě mohla býti velikou, jsouc štipenn v místě úrodném; znamená:
Sedeciáš neměl se zpronevěřiti králi babylonekému & hlt—detiútočiště u egyptského; tím si
více uškodí! než-li prospěl; nebot onen byl v mnohém ohledu dobrodincem jeho.
X3) t. zrodu králova; misto zajatého Joachina ustanoví králem Sedeeiňše. (IV. Král.24, 15—17.)
17) t. proti králi hobylouakému.— Behr.: Nepomůže mu Fai-no t. Sedeeíůšovi, mocí Ivou válečnou.
——“) t. když král babylonoký náspy n příkopy Jerusalem obklíčí k záhubě mnohých. při—
trbne nice Parco ku pomoci. ale ničeho! neprospěje. (Srovnej svrchu v. 9.)
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9. v přikázanlch mých bude-li choditi
a povýšiljsem stromu nízkého; a usušil
jsem strom zelený a působil jsem. aby a soudů mých ostřihati. aby činil prav
se zratolestil strom suchý. Jé Hospodin du: ten spravedlivý jest. živ. živ bude.
pravi Pán Bůh.
mluvil jsem to i učinil!
10. Pakli by zplodil s na lotra. pro
levače krve. a ten učinil y jednu z tech
veci:
Kapitola IB.
11. a tohoto by všeho' nečinil. ale
Obviňqje lid : nepravého posuzováni soudů Božich:
3. omdčnlo, že kuždý za své činy, jaké zasluhuje. od— na horách by jídel a manželky bližního
platy dojde; 30. upomíná tn pohni.
svého poskvrnil:
12. nuzného a chudého zarmoutilby
]. I stala se řečHospodinova ke mně
řkoucí:
a bral loupeže; základu by nenavrátí! a
k
modlám
pozdvihl by oči svých &ohav
2. Cojest, že mezi sebou podobenství
užíváte příslovím tlmto v zemi israeleké. nost by činil;
13. na lichvu by daval a naddatek
říkajíce: Otcové jedli hrozen trpký a
bralby: zdaž bude živ? Nebude živ; po
zubové synů mají laskominy?
“3. Ziv jsem já. praví Pán Bůh. že něvadž všecky tyto ohavné věci činil.
vám nebude více podobenství toto pří— smrtí umře: krev jeho bude na něm?
slovím v Israeli!
14. A pakliby zplodil syna, kterýž
4. Aj. všecky duše mé jsou: jako duše vida všeliké hříchy otce svého, kteréž
otcova. tak i duše synova má jest: duše. činil, bálby se a nečinilby nic podob
kteréž zhřeší. ona umře.“
ného jim:
5. A muž bude-li spravedlivý a činiti
15. na horáchby nejidal a očí svých
bude soud a spravedlnost:
nepozdvihl k modlám domu is:-selské
6. na horách nebude-li jísti a očísvých ho a manželky bližního svého by nepo
nepozdvihne—lik modlám domu israelské— skvrnil:
ho; a manželk bližního svého neposkvr
16. a muže by nezarmoutil. základu
ni—lia k ženě rvotoké nepřistoupí-li
by neudržel a loupeže nebral, chleba
7. ačlověka nezarmoutí—li.'základ dluž svého lačnému by udílel a nahého rou
níku navrátí-li, nevezme-li ničehož nási chem by přiodil:
lím; chléb svůj lačnému bude-li dávati a
17. od křivdy chudého odvratilby
nahého pí'ioděje-li rouchem;
ruku svou. lichvy a naddatku nebral by,
8. na lichvu nepůjči-li &naddatek' ne-  soudy mé by činil 3. v přikázaních mých
vezme-li a od nepravosti odvrátí-li ruku
chodil
by: tent
neumře
svého.
ale živ.
živ bu sro
e. nepravost
svou a soud pravý bude—li činiti mezi otce
mužem a mužem;
18. Otec jeho protože bezpraví a né—
24) Roznměj tím unvrůeeni ss outstku lidu israelského ze zajetí. a. rozmnožení jeho i zmocnění.
tak že mnozí menil národové u něho ochrany a pomoci hledali. což se za dnů Machnbej
ských vyplnilo. A však doslovně v plné míře vyobrazuje ona ratolest se stromu suchého
vzaté. vsazená a u veliký strom vzrostla Krista a království svaté církve jeho. (Luk. 13. 9.)
2) '“ nespmvedlivo jak když otcové naši zhřešili. abychom my za ně trest trpěli. (Viz 25.)
4) t kazdý toliko za. hřích ovůj tre-can bude. Mnozí : Židů na to „ spoléhali. se tresty, jimiž

“N!
7)
8)
ll)
13)

Bůh hrozil. teprv jejich syny dostihnou : odkláduli s polepšením; protojim toto zvláštní

naučení a napomenutí řečeno. (S:. 12. 22. a 23. 27. . as.)
t. chudého; dle Bobr.: nepotlači-li.
t. předdeni v koupí. nebo jakkoliv jinak v obchodu; i doplatek

t. dobrého. co v. 6—9 zejmena řekl.
t. přijde na udi; sim umrti své příčinou bude.

pri vyměně .peněz (léto).
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sili činil bratru s zlé páchal uprostřed bezbožnosti své, kterouž zpáchal, a. činil
lidu svého, aj! umřel pro nepravost svou. by soud a spravedlnost: tent duši svou
19. I říkáte: Proč nenesl syn nepra obživl.
vosti otcovy? Proto. že syn činil soud a
28. Nebo znamenaje s odvrátě se ode
spravedlnost, ostřihal všech přikázani všech nepravosti svých, kteréž zpáchal.
mých a. činil je, živ, živ bude.

živ. živ bude a. neumře.

20. Duše, kteráž zhřeši, ons umře:
29. [ říkají synové israelšti: „Neni
syn neponese nepravosti otcovy &otec pravá cesta Páně?“ Zdali cesty mé ne
neponese nepravosti synovy, spravedl— jsou pravé, dome israelský. & ne-li vice
nost sprevedlivého na něm bude a. bez cesty vaše křivé?
božnost bezbožného bude na něm.“
30. Protož jednohokaždého podle cest
21. Pakliby bezbožný činil pokáni ze 'eho souditi budu, dome israelsk , pravi
všech hříchů svých, kteréž činil, &ostři
án Bůh. Obraťte se a. čiňte po áni ze
hslby všech přikázani mých & činilby všech nepravosti svých: a. nebude vim
soud a spravedlnost: živ. živ bude s ne— ku pádu nepravost.
umře.

22. Všech nepravosti jeho. kteréž či
nil, nevzpomenu: pro spravedlnost svou,
kterouž činil. živ bude.
23. Zdali vůle má jest smrt bezbož—
ného, pravi Pán Bůh, a ne aby se obrá

31. Odvrzte od sebe všecka. přestou—
penl svá, jichž jste se dopustili. &učiňte
si srdce nové a.ducha. nového; i proč by
ste měli umřiti, dome israelský?
32. Nebot nechci smrti umírajícího.
pravi Pán Bůh: obraťte se &živi buďte!

(2. Petr. 3. 9.)
24. Pakliby se odvrátil spravedlivý
od spravedlnosti své &činilby nepravost
Kapitola 19.
podle všech ohavnosti. kteréž ob če' má Podobenstvim lvice . lvičnty : 10. vinice liči slevu .
činiti bezbožný, zdali živ bude? Je žádné
ňpedek krnov-zví i lidu jůdekbho.
spravedlnosti jeho, kteréž byl činil, ne
1. A ty počni pláč nad knížaty isra
bude pamatovimo: v přestoupenl. jehož
.
se dopustil. a. v břichu svém. kterýž elskými
2. &rci: Proč matka tvá, lvice, mezi
zpáchal. v těch umře.
lvy odpočlvslaf u prostřed lvičst vy—
25. I řekli jste: „Neni pravá cesta chovala.lvičátka svá?"
Páněl“ Protož slyšte , dome isrsclský:
3. [ vychovala.jedno z lvičst svých a.
Zdali mů cesta neni pravé, a. ne vice
udělal se z něho lev: a naučil se bráti
cesty vaše křivéjsou?
26. Nebo kdyžby se odvrátil sprave loupeže a.jisti lidí.“
4. I uslyšeli o něm národové &ne bez
dlivý od spravedlnosti své & činilby ne—
pravost. v ni umře. v nepravosti, kte ran svých chytili jej: a. přivedli ho na
rouž zpáchal, umře.
řetězich do země egy teké.
27. A kdyžby se odvrátil bczbožný od
5. Ale ona. když viděla, že zemdlela.
til od cest svých &živ byl?

20) t. spravedlnost cprevedlivémn, e bezbožnoet bezboinómu podle zulouteni jednohokeldého od
plecene bude. onomu dobrým, tomuto zlým.
2) t. obec jůd-ká. království jůdské mezi jinými obcemi s krilovetvimi. — ") :. rozumi bile:
.Joeehin,
Joachima, Jechoniůše s Sedekiůie; lvičátky je jmenuje, ponevadz u porovnani
. předešlými maličcí byli : krůtký Gu panovali. dvou prvnich každý toliko tři měsíce.
3) syn na Josehu, .:.-se takový. ze nejen domácím,ale i některým okolním nudil. (Čti o

m e. co následuje.4. na.

23. 30—32. . dne.)
167.
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a že zhynulo očekávaníjejí :“ vzalajedno
: lvičat svých &učinilaje horu."
6. Kterýžto chodil mezi lvy a učiněn
'est Hem: a naučil se bráti loupeže a

19. 6. — 20, 8.

Kapitola zo.
Obviůnjestarli lidu jůdskebo. přihodil poradit se ! Bo
bem. : hříchů i jejich i otcův: 40. předpovidé novré
oení se lidu :. Babylon-; 45. . pobnbeni zune jůdské.

'di žrhti:

]. [ stalo se léta sedmého,' pátého
(měsíce)." desátého (dne téhož)měsíce:
přišli muži z starších israelských. aby
jich
co v vulpoušt
bylo' obraceti:
od hlasu ařvzmatla
' jeho.země i
se otázali Hospodina. a posadili se přede
8. [ sešli se proti němu národové o mnou.
devšad z krajin a rozestřeli na něj tenata
2. [ stala se řeč Hospodinova ke mně
své a s ranami svými jej la ili.
řkouci:
9. [ dali jej do klece. na řetězlch při
3. Synu člověka, mluv k starším isra
vedli jej k králi babylonskému: a vsa— elským a rci jim: Toto praví Pán Bůh:
Zdali
k otézanl mne vy přišli jste? Ziv
dili jejvíce
dona
vězenl.
abyisraelskýc
nebyl slyšán
jeho
horách
. hlas
10. Matka tvá.jako vinice krví tvou stem
ůh ja; že neodpovlm vam! pravi Pán
u vody štípena 'est: ovocejejí i ratolesti
4. Soudíš-li je. soudlš—li.synu člově
její rostly 2 ve mnohých.'
ka.! ohavnosti otců jejich ukaž jim.“
11. I vzrostly pruty mocné k betlém
5. A rei jim: Toto praví Pán Bůh: V,
panujlclch,' a vyvýšen jest kmen její den. v kterýž jsem zvolilIsraele a zdvihl
mezi ratolestmi: a viděla vysokost svou jsem ruku svou pro pokolení domu Ja—
v množství ratolesti svých.
kobova a ukázal jsem se 'im v semi
12. Ale vytržena jest v hněvu a na
egyptské a zdvihl jsem ru u svou pro
zemi povržena. &vitr žhoueí usušil ovoce
ně řka: „Jét jsem Hospodin Bůh vůš!“
její: usvadli a uschli prutové sily její:
6. v ten den zdvihl jeem ruku svou
oheň snědl ji.
za ně, že je vyvedu ::země egyptské. do
13. A nynl přesazena jest na poušť, země, kterouž jsem jim Opatřil, tekoucí
v zemi bezcestnou &žlznivou.'
mlékem a strdl : kteráž jest výborná mezi
14. [ vyšel oheň z prutu ratolesti je
7. naučil se vdovy činiti a města je

všemi zeměmi.

jich! kterýž ovocejejí snědl: a nebylo
7. [ řekl jsem k nim: Jedenkaždý od—
v ul prutu silného. berl panujících"
vn úrazy oči svých a modlami egy t—
Tent jest pláč a bude p čem.
skými neposkvr'ňujte se: jét jsem ll, 
spodin Bůh váš.
8. [ hněvali mne a nechtěli mne sly
šeti: nižádný ohavnosti očí svých neza
vrhl, aniž modl egyptských zanechali. ]
5) t. lvice. že není více naděje. aby ne ztracené lvíče její. Joachaz. opět navritíl. — ") Dospělý
Jon-kim králem učiněn jest. byv dosazen od krále egyptského a přijat od:.lůdských.
7) t. vieliké města její. poněvadž hrůzou před ním obyvatelé je opustili.
10) t. Jůdsko. krvi tvou královskou. rodem Davidovým ušlechtilé vzmohlo se a kvétlo co vinice.
11) t. z nichž by se berly panovníkův zhotoviti daly; mnozí důstojnosti krůlovaké hodni byli.
13) t. králem Nabuchodonosorem do země chaldejské.
14) Rozumqj (dle sv. Jeronyma) o [smulovi (Jar. 41, 2.). jen! pocházel z rodu královského a
ostatky lidu hrozne pohubil; smysl: pro nepravotti králův a knížat přišel trest Boli na
lid. — ") t. po najetí babylonském bylo sice panovníků vJůdsku. ale nikoliv samostatných.
!) t. "Jeti kréle Jechoniéie. — ") Ten jort náš červenec a :. čistí srpen.
4) t. neostýchej. neboj se souditi je a okázati jim, jak i oni i otcové jejich mne uráželi. (Mat. .

23, 32. — Skut. 7. si.)

jf
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řekl jsem, že vyleji hněv svůj na ně a
naplnlm zlost svou na nich uprostřed
země egyptské:
9. i učinil jsem pro jméno svě.' aby
nebylo zlehčeno před národy. u prostřed
nichž byli . s mezi nimiž ukázal jsem se
jim. že "sám je vyvedl z země egyptské.
10. rotož v'yvrhl jsem je z země
e také a v vedl 'sem 'e na oušt;
gylg. a dal xsem jim plřikězfnl své a
soudy své uk zal jsem jim. skrze kteréž
člověk. činí—lije, živ bude.

12. Nad to i sobot své“ dal jsem jim.
aby byly na znamenřmezi mnou a.mezi
nimi: a aby věděli.že já Hospodin jsem,
jenž posvěcuje jich.
13. I hněvali mne, dům isrselský, na
poušti; v přikázanich mých nechodili &
soudy mé zavrhli, skrze kteréž člověk.
činí-li je. živ bude: a soboty mé poskvr—
nili náramně: Protož řekljsem. že vyleji
prehlivost svou na ně na poušti &zahla—
dim je docela.,
14. Iučinil 'sem (milostivě) pro 'méno
své. aby neby o zlehčeno před n ody.
z nichž jsem vyvrhl je před očimn.jejich.
15. Já tedy zdvihl jsem ruku svou na
ně na poušti (zapřisahna se), že je neu
vedu do země. kterouž jsem jim dal. te—
kouci mlékem &strdí, ze všech zemí nej
výbornějši;
16. protože soudy mé zavrhli a v při
kázanich my'ch nechodili &.soboty mé
poskvmili: nebo za modlami chodilo
srdce jejich.
17. I slitovalo se oko mé nad nimi.
že jsem jich nezahubil. aniž jsem shla—
dil jich _na poušti.
18. Rekl jsem pak synům jejich na
poušti: V přikáznnlch otců svých ne

.
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choďte, aniž soudů 'ejich ostřihejte, ani
modlami jejieh pos vrňujte sebe.
19. Já. Hospodin Bůh váš! v přikáza
nich mých choďte. soudů mých ostřlhejte .
&čiňte je:

20. a soboty má svčtte. aby byly zna
menlm mezi mnou s vámi, i abyste
věděli. že já jsem Hospodin Bůh váš.
21. [ rozhněvali mne synové; v při—

kázanich mých nechodili a soudů mých
neostřihali, aby je činili. skrze kteréž.
činí-li je člověk. živ bude, a soboty mě
poskvrnili. I pohrozil jsem jim. že vy
leji prchlivost svou na ně a vyplnlm
hněv svůj na nich na poušti.
22. Ale odvrátil jsem ruku svou a
učinil jsem (milostivě) ro jméno své,
aby nebylo zlehčeno předpnárodym nichž
vytrhl jsem je před očima jejich.
23. Opět zdvihl jsem ruku svou proti
ním na poušti. abych rozptýlil je mezi

národy a muži po zemich:
24. protože soudů mých nečinili a
přikázani má zavrhli, i soboty mě o—

skvrnili. a po modlách otců jejich půly
oči jejich.
25. Protož i jimdal jsem jim přikězanl
nedobrá a soudy. skrze něž nebudou
živiz'
26. a poskvrnil jsem jich v daí'lch je
jich, když obětovali všecko. což otvlrá
život,“ za provinění svě: i zvědi. že já.
jsem H08podin.
27. Pročež mluv k domu israelskemu.
synu člověka! a rci jim: Toto pravi Pán

Bůh: Ještě i v tom rouhali semi otcové
vaši. když potupně pohrdali mnou:
28. a když jsem je byl uvedl do země,
nad níž zdvihljsem ruku svou ( 'saha'e),
že ji dám jim: viděli všelik pahršek
vysoký a všeliké dřevo hájové. i oběto

9) t. jinak než jsem se byl sspřisěhl; milostivě jsem jednsl . nimi. tak i 14, 17, 22.
12) t. dny odpočinku s radostí. svitky k památce nn dobrodiní Boží s slušnému poiivnní darů
jeho.“ a na znameni, že jsou zvlášť : národů vyvolení s k službě Boha svého zasvěcení.
25) t. že po madlo-lubo pohanské pásli. vydal jsem je též pohanským panovníkům n zákonům.
jimiž oni velikou zhouhu utrpěli; (viz dále 26.) nebo: vydal jsem je žádostem jejich.
26) t. prvomenee své obětujice modlám. zvlášť Molochovi. prohřeiili se proti všemu přirozenému
citu lidskému; všecky prvorozenee byl Bůh zvlášť sobě vyhradil. (ll. Moji. 13. 2.)1

1—
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vali tu oběti své; & udávali tu urážlivé
dary své“ & položili tu vůni libeznosti

20, 29—43.

36. Tak jako jsem se soudil s otci va

šimibudu
na poušti
zeměPegyptské. tak sou
diti
vás. pravi
37. [ podám vás berli své a uvedu
29. [ řekljsem jim: Cojest výsost. k
níž
chodiváte? A nazvánojest, jméno vás ve svazk smlouvy:
jejl Výsost až do tohoto dne
38. A vyheru : vás přestupniky &
30. Protožrcidomu israelskému:Toto bezbožné.'vy&z země obývani jejich vy
pravi Pán Bůh: jiste cestou otců vašich vedu'je. a do země israelské nevejdou:
vy se poskvrňujete a po úrazich jejich vy i zvite. že já jsem Hospodin.
smilnite:
39. A vy. dome israelský. toto ravi
31. a v obětováni darů vašich, když Pan Bůh: Choďte si každý po m lách

_ své a obětovali mokré oběti své.

vodile syny své skrze oheň; vy se po— svých &služte jiml' Pakli : v tom neu
poslechnete a jména. mého svatého dále
skvrňujete, všemi modlami svými až
dnes: a ja odpovim vám., dome izraelský? poskvrňovati budete v dařlch svých a.

Živ jsem já., pravi Php Bůh. že nepd mpdlách svých:-"
40. na hoře svaté mě. na hoře vysoké
povim vám!
32. aniž se stane myšleni mysli vaši. israelské, pravi Pán Bůh. tam mi slou
řkoucich: Budeme jako národové &jako žiti bude veškeren dům israelský; vši
ckni, pravím, v zemi tě, v níž mi se libiti
pokolení
ament' země. abychom qtjli dřivi a budou; a tam žádati budu prvotin va—
33. Ziv jsem je. pravi Pán Bůh, že v šich a prvotin desátků vašich ve všech
ruce silné a v rameni vztaženém & v posvěcenich vašich.'
41. Co vůni libeznou přijmu vás. když
prchlivpsti vylité kralovati budu nad
vámi!
vás vyvedu z námdův &sbromáždim vás
34. A vyvedu vás z národův a. shro z zemi. do nichž rozptýleni jste, a po
máždim vas z zemi. v nichž rozptýleni svěcen budu vámi před očima narodův.'
42. A poznáte. že já jsem Hospodin.
jste:“ rukou silnou &ramenem vztaže
ným
a prchlivosti
vylitou kralovati bu— když vás uvedu do země israelské, do
du nad
vámif'
země té. pro kterouž jsem zdvihl ruku
35.1; přívoduvás na poust národův' svou (přisahaje), že ji dům otcům vašim.
&budu se tam s vámi souditi tváří v
43. A tu se rozpomenete na cesty své
tth.
a na všecky mrzkosti své , jimiž jste se
28) & ukoldém pnhrbku a pod každým stromem. jejž viděli. obětovali.
29) t. oo momenh toto jméno pohon-ké? nedal-li pak jsem vám chrim : oltář? A vy i tento můj
oltář pohanským jménem „Výsolti“ zoveto! Tak jako zpohonštčliť
82) t. splutme so Bohnlvčho : buďme živi jako pohané; vždyt se jim také dobře daří. mnohdy
lépe než nám! Tok mluví nevěrní Židé. tok viickni všudy novel-ci.jimž dobré bydlo Bohem jat.
34) t- co bylo jindy dobrodinim. mělo se státi nyni tre-tem. ano bylo proti vůli jejich. — ")
t. nechtice poddání býti lukove'mu otci. budete podrobeni přísnému soudci.
35) Rozumí lo tim mato Babylon. jen! u velikém počtu obyvatelů "ých obnahov'nlolidí skoro
všech národův; Nsbuchodouosor . jinými podmaněnými nňrody i rozptýlené Židy tom převedl.
38) t—odloučim je od vu .. pottectům tím. že nevejdou do země zaslíbené.

sen. „choďteli....jim."

jak vy tre-tu manu noujdete. — ") t. když i mně i modlám

||:qu ohňtonti budete. s tak jméno má poekvrníte. nemyslete, to budu bez ctítolův.
40) t. n viim. oo mi posvěoooo. Smysl: Vim . způsobilo si jinou horu svatou. kdežto se mně

výhružné v hald umi vndívoti budou violikě oběti, jel vy o ni mesi moou . modlomi
dělíte: mumqi přímo no dny po zqieti bnbylonském. kdežto má hasivqii Bohu sloužiti
podali. dokonale puk vyplnilo oe teprv v novém [ll-soli. cirkvi Kriotově; (lidech.-1.110

“) t. .: ubrodovdudi. že jen vis mvobodil . vy a to mně věrně llouLite.umi
nost mou . ke mně se obrátí. much-vie

modloslulby své.

veleb

20. 44..— 21,13.

Ezechiel.
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poskvrňovali: a nebudete se líbiti sami meč svůj z pošvy jeho a zabím v tobě
sobě před obličejem vaším ve všech zlo nespravedlivého i bezbožného.
stech vašich, kteréž jste činili.
4. Ale za to, že jsem zabil v tobě spra—
44. ] poznáte. že ja jsem Hospodin. vedlivého i bezbožného, za to vyjde meč
když vám dobře učiním pro jmeno své můj z pošvy své na všeliké tělo od po
a ne podle cest vašich zlých ani podle ne ledne až na půlnoc:
pravosti vašich ne'horších, dome isra
5. aby zvědělo všeliké tělo. žejsem já
elský! praví Pán 1111.
Hospodin vytáhl meč svůj z pošvy jeho.
45. Istala se řeč Hospodinova ke mně neodvolatelný.
řkoucí:
6. Aty, synu člověka! vzdychej v zkor
46. Synu člověka! postav' tvář svou moucení ledví a v hai-kostech vzdychej
proti cestě na oledne a kapej" ku po před nimi.
ledni a proro uj proti lesu kraje pole
7. A kdyžby řekli !; tobě: Proč ty
dního.'"
.
vzdychaš? řekneš: Pro slyšení, že při
chází;'
i schřadne všeliké srdce a oslab
47. A díš k lesu polednímu: Síyš slovo
Hospodinovo! Toto praví Pán Bůh: Aj. nou všeliké ruce a zemdlí všeliký duch
já zapálhn v tobě oheň a s Alim v tobě a po všech kolenúch potekou vody :"
všeliké dřevo zelené i všeli ě dřevo su— aj, přichází ».stane se. pravi Pán Bůh.
che: neuhasí se plamen požáru; i spá
8. ] stala se řečHospodinova ke mně,
leno bude jim vše. co viděti jest, od po řkoucí:
9. S u člověka! rorokuj a rei: Toto
ledne až na půlnoc.
48. I uzří všeliké tělo, že jsem já Ho pravi ospodin Bůlí: Mluv: Meč. meč
naostřenjest
a vybroušen!'
spodin zapálil jej. aniž bude uhašen.
10. Aby pobil ty, kteří na zabití ur
49. lřekl jsem: Ah.ah, ah! Pane Bože!
oni praví o mně: Zdali skrze podobenství čenijsou. naostřen jest: aby se blýštěl,
vyčištěnjest !- („o meči!) kterýž od
nemluví tento?
_
jímáš berlu syna mého. podiel jsi vše

Kapitola zl.
Vykltdú pbdohenstvi svrchu uvedene: 9. porážku před
poviu Iidn ]ůdskěmn . emmonitskému.

l. [ “stala se řečHospodinova ke mně
řkoucí:
2. Synu člověka! postav tvář svou k
Jerusalému a co dešt vypust (řeč svou)
];svatyni a prorokuj proti zemi israelské :
3. a rci zemi israelské: Toto praví Ho
spodin Bůh: Aj, já na tebe! [ vytrhnu

liký strom.""



11. [ dal jsem jej k vyleštění. aby jen
chopen byl rukou: naostřen jest ten
meč anabroušen jest hrnce zabijejícího.
12. Křič a kvěl, synu člověka! že ten
hubí v lidu mém. ten ve všech vůdcích
israelských, kteříž byli utekli: meči ode
vzdání jsou s lidem mým, protož bi se
v stehnoJ'
13. poněvadž zkušen jest, a to že ber
lu podvrátil a nebude jí, praví Hospodin
Bůh.
I

46) t. neohroženě a statné. bez ohledu mluv. — “) t. vydej jako mu . dei! řeč svou. —
'“) t. proti Jůdstvu a Jerusalému lidnatemn. ležícímn od Babylonska ku poledni.
49) t. neprospěčnájsou jim llova to; stýskají si. že jim oerozuméji: prosím tedy. vysvětli mi je. (21.)
7) |:. nad [jevem'm toho. co přijde. jak jeeln to slyšel od Holpodina. — ") Viz 7, 17.
9) Meč obruem jeet nastávající války; tu tedy jako: Vilka! vilka!
10) Mluví země nebo Jerusalem mesto eo matka krále ». národa. řkouc: . . . — ") t. poruii
krále i všecky obyvatele vesměs. Budoucí věo ? duchu marockém oo přítomnou patři.
12) Tot znameni zármutku a !alosti. (Ju. 31, IQ.)

_-„__._
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14. T tedy. synu člověka. rorokuj
a sraž rukou v roku? i bude dv násobní
meč a trénásobní bude meč zbitých!"
Tent jest meč pobiti velikého, kterýž
učini, že struou
15. :. srdcem schřadnou. a kterýž roz
množí růžky. Ve všech hranách jejich
působiřxjsem zármutek meče ostrého,

21. 14—28.

22. Ku pravici jeho' rozhodlo se há—

daní na Jerusalem. aby postavil berany
válečné. sb otevřel ústa k poraženi."
aby pozdvihlhlasu v křikuválečném. aby
postavil berany roti branám. aby snesl
násyp, aby vzdě al ohrady.
23. lbudet před očimajejich jakoby
nadarmo bral radu od bohův a průgdně
&uhlazeného k blýštění ,.přioděného' k _ sobotní užíval :“ ou pak rozpomene se na
zabíjení.
nepravost jejich. přičiní se k dobytí.
16.' ..Naostřise a jdi na pravici nebo
24. Pročež toto pravi Pán Bůh : Proto
na levici, kamikoli ostří tvému jest libo !“ žejste upamatovali(mne ijej') na nepra
17. I já. též tleskati budu rukou v ru— vost svou a zjevilijste přestupovaní svá a
ku & na lním rozhnčvůní své. já. Ho ukázali se hříchovévaši ve všech myšle
ních vašich: proto dím. že jste upamato
spodin uvil jsem.
18. I stala. se řeč Hospodinova ke vali(je' i mne), rukou (jeho) jati budete.
mně řkoucí:
25. y pak zlořečený,bezbožný vévoda
ieraelský . jehož den určitý“ přichází v
19.
A
ti.
synu
člověka!
polož
si
dvě
čas
nepravosti!
cesty. jak y přišel meč krale babylon
ského: z země jedné vyjdou obědvě a
26. toto mví Pán Bůh: Sejmi krů.
rukou (pak) hádati bude. na počátku lovskou pás u,“ slož korunu: není-lit to
cesty k městu bude hadatif
ta., kteráž nlzkého pozdvihla a vysokého
20. Cestu jednu položíš. jakoby šel ponížilař'
meč k Rabbath synův Ammon. a druhou
27. Nepravost, nepravost, nepravost
k J ůdovina Jerusalem, dobře ohražený.
položimji:' a to se nestalo. dokud ne
21. Nebo stál jest kral babylonský na přišel ten, jehož jest soud. a jemu ji
_
rozcestí a na počátku dvou cest. hádaní odevzdán"
žádaje . směšuje střely:' ptal se modl,
28. A ty.
nu člověka! prorokuj a
hádal ze střev.“
rci: Toto pra Pán Bůh k synům am
14) t. lom rukama na znamení Monti. — ") Vyklňdqji to na dvojí a trojí vpid Chaldejských
do Jůdstvu. jako! se i stalo ; jiní tolik oo mnohonásobnou ránu rozumqji.
15) Veliké meče na řemenu přípnuté mívali vojínové s oběma. rukama jimi sokoli; j. teseného.

ie) Mluvísan jako k má.
10) t. na rozcestí si hidati dá a tak zvolí si ruku (stranu). ku kterému měetn vojsko úbuouti
m6 předně. k městu-li ummonskému Rebbotb. čili k Jerusaiému.

21) t. napsev na jednu Jerusalem, na druhou Rnbbath. sohovi obč do toulu : pak jednu vy
táhnouti dá; prorok o budoucí věci jako již minulé mluví. — ") t. obětovaných zvířat.
22) t. rozhodne se o oeetn na prav-ici, k východu bledě. tedy jiné. k Jeruzalému s vojskem
. aby ho oblehl & dobyl. — ") t. velikým hlasem kázati bude k bitvě.
23) t. Židé vůbec o Jerusalémiti zvlášť budou si : prodlévani jeho tropiti posměch l'kouce. le
slavi sobotu; on pak připomene jim . peti-esta pronevěru jejich tuhým obletenim.
24) t. krale Nebuehodonosora svým odpudnutím od něho , prohřešivie se takto i proti mně. kte
rý! přikuuji přísahy věrně plniti. Ukazuje se tu Bůh mstitelem křivě. nedodržené přísahy.
25) t. k potrestání. v čas nátčsti všeobecného; nebo: a! se naplní míre břichu tvých.
26) t. koruna. úlotela původně jen : pásky nebo vínku (zlatého) vůkol hlavy. a kterým! puk
au. i ozdobná. čepice se spojilo. — ") t. te tě : nízkého stavu tvého povenesla. to buď i
příčinou svržení tveho. an jsi jí nehodeu; tak bývi sláva mnohdy k větčimu poniieni.
27) t. v niveoobrbtim ji navždy.—") Však neučinila toho. leč “přijde zaslíbení Mesiáš, jen! sprn
vedlivě souditi bude lid svůj: o věci budouoí jako již minulé mluví. Byli! po zajetí
bebylonekém ovleln panovníci v “tisku. ale nikoliv právem. nýbrž uosilim. (Sv. Jeronym)

21. 29. -— 32. 18.

monitským a nad pohaněnímjejich'
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od tebe; zvítězí nad tebou: nečisté, po

díš: Meči. meči! vyjdí z poěvy k zabi— věstné. veliké zahynutím.
6. Aj, knížata israelská! každý rame—
jení; z ostří se. at zabijíš a stkvíš se,
29. hd ž jsou o tobě vidělimarné věci nem svým (ochotni) byli v tobě & Vyliti

& hádali žiz' at padneě na hrdla raně
ných bezbožníkův, jichžto den určitý při—
chází v čas nepravostí."
30. Namt se do pošvy své; na místě,
v němž jsi stvořen. v zemi narození tvého
souditi budu tebe.“
31. a vyliji na té hněv svůj: v ohni
prchlivostl své podmu na tě a dám tě
v ruce lidí nemoudrých a kojících za

hynuti.'

32. Ohni budeš pokrmem. krev tvá.
bude uprostřed země, v zapomenutí dán
budeš: nebo jů Hospodin mluviljsem.

Kapitola 24.
Kůň nepruosti lidu vůbec a 25. proroků zvlášt. pak
i hnóží . knížat, a hrozí Jim pomstou Boží.

l. [ stalo se slovo llospodinovo ke
mně řkoucí:
2. A ty, synu člověka! co nesoudíš. co
nesoudíš město krví : raněné?
3. [ ukážeš mu všec y ohavnosti jeho
a dič: Toto praví Pán Bůh: Město. pro
lévajícl krev u prostřed sebe. ab přišel
čas jeho, a kteréž udělalo modřy proti
sobě samému, aby se poskvrňovalo.
4. Krví svou, kteráž od tebe vylita
jest , vinne jsi: a modlami svými. jichž
jsi nadělalo . poshvrněno jsi: a učinilo
jsi, že se přiblížili dnové tvo'i. a přivedlo
jsi čas let svýchz' protož al jsem tě v
potupu národům a v posměch všech
něm zemím.
5. Kteréž bllzlto jsou i které daleko

krve
7. Otce i mateře zlehčovali v tobě. ří
chozímu bezpráví činili u prostřed te e:
sirotka a vdovu zarmucovali u tebe.
8. Svatyněmi mými zhrzelo jsi a so
bot mýeh poskvrnilo jsi.
9. Muži utrhači byli v tobě ]: lití
krve a na horách 'ldali v tobě; mrXost
páchali u prosti-e tebe.
10. Hanbu otcovu odkrývali v tobě.
nečistotou krvotokó ženy sprznili se v
tobě:
11. & jedenkaždý s ženou bližního
svého páchal ohavnost &testnevěstu svou
poskvrnil hanebné, bratr sestře své, dceři
otce svého, násilí učinil v tobě.
12. Dary brali v tobě & prolití krve:
lichvu a naddatel: bralo jsi a lakomě
bližním svým bezpráví jsi činilo: a na
mne jsi zapomnělo, praví Pán Bůh.
13. Aj. srazil 'sem ruce své nad la
komstvím tvým. teréž jsi činilo: a nad
krví . kteráž vylita jest u prostřed tebe.
14. Zdali pak snese srdce tvé. anebo
přemohou-li ruce tvé ve dnech. kteréž
já. učinlm tobě ?“ Jé. Hospodin mluvil
jsem i učiním.
15. A rozptýlím tě po národech a roz

_

věji tě do zemí a učinlm. že konec vezme .

nečistota tva v tobě.
16. A vládnouti budu tebou před 0
bličejemnárodův: a zvíš.žetjá Hospodin.
17. I stalo se slovo Hospodinovo ke
mně řkouá:
18. Synu člověka! obrátil se mi dům
israelshý v trůsku: všichnitito jsou měď

-———_'——.__.———
_

28) Ammonitští rnqji tmtáni býti za to. že se Jůdokým v jejich neštěstí posmívali.
29) Ammonítští se domnívali. le jich Nabuchodonosor ušetří: ale on pátým rohem po vrácení
Jerusale'ma mimojiné i jich zemi pohubil. — ") Behr.: „v w nepravosti koncu“ t. tobě bude.
30) t. Nabuchodonoson, nebo spíše fičí babylonskou; a! vykoná účel svůj. býti metlou národů.
dojde i na ni; tím přechází prorok na Chaldejská a předpovídá i jim úplnou zkázu.
31) t.. Médahých . Pel-ských vedenim Cýra. an vymýtil na věky říši babylonskou : nůrodův.
4) t. das určený k pomtě & potmu'iní tvému ty umo jsi hříchy svými přivpíiilo:
14) t. zda-li pak odoliš. nebo meleš tresty. jimi! je jistě navitivím tebe?

sulfát—(* "
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22.19.ras. a.
——

a cín a železo a olovo u prostřed peci: k zahubenl duší a lakomě stojíce po
zisku.
—
trůskou stříbra učiněni jsou.
19. Pročež toto praví Pán Bůh: Proto
28. Proroci pak její omítali je hlínou
žejste všichni obrátili se v trůsku, protož nesmíšenou. vidouce marně věcí a há.
a'! já shromaždlm vás u prostřed Jerusa— dajícejimlež.' říkajíce: „Toto raví Pán
1 ma..
Bůh !“ 'ešto Hospodin nemluvnl.
20. jako se shromažďuje stříbro, a
29. idé země bezpraví činili s. lou
měď a cín a železo i olovo u prostřed pili násilně: nuzněho a chudého sužovali
peci: abych zapálil v ni oheň l: slití: tak a příchozího utiskovali bez soudu.
shromáždím vás v prchlivosti své a v
30. I hledal jsem z nich muže. kte
hněvu svém. i odpočinu: a sliji věs'
rýžby se učinil hradbou a stál v odpor
21. a shromáždím vás &.zapálím vás proti mně za tuto zemi! abych jí ne
ohněm rchíivosti své a sliti budete u zkazil: a. nenalezl jsem.
prostř něho.
31. Ivylil jsem na ně hněvsvůj, ohněm
22. Jako se slévá. stříbro v peci. tak hněvu svého strávil jsem 'e: cestu je'ich
budete u prostřed něho: a zvíte. že já
11133
jejich jsem navratil. pravi an
u lllilamu
.
jsem. Hospodin. když vyleji hněv svůj
na vas.
23. [ stalo se slovo Hospodinovo ke
Kupllola 28.
mne řkoucí:
Podobenstvim dvou cizoložnic hrá, ohavnou modloslnžbn
24. Synu člověka! rci jí: Ty jsi země lídn inneínhbho i ]ůdslěho . 22. předpovídá jim. že
bude. jichž modlosluibu nd
nečista a neskropena deštěm v den je týmiž národy uostatisledonli.

prchlivostL'

25. Spiknutí prorokův u prostřed ní,
jako lev řvoucí a uchvacující loupež:
duše zžírali a zboží a věci drahé brali.
vdovy 'ejí rozmnožili u prostřed ní.'
26. něží její zhrzeli zakonem mým
a poskvrnili svatyně mě: mezi svatým
a nesvatým neměli rozdílu: a mezi po
skvrněným a čistým nerozeznali: a od
sobot mých odvrátili oči své a zlehčo—
ván jsem byl u prostřed nich.
' 27. Knížata její u prostřed ní jsou
vlci uchvacující loupež !: prolití krve a

]. I stala se řeč Hospodinova ke mně
řkoucí:
2. Synu člověka!dvě ženy dcery jedné
mateře byly'
3. a smilnily v Egyptu. v mladosti svě
smilnily: tam jsou zlehčeny prsy jejich
a porušeny prsy panenství jejich.“
4. Jména pak jejich: Oolla, větší, a

Ooliba. sestra její menší :'i měl jsem
je," a zrodily syny i dcery. Jména pal:
jejich: SamaříOolla aJerusalem Ooliba.
5. Smilnila tedy nade mnou Oolla a

20) Jinak: odpočinu, až aliji vás; nebo: nenechám vás (v ohnivé peci -— městě Jerusalémě. ob
lelenčm & zapálenčm) a aliji vás; nebo: vydim vše ' meč. hlad & mor. '
2“ t. Boli, když Bůh sucho na. zemi dopouští; tak jsi ty mravně vyprahlá bez rosy milosti Boží.
25) t. lživými řečmi popouzqiioe krále k válce, příčinou byli. že mnoho manželů v bitvách zahynulo.
28) t. nesmyslné. lživé věci jim neproapěioě hhfnli. jako kdyby zedník nesmišenou hlinou stén
omítal. (13. 10. a. d.) Tak jent neprospěčné všeliké úsilí bez požehnůní Božiho!
30) t. kterýby spravedlivým. zbožným byl a modlitbou mne prosil, jako Áron. Mojžíš a Jeremiáš učinili.
2) Mini se tim dvojí obec jednoho kmene. t. obec desatera pokolení israelských & dvou jůd
ských. které byvše v Egyptě jedním národem. později se v dvd říše roztrbly.
3) t. v Egyptu se nejprve modíoslužbě naučil : oddal lid israelský. tehdáž ještě mladiství.
4) Ooliba. tolik co „Stan či Clu-im můj v ní“ t. pravého Boha. vyensmenávala krilovstvíjůdshě.
Oolla. „Stu či Chrám jeji“ t. dle jejího vlastniho nělezku zřízený. vyznamenání:; království
israelské. — ") t. národem původně jedním jsouc. bylo Jůdstvo mou chotí.

vztekle milovala milovníky své.Assyrské.
kteříž se přibližovali k ul!
6. oděné hyacintem, knlžata a pány
úřední. mládence žádouci. všeckyjezdce.
jezdici na koních.
7. ]. dala se v smilstvi své. s nimi.
se všemi výbornými syny assyrsky'mi. a
se všemi, kteréž vztekle zamilovala. ne
čistotami jejich poskvrnila se.'
8. Nadto i smilstvl svých, kteráž měla
v Egyptě. nezanechala: neb i oni spali
s ni v mladOsti jeji a oni porušili prsy
panenstvl jejiho a vylili smilstvl své na ni.
9. Pročež vydal jsem ji v ruce milov
níků jejich, v ruce synův asayrských, po
jejichžto chlipnosti vztekala se.
10. Oni odkryli hanbu jeji , syny i
dcery jeji pobrali aji zabili mečem: a
učiněny jsou ženy zlepověstně' a soudy

vykonali v ni."
11. To když uzřela sestra jeji Ooliha,
více než ona chlipnosti se zapálila: a.
smilstvi své nad smilstvi sestry své
12. k synům assyrským nestydatě vy
dala. k vévodam a úředním pánům k
sobě přicházejicim , oděným rouchem
rozličných barev. jezdcům, kteříž na.ko—
nlch jezdili, a.všelikým mládencům krásy
výborné.
13. Ividěl jsem. že se poskvrnila; cesta

jednostejná oboudvou.
14. A rozmnožila smilstvi své: a když
uzřela muže vymalovsné na stěně, obrazy
Chaldejskych, vyznačených barvami
15. a přepásaných pasem po bedra a
čepice barevné na hlavách je ich . krásu
všech vévod. podobu synů ba ylonských
a země chaldejské. v niž se zrodili.
16. třeštila se po nich žádosti oči

svých a poslala posly k nim do země
chaldejské.
17. A když přišli k ni synové baby
lonštl do lože prsů,“ poskvrnili ji smil
stvrmi svymi. a poskvměna jest od nich

a nasycena jest duše jeji od nich."
18. Obnažila také smilstvl svá a od—

kryla hanbu svou.' 1 odstoupila duše má
od ni. jakož byla odstoupila duše mě.od
sestry jeji.
,

19. Neboť rozmnožila smilstvi svá.
roz ominajic se na dny mladosti své.
v nichž smilnila v zemi egyptské.
20. A třeštila se chlipnosti k léhanl
s nimi, jejichžto tělo jest jako tělo oslův:
a jako tok koňský tok jejích?
21. I ohližela jsi se po nešlechetnosti

mladosti
své,akdyž
zlehčenyyly
bylyprsy
v Egyp
tě prsy tvé
porušeny
pa—
nenství tvého.
22. Protož. Oolibo! toto pravi Pán
Bůh: Aj, já vzhudlm všecky milovnlky
tvé proti tobě, : nichž nasycena jest duše
tvá: a shromáždlm je proti tobě vůkol:
23. syny babylonské a všecky chal
dejské. šlechtice a mocnáře i knlžata.
všecky syny assyrské. mládence výbor
né krásy. vévody i pány úřední všecky.
knlžata knlžat a slovůtné jezdce na ko
nich:
24. a přijdou na tě. opatření jsouce
vozem & kolem, množství lidu: panel
řem a štíty i lebkami ozbrojl se proti
tobě odevšad: a dám před nimi soud a
souditi tě budou soudy svými.“
25. A oložlm horleni svě na tebe.
kteréž vy onaji na tobě v prchlivosti:
nos tvůj a uši tvé uřeži: a co ostane,
mečem padne: oni syny tvé i dcery tvě

5) to mimo mne. nebo: proti mne. mně pravému Bohu se zpmneveřila. jménem mým smilstvo
své kryla; tim andi, že lid úctu pravého Boha : modlihtvfm aměšuje alebčoval.
7) t. všelikým modlářstvim jejich se poakvrnila. přijmouc sjejich modlami též ohavné jich mravy.
10) t. upadlo Samaří i ostatní města v zlou pověst. v opovržení. —- ") t.'zníčili království ler.
17) t. tim mini háje a skrýie. kde modloslulby se páchaly. — ") Babyloniti vešli v smlouvu a

Jůdskými: jim k vůli pichal národ modloslužbu,však nasytí! se jich a obrat" se opět k Eaplnkým.
18) nirod židovský sim svou vůli vyjevil a balí! po modloaluibě pohanské.
20) t. přichytila se jich. ježto nejbrubši. rejpošetilejši . nejobavnějií modloslužbu páchají.
24) t. podle prav svých válečných. ukrutnýeh. když jsi mého laskavého práva nešetřili).
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zjímají a posledek tvůj spálen bude
ohněm.

zajet-.is.

lůzeoůusa.

_

26. [ obnaží tě a roucha tvého &po
berOu nádoby slávy tvé.
27. A učiním, aby přestala mrzkost
tvá při tobě &smilství tvé : země egypt—
ské: aniž pozdvihneš oči svých k nim a
na Egy t nezpomeneš více.

38. Ale i to učinily mně: Znečistily
svatyni mou v ten den &sobot mých po
skvrnil

.

, 

39. A když obětovaly syny svě mo—
dlám svým a. vcházely do svatyně mě v

ten den. aby jí poskvmily: ty věci činily
také u prostřed domu mého.
40. Posilaly k mužům ž daleka při—

28. ebo toto praví Pán Bůh: Aj, já
cházejícím.
nimžonibyly
vydám tě v ruce těch. kterýchž nenávi slaly:
rotožkhle!
přišEoselství
'. jimž jsiPo
se
díi; v ruce. z kterýchž uasycena jest umýv a a mazala ličidlem očí svých a
duše tva.
ozdobovala se okrasou ženskou.
29. A naloží s tebou v nenávisti a
41. Seděla jsi na loži překrásném. a
poberou všecky práce tvě a zanechají tě stůl ozdoben byl před tebou: výborné
nahou & hanby plnou. i zjevena bude kadidlo mě a mast mou položila jsi na
hanba smilství tvých. mrzkost tva a nem:
smilství tvá.
42. a hlas množství veselícího se byl
30. To učinili tobě proto. že jsi smil při něm' i při mužích, kteří z množství
nila po národech. mezi nimiž jsi se po lidí byli Přivedeni a přicházeli : pouště:
skvrnila modlami jejich.
kladli naramky na ruce jejich a věnce
krásné na hlavyjejich."
31.
Cestou
sestry
svě
chodila.
jsi:
i
dam kalich její v ru u tvou.
43. [ řekl jsem tě. kteráž byla. otřena
32. Toto pravi Pán Bůh: Kalich se v cizoložstvich: Nyni smilniti bude v
stry své píti budeš. hluboký a široký: smilství svém i tato.
budeš v posměch a v porouhání , kteréž
44. A vešli jsou k nl jako k ženě ne
jest převelikě.
věstce: tak vcházeli k Oolle &k Oolibě.
33. Opilstvlm a bolesti naplněna bu k ženám nešlechetným.
deš: kalichem truchlosti a smutku. kali
45. Protož muži spravedliví jsou :' ti
chem. sestry svě Samaří.
souditi je budou soudem cizoložnic a
34. I budeš jej pití a. vypiješ až do soudem prolévajícich krev :“ nebo cizo
kvasnic a drobty jeho shltneě a prsy ložnicejsou a krev jest na rukou jejích.
své drůti budeš: nebo já, mluvil jsem.
46. Nebo toto pravi Pán Bůh: Přived'
praví Pán Bůh.
35. Protož toto praví Pán Bůh: Pro— na ně množstvl a vydej je v hluk a v
tože jsi na mne zapomněla a zavrhla jsi loupež:
47. a buďtež ukamenovány kamením
mne za hřbet svůj. ty také nesiž mrzkost
svou i smilství své.
lidi a.prohnány meči jejich: syny i dcer
36. I dí Hospodin ke mně řka: Synu
a. domyohavnost
jejich ohněm
48. zabijí
I 0 straním
z zeměspolu.
a na
člověka! zdali soudíš Oollu & Oolibu a. jejich
učí se všecky ženy. aby nečinily podle
oznamuješ jim nešlechetnosti jejich?
37. že cizoložily a krev jest na rukou ohavnosti jejích.
49. A daji ohavnost vaši na vás a
jejich & s modlami svými smilnily: nad
to i syny své, kteréž mi zrodily. oběto hříchy modl svych ponesete: i zvite. že
já.jsem Pán Bůh.
valy jim k sežrání.
42) j. př ni. t. Oolibě; i lid jůdský vzdal se modlěm. — ") tt Oolly & Ooliby; rozuměj, že i
Arabští přicházeli, smlouvyuzavírajiceslidem jůdskýmajejich přátelství drahými dary kupujice
45) t. spravedlivější jsou Aasyrěti a Babyloniti u přirovnání kJůdským a [si-selským; nebo: spra
vedlivi co nástroj přísně trestajíciho Boha. —-—
“) t. uksmenovi'iuy vah-iné. (!?-) '

Ezechiel.
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Kapitolau.

městu krví zprzněnému, pro něž je veli
kou hranici učinim. (IV. Král. 25. Q.)
10. Shrň kosti. kteréž ohněm spělim:
maso se stráví &vše. co naloženo. svsří
město Jernnlěnu; 16. odejmutnmu něhlou mám-n
želh. jižto veřejněčele“ mi:
21. tim nu'i; že i se, i kosti zprahnou.
lid v ujetí nad uhnou svě vlastí | tuhou ných ml
ll. Postav jej i prázdný na řel-avěm
lých nebude smiti veřejně želeti.
uhlí: at se rozhřeje &rozpustí měď jeho :
l. l stalo se slovo Hospodinovo ke &slije se u prostřed něho poskvrns. jeho
mně léta devátého , měsíce desátého, a stráví se rez jeho.
desátého dne (téhož) měsíce' řkoucí:
12. Mnohou prací už do potu usilo—
2. Synu člověka! napiš si jméno to věno jest a nevyšla z něho přílišná. rez
hoto dne. v němž se utvrdil král baby jeho. ani ohněm.
13. Nečistota tvá. dořečenů! Chtěl
lonský proti Jerusslému dnes.
3. A díš příslovím k domu po uzuji jsem tě zajisté očistiti . &nejsi očištěno
cimu p_odobenstvís mluviti budeš nim:
neřědů
všakneukojim
aniž očištěno
budeš
prvé, stých:
oksvade
hněv
Toto praví Pán Bůh: Postav hrnec; po od
svůj na tobě.
stav. ravím. s. naJej do něho vody.
4. lež kusy jeho“ do něho. všelikó
14. Já. Hospodin mluviljsem: Přijde'
částk dobré, stehno i piece, výborně & &učiním! nepominu, aniž odpustim. aniž
plně osti."
se ukojim: podle cest tvých &podle ně
5. Nejtučnějši dobytče vezmi, slož lezků tvých soudititěbudu," praví Ho
také hranice kosti pod ním.“ Vyvřelo spodin.
vaření jeho &rozvoj-ily se kosti jeho u
15. I stala se řeč Hospodinova ke
mně řkoucí:
prostřed něho.
6. Protož toto praví Pán Bůh: Běda
16. S nu člověka! aj. já odjíměm od _
městu krví zpnněnému. hrnci veskrz toho že oucí věc očí tvých“ rázem: i
rezem zkaženěmu. jehož rez ani nepu nebudeš kvíliti. ani plaksti. aniž pote
sti z něho? kus po kusu, kus po kusu kou ley tvé:"
Podobenstvim kotle nebo hrnce. ohněm tak ! ile
něho. že nejm mno . kosti v něj lloienó se
lily.
nýbrž i sim on se rozpustil, předpovidi úplnou sum

z něho vym: nespadni o něj los."
7. Nebo krev jeho jest u prostřed

17. povzdychej mlče. smutku nad
něho. na nejčistší skále vylilo ji: ne — mrtvými neučinlš: korunu svou obvěza
nou
měj &obuv tvá. buď na. nohou tvých
lilo ji na zemi . aby mohla přikryte byti

prachem.“
8. Abych tedy uvedl rozhněvání své
na. ně a pomstou abych se pomstil: dal
jsem krev jeho na. nejčistší skálu. aby
nebyla přikryte.
9. Protož toto praví Pán Bůh: Běda

s nezastřeš oděvem úst. aniž pokrmů
truchlících jisti budeš.
18. Tehdy řekl jsem to lidu ráno, a
žena má umřela večer.- i učinil jsem na
ráno, jakž mi byl přikázal.
19. [ řekl ke mně lid: Proč nám ne

l) V týž den. když Nebnchodunosork Jeruzalému přitrhl. sn Bůh to proroku zjevil. (lv. Král. 25, l.)
4) s. kusy mese. jak obyčejně. -— ") Brucem rozuměj město Jerulslěm; muem n výborným
kostmi krále. knížete npřední lidu; ohněm a vodou bídy núskostijejicb ' či! obležení0155“
5) t. nejbohatší měithná : nejnutnější mužstvo nejhlouběji v bídu při obležení upadne.
6) Mini se tím zarytě nepravost n převrácenou obyvatelů jernsalómských. —- ") t. ničehož nc
vybirqje; rozumi tím, že veškeré obyvatelstvo jeruzalémské be: rozdílu do posledniho : mesta
vyvrženo bude; kdo nebude zabit. půjde do ujetí.
7) t. qjevně & zůmyslně. beze všeho ohledu páchaly se vraždy jeho. (Ill. Mqiž- 17. 139
14) t.. den trestu a já jej vykonána. — ") t. soudem cizoložnýcb :. krev prolěvsjioíeh.
17) t. co tobě nejmilejěího jest, mantelku tvou. (IE.) — ") Tim znameni největší aiu-mutok 
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omsmuješ. co by ty věci znamenaly.
kteréž ty činlš? .

.

20. 1 řekl 'sem jim: Řeč Hospodi
novs stala. se o mně řkouel:
21. Mluv domu israelskému: Toto

24. 20. — 25. 9.

Předpovidl Ammonským. Nosbsky'm, ldumojským .
Fllčstintkým celty Boží. protože se usd sibubon nl
rods jl'ulskěbondonli.

1. I stala se řeč Hospodinova ke mně

pravi Pán Bůh: Aj, jů poskvrnlm sva řkoucl:
_
tyni svou. pýchu království vašeho s
2. Synu člověka! stav tvář svou
žádostnou věc oči vašich s nad čím se
lekó.duše vaše :' synové vaši i dcery vaše.
kterýebž jste zanechali. mečem padnou.
22. I budete činiti. jakž jsem já. uči
nil: úst oděvem nezastřete & pokrmů

lksjiclcb jisti nebudete.
23. Vinky na hlavách svých mlti bu
dete &obuvi na. nohou: nebudete kvlliti
ani plakati, ale ehřadnouti budete ro
nepravosti své s.jedenkaždý úpěti € 
dete k bratru svému.'
'
24. A bude vám Ezechiel znamením
předpodobňujlclm: 'všecko. což učinil,

roti synům Ammons ým &prorokovati
udeš o ni .
3. A dlš synům Ammonským: Sl što

slovo Pána Boha: Toto pravi Pán ůh:
Protože jsi řekl: ,.Hahá, hahál“ nad
svatyni mou. že poskvrněns jest, s nad
zemlisraelskou. že zpustošenajest, a nad
domem jůdsky'm. že vedeni jsou v zajetí:
4. proto já dám tebe synům východ

nim' v dědictví. s. postavi chlévy své
v tobě a. rozbíjí stany své v tobě: oni
jisti budou obili tvé & oni plti budou '
mléko tvé.
budete činiti. když to přijde: &zvite, že
5. A dám Rsbbath v obydlí velblou

já jsem Pán Bůh.

dům s syny ammouské vstáji dobytku:
25. A ty. synu člověka! aj, v ten den. i zvite, že já. jsem Hos odin.
když odejmu od nich silu je'ich s radost
6. Nebo toto pravi ánBůh: Protože
' důstojnosti i žádost očijejich. na čemž jsi tleskal rukou & dupsl nohou a z co—
od očlvsji duše jejich, syny a dcery je lého srdce radoval jsi se nad zemí isra—
1
:
elskou:
'
26. v ten den, když přijde utíkající
7. protož aj. já vztábnu ruku svou na
k tobě, aby zvěstovnl tobě:
tebe & vydám tě v loupež národům a.
27. v ten den, pravím. otevrou se ústa vyhladlm tě 2 lidi & vyhubim z zemii
tvá s tim, kterýž utekl:' i budeš mluviti metru: &zvlš, že já jsem Hos odin.
s nebudeš mlčeti vice: i budeš jim za
8. Toto pravi Pán Bůh: rotože ři
znameni předpodobňujlcl s budete vě kali Moabšti a. Seiršti: Hle, jako všickni
děti. že já jsem Hospodin.
. národovéjest dům Jůds:'
9. protož aj. já. otevru rámě Moabovo
od měst.“ od měst, pravím. jeho a od
končin 'eho slovůtnů mista.země: Beth
jesimot

&Bélmeon &Karjatbaim

21) t. obrům svůj. jej! vy nejvice milujete & na něm! svou slůvu & útěchu nklidite.
23) Dobytí nikto. Jerusalémo bude se slnvití radostně po celé fičí; vy oo zajatí budete nuoeni
politickou slavnost tu spolu sloviti. od tajně nad pobilim synů svých . zboubou vlasti srdce
vim krvdeeti bude; slzným okem budete jedou k druhému soufnnlivč hleděti.
27) t. správa. jeho potvrdí předpovalěnl tvé. & ty tlm mulilqji vůli mou jim hlásoti budeš.
4) &. Arabům. jen! bydlili ]: východu od Ammonskýeh.
8) & “dně plodnosti před jinými národy nemsJí — žádné zvláštní ochrany od Bobo svého ne
d osůbh.
' čímž se tak velmi honoslvnli.

9) t. odejmu vidu

silu od měst Moobskýoh. tak to nepříteli otevřeny : podmsnčny budou.
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10. synům
chodním s syny Am o Jerusalěmu: „Hahá! polámány jsou
monskými' &dam jim ji v dědictví. aby brány národův. obrátí se ke mně:“ nn
nebyla. více pamět synův Ammonských plněn budu; zpustl !“
mezi národy.
3. protož toto praví Pán Bůh: Aj, já
11. A nad Moabem vykonám soudy: na. tebe, Týr—e!& přivedu na tě národy
i zvědi. že já jsem Hospodin.
mnohé. jako vstu u'e moře zmítajícl se. '
12. Toto praví Pán Bůh: Protože
4. [ rozmecí z i ýrské &.zboří věže
jeho:
&setru prach jeho z něho a obrá—
učinila Idumee. pomstu. aby se pomstila
nad syny jůdskými. a provimla se a tím jej v skálu holou do čiste..
zhřešila. &pomstu si vylila. nad nimi;
5. Bude k sušení sítí u prostřed moře,
13. proto takto dí Pán Bůh: Vztáhnu nebo já jsem to mluvil, pmvíPán Bůh:
ruku svou na zemi idume'skou a.odejmu a. bude v loupež národům.
z ni lidi i hovada a učí m ji pustou od
6. Dcery také jeho. kteréž jsou na
polední strany: i kteří jsou v Dedanf poli. mečem zbity budou: i zvědl. že já
mečem padnou.
jsem Hospodin.
14. I dám pomstu svou na zemi idu
7. Nebo
toto gsbuchodonosora.
ravi Pán Bůh: Aj.rájáe
mejskou skrze ruku lidu mého israel přivedu
na.Týr
skěho; a. učiní v Edom podle hněvu babylonského. od půlnoci. krále králů,
mého &prchlivosti mě: i seznají pomstu s koni a s vozy a. s jezdci i s zástupem
mou. praví Pán Bůh.
&.s lidem velikým.
15. Toto praví Pán Bůh: Protože
8. Dcery tvé. kteréž jsou na poli.
učinili Palestinští pomstu a vši myslí mečem zabije: :: obklíčí tě ohradami: &
mstili se. zabijejice & doplňujíce ne snosí násyp vůkol: & pozdvihne proti
tobě Štit:
přátelství stará:
16. protož toto praví Pán Bůh: Aj.
9. A nástroje aberany zřídíproti zdem
já vztáhuu ruku svou na Filistínské & tvým &.věže tvé zbořl válečným nářadím
s
'm.
zabijí vražedlniky &.zkazim ostatky po
mořské krajiny:
vylo. Od množství koní jeho přik je
17. a. učinim nad nimi omsty veliké, té prach jejich: od hřmotu jezdcův & 01
tresce 'e s prchlivostí: ! zvědí, že já i vozů pohnou se zdi tvé. když vcházeti
jsem
ospodin, když uvedu pomstu bude do bran tvých jako skrze průchody
svou na ne.
města zbořeného.
.
11. Kopyty koňů svych pošlapá vše—
cky ulice tvé: lid tvůj mečem zbije &
Kapitolu ze.
sochy tvé ušlechtilé na zemi padnou.
Piedpovídú vyvrácení mests Týru.
12. Pohubí zboži tvá. rozchvátajl ku
1. [ stalo se jedenáctého léto., první pectví tvá:' &zboři zdi tvé i domy tvé
ho dne měsíce. stala. se řeč Hospodi překrásné strhají: & kamení tvé i dříví
nova ke mně řkouci:
tvé i prach tvůj u vodu vmetajl."
2. Synu člověka! protože řekl Týrus
13. I učiním, že umllcnemnožství písní
10) t. podobně těl učiním : Ammomkýmí. jako! jsem učinil Monbsky'm.
13) Jinak: od Téman až do Dedan, od jedněch končin s: ]: druhým v pustina ji obrátím s

obyvatele její —
!) Poněvadž se napraví. kterého měsíce, mají za. to. že to bylo prvního měsíce v roce dle 30.
20.. tedy čtyry měsíce před dobytím Jerusale'mn. ale kdyz město již tuze sevřeno bylo.
2) t. množství lidu rozličných národů, ježto prvé do bran města Jerusalěmn pro kupeetví Vchá
lelo. obrátí se nyní ke mně. co! mi bude k užitku —
12) co nebudou moci odnésti. do Vody vháxeji. — “) Úplně to vyplnilo při dobytí měitn Alexandrem.
i

1844

26. 14. — 27, 9.

tvých & zvuku citat tvých nebude sly když budeš hledáno. nebudeš nalezeno
ěěno více.
více na. věky. praví Pán Bůh.
14. A obrátím tě v skálu holou do
čista, k sušení sítí budeš. aniž budeš
Kapitola 21.
vzdělán více :“ nebot já. Hospodin mluvil
Žslozpév nod palem Týru; vy'pls knpectví s slěvy;
jsem. reví Pán Bůh.
'
25. příčiny úplného. věčného půdu jeho.
15. oto pmví Pán Bůh Týru: Zdaliž
1. [ stalo se slovo Hospodinova ke mně
od hřmotu půdu tvého & od lkání zbi
tých tvých. když zbiti budou u prostřed řkoucí:
2. Tehdy. synu člověka! počni nad
tebe. nepohnou se ostrovově?
16. l sstoupí s stolic svých všecka Týrem nářek
knížata pomořská.: & sejmou pláště svě
3. a, rci Týru, kterýž bydlí při vchodu
e roucha. svá rozličných barev odvrbou mořskémf kupectvu národů k ostrovům
&oblekou se v strach: na zemi sednou.
&zděšenigsouce
divití
se udou. přenáhlým pádem tvým.
17. A počnouce nad tebou nařikati.
řeknou tobě: Jak jsi zhynulo. jenž by
dlíš na moři. město slovútně! kteréž jsi
bylo silné na moři s obyvateli svými.
jichž se stmchovnli všickni?
18. Nyní zhrozí se lodí v den hrůzy tvé:
s zkormoutí se ostrovově na. moři, pro
tože žádný nevychází z tebe.
19. Nebot toto praví Pán Bůh: Když
tě učiním městem pustým jako města..
v nichž se neobývň. více: s. uvedu na tě
propast &přikryjí tě vody mnohé:
20. &strhnu tě s těmi. kteříž sstupnjí
do jezera,“ klidu věčnému. &posadím tě

mnohým:" TotoIpraví Pán Bůh: ÚTýre,
ty jsi
.. okonalěkrůsyljžrajsně
jsem
4. ařekl:"'
v srdci mořepoložený!
tvoji. kteříž tě vystavěli. doplnili krásu
tvou.
'
6. Z jedlí Senirských' vzdělalí tě se
všemi loďmi mořskými; cedry z Libanu
vzali. aby udělali tobě žezlo.
6. Duby z Básan' tesali k veslům
tvšm:
veslářskě
to 5 z &lavičky
slonových tvé
kostí
indickýchzhotovili
& ko
růbové domky : ostrovů vlaských.

7. Kment rozmanitý z Egypta utkůn
jesti tobě na plachtu. aby pověšena byla
na žezlo :“ modrý postavec avšarlat z o
strovů Elisa" jsou přikrytim tvým.
vzeminejposlednějšíjako pustiny staré"
8. Obyvatelé sidonští &sradští' byli
s těmi. kteříž bývají provázení do jezera.. veslařitvými: mudrcové tvoji, Týre! byli
ab nebylo obydleno: když potom dám jsou lodními zprávci tvými.
slgvu v zemi živých,“
9. Starci a.mudrci giblitští' měli plav
21. v nivec tě obrátím & nebudeš; a ce k obsluhování rozličného nádobí tvé

14) Rozumí se o Týru starém; neb nový potom na blízkém ostrově udělán jest.
20) t. „do hrobu.“ nebo: „do pekel“ —- ") t. „stará města v zříceniny n poušť obrácení.“ —
"') t. po vystavení Alexendríe v Egyptě spustlo Alexnndrem zbořené město Týr-ns dooele,

tak že od času příští Pinč, objeveni slivy jeho na zemi. nelze po něm stopy
nalézti. Jinak: „Když potrestáním tebe dokáži moc a slávu svou národům.“
3) t. : jeholto přístavu jest vůbec přístup na moře."— '") t. obyvatelům . kteří kupectvi ve—
den po celém okresu zemském. — "') t. příliš hrdy' byl jsi na svou slůvu.
5) t. s bory Slnír, jinak Hermon zvané. čistky Libenského horstva.
6) t. krnjinn východně sa Jordůnem homtá sice. však i úrodná, zvlášt lesnatá.
7) t. nádherně mii lodě pro zábavu s krksně tkanými nebo i vyšívanýmí plachtami; a nebo:
stkvostně stinky na lodích k plnvbšm zůbovným. — ") t. ostrovů italských.
8) Sidon i Arad. město fenicků. byls Týru poněkud poddáne: obě severně od Týru ležící.
9) &. město Gebel (Biblos); odtud byli výuční telaří k stavění lodí.
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ho: všecky lodí mořské i plavci jejich
byli v lidu kupectví tvého.
10. Per—štía Lydičtí i Libyčtí' byli
u vojště tvém bojovníky tvými; štít a
lebku zavěsili v tobě k ozdobě tvé.
ll. Synové aradští s vojskem tvým
byli na zdech tvých vůkol: ano i Pi 
mejští ,' kteříž byli na věžech tvýcš.
touly své zavěšovali na zdech tvých vů
kol: oni jsou doplnili krásu tvou.
12. Kartagští kupci tvoji množstvím
všelikého zboží. stříbrem, železem, cínem
i olovem naplnili trhy tvé.


20. Dedanští byli obchodníky tvými
v kobercích k sedání.
21. Arabsko a všecka knížata. cedu
ské. i oni ku čili k ruce tvé: s berany
a skopci a s ozelci přicházeli k tobě
kupci tvoji.
22. Kupci sabejští a reemštíf i oni
obchod vedli s tebou': se všelikým vý
borným vonným kořením a drahým ke—
mením i zlatem. kteréž vykládali na
trhu tvém.
23. Háran & Chene a Eden kupčili

s tebou: Séba. Assur a Chelmad' ob
13. Recko, Thubal. Mosoch,' i onit chod provozovali s tebou.
byli obchodníky tvými: otroky a nádobí
24. Ti byli kupci tvoji v mnohonásob
měděné přiváželi lidu tvému.
14. Z domu Thogormova '

ném zboží v stučkéch modrého postavce
koně i a suken rozličných barev i v pokladech
jezdce" a mezky přivádělina trh tvůj. drahých, ovinutých a stažených provazy:
15. Synové Dedanovi byli kupci tvý cedry také mívali v kupectvích tvých.
25. Lodí mořské. knížata tvé' v ku
mi: ostrovové mnozí byli ku ctvím ruky
tvé: zuby slonové & dříví e enové smě pectví tvém: i naplněn jsi a oslaven né.
ramně v srdci moře.
'
ňovali za zboží tvé.
26. Na vody mnohé' přivedli tě veslaři
16. Syrštl byli kupci tvými pro množ
ství díl tvých. drahý kámen a šarlat a tvoji." vítr poledni zeti-eltě v srdci moře.
27. Bohatství tvé a pohledové tvoji
postavec vyražovaný a kment a hedvábí
a mnohonásobné nádobí tvé. plavci tvo—
i jaspis vykládali na trhu tvém.
ji a lodní zprévcové tvoji, kteříž řídili
17. Jůdští a země israelské, i oni ob nástroje tvé a. nad lidem t
vládli., i
chodníky tvými byli s obilím výborným. tvoji muži bojovní. jenž by ' v tobě. se
balsam a med a olej a bílé kadidlo vy— vším množstvím tvým. kteréž jest u pro
kládali na trzích tvých.
střed tebe: padnou do srdce mořev den
18. Damaščan byl kupcem tvým ro pádu tvého.
množství díl tvých. pro množství rozlič
28. Od zvuku volání zprévců tvých
ného zboží v vlně silném av vlnách barvy zbouří se množství lodí:
nejlepší:
29. a vystoupí z lodí svých všichni.
19. Dán a Řekové a Mozel' na.trzích kteří drželi veslo: lavci i všickni zpráv
tvých vykládali železo kované:“ myrrha cové lodní na zemi stanou:
30. a kvíliti budou nad tebou hlasem
přední a vonná třtina v obchodu tvém.

10)
11)
13)
14)
19)
22)
23)
25)
26)

Perští od 'I'lgru na východ; Lydičtí v Menší Asii; Libyčti na severním pomoři Africkém.
t. udatní bojovníci (sv. Jeronym); dle Habr.: Gemmadšti. : města Gemadu ve Fenieii.
Dle domnéní národové u černého moře až po Moskvu; jiní na ibery (v Knukasu) a. Armeny slyší.
t. kmene Gorm-rovn([. Moji. 10. 3.)'. vykládá se ne Frygicke' národy. — “) t. otroky kelulbě ukoní.
Dle Hebr. : Vedan. Jam. MehufaL snad města arabské; Jovan VůbecJony znaci. — ") t. ocel.
t. Sába a Ráma. dvě města v Arabii šťastné. kupčíly až do Indie.
j. Auur-Cbelmad: všecka mesta přední Asii; Sába (hebr. Seba) na Meroe se slyší.
Heh.: „lodě tvé tal-ská“ do Tarsu. (daleké krajiny,) plovoucí. b_vlynejvýbornčjší lodě.
t- „na iiré moře:“ staří toliko podél břehu se plavili, ns širé moře nemohli se odviiiti, ne
mqjíee kompasu. — “) t. správcové tvoji uvedli tě v přílišné důvěře své 11 veliké nebesped.
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velikým a hořce volati budou: a nameci
prachu na hlavy své a popelem se po
sypou.
31. A oholí pro tebe lysinu a opůší
se žíněmi: a budou plakati v hořkosti
duše pláčem přehořkým.
32. A počnou nad tebou píseň žalost
nou a oplakávati budou tebe: Které
město jest jako Týrus, ano oněmělo u
prostřed moře?
33. Které jsi u vyvážení zboží tvých
z moře naplnilo národy mnohé: množ
stvím bohatství svých i lidí svých obo—
hatilo jsi krale zemské.
34. Nyní potříno jsi od moře. v hlu
bininách vodnýchjsou zboží tváavšeoko
množství tvé. kteréž bylo u prostřed te

27' al.—28. 14.

3. Aj. moudřejším jsi ty nad Daniele :“
žádné tajemství není skrytě před tebou.
4. Moudrosti &.opatrností svou získal
jsi sobě síly: a dobyl jsi zlata a stříbra
do pokladů svých:
5. Množstvím moudrosti své a ku—
pectví svého rozmnožil jsi sobě sílu; a
pozdviblo se srdce tvé v moci tvé:
6. Pročež toto praví Pán Bůh: Pro

'í:se pozdvihlo srdce tvé jako srdce
tBouže

7. protož aj. ja přívodu na tebe cizo
zemce, nejmocně'ší z narodův: a obnaží
meče své na pě nou moudrost tvou a
poskvrní krásy tvé.
8. Zabiji i strhnou tě: a umřeš smrtí
zbitých u prostřed moře.
p o.
9. Zdali pak řkamluviti budeš: „Bůh
35. Všichni obyvatelé ostrovů zděsili 'a jsem!“ před vrahy tvými. jsa člově
se nad tebou: a králově jejich všichni.
em' a ne Bohem v ruce vrahů tvých?
bouří ohromeni jsouce. proměnili jsou
10. Smrtí neobřezaných' umřeš ru
obličeje.
kou cizozemců: nebot ja mluvil jsem,
36. Kupci národů sipěli nad tebou: praví Pán Bůh.
v nivec jsi obráceno a nebudeš na věky.
11. I stala se řeč Hospodinova ke
mně řkoucí: Synu člověka! pozdvihni
nářek nad králem týrským:
Kapitola zs.
12. a díš jemu: Toto praví Pán Bůh:
P'ndlpovidtpoznani
hil.
týnhěho
pro
pýchujeho.
10. 'či. jaký bude nůžek nad nim; 20. vůni potre
Ty obraze odobenství,' plný moudrosti
stáni Sidonskýeh . 25. navrdooní so lidu Isnelskůho.
a dokonal v kráse,
13. v rozkošech ráje Božího byl jsi:
]. I stala se řečHospodinova ke mně
řkoucí:
všeliký drahý kámen oděv tvůj: sardis,
2. Synu člověka! rci knížeti týrské topas a jaspis. chrysolit a onyx a beryl.
mu: Toto praví Pán Bůh: Protože se safír &rubin a smaragd: „zlato ozdobou
pozdvihlo srdce tvé a řekl jsi: „Bůh já. krasy tvé: a píšťaly tvé připraveny byly
jsem; na stolci Božím usadil 'sem se v jsou ve dni. kteréhož jsi stvořen“
14. Ty cherubem roztaženým a ochra
srdci moře!“ jsa člověk a ne ůh. apo
ňujícím;' i postavil jsem tě na hoře
hladaljsi srdce svějako srdce Boží?
2) t. nejen mylla. nýbrž i jednqje. jakoby Bohem byl; opakuje se v. 6. a pak dokládá v. 7.
3) t. tak to o sobě domnivůš; mluvi ironicky. s opačným smyslem. — Daniel. již tehdáž jako
druhdy krů! Šalomoun moudrostí svou slavný. lil u dvora hrdle babylonského.
10) t. hubených. pobanův, od Boha navržených; jiní: „rukou pobanův“. (l. Král. 31. 4.)
12) Dolol: „Bol.-kam?“ -— dle Behr.: „Ty prstene pečetní. uměle rytý a. dokonale svou podobu
značící !“ Smysl: Ty jsi byl příkladem. vzorem krále nad jiné vznešeného. blaženě-ho.
13) t. narodiv se, radostnou hudbou byl jsi přivítán po celé zemi. jako se králevicům ěinivíi.
14) t. králem mocným ochraňující kršlovství své: Cherubem jej jmenuje ohledem ]: ]. pozn. —-
") I'.. na místě vysokém. důstojnún. Smyll: Jako Chernbové pokrývali arcbu Boží, tak pod
ochranou tvou byli národové. — '") t. v komunitách.jichž stěny drahým kamením byly vyklddůny.

ze. 15. — 29, s.
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svaté Boží," u prostřed kameni ohni působícím odevšad vůkol sebe. kteříž se
protivi 'im: i zvědí, že ja jsem Pán Bůh.
výcb'" chodil 'si.
(Výše v. 13.)
15. Doko ým jsi byl na. cestách
svých ode dne stvoření svého ,' až se
našla. nepravost při tobě.
16. Pro množství kupectví tvého na
plněn jsou vnitřnosti tvé nepravostí &
zhřeši jsi: a svrhl jsem tebe s hory
Boží a zatratil jsem tebe. o chembe
ochraňující! z prostřed kamení ohnivych.
17. A pozdviblo se srdce tvé krasou
tvou; ztratil jsi moudrost svou v kráse
své: na zemi povrhl jsem tebe; před
tváří králů (v příklad) dal jsem tě. aby
viděli tebe.
18. Množstvím nepravosti svých &
nepravosti kupeetví svého poskvrnil jsi
svatyně své: vyvedu tedy oheň z ro
středku tvého. kterýž tě zžíře. a obr tím
tě v popel na zemi před očima všech
vidoucích tebe.
19. Všichni. kdož tě uzří v národech,
užasnou se nad tebou: v nivec jsi obrá
cen a nebudeš na věky.
20. I stala se řeč Hospodinova ke
mně řkoucí:
21. Synu člověka! postav tvář svou
proti Sidonu: a. prorokovati budeš o
nem.
22. & díš: Toto raví Pán Bůh: Aj.
já. na tě. Sidone! &ťudu oslaven u pro
střed tebe: a zvědí. že já.jsem Hospo
din, když učiním v něm soudy a.posvě
cen budu v něm.'

23. I

ustím na něj mor a. krev na

ulicích
o: a.vůprednou
zbiti že
mečem
rostředjeněho
01: i zvědi.
já. jsemu
ospodin.
24. A tak nebude více domu israel—
skěmu úrazem hořkosti & trnem bolest

25. oto praví Pán Bůh: Když shro—
máždím dům israelský z národů.. v nichž
rozptýleni jsou, posvěcen budu v nich
před národy: a bydliti budou v zemi
své, kterouž jsem dal služebníku svému
Jakobovi.
26. I bydliti budou v ní bezpečně: a
budou stavěti domy & štěpovati vinice
a.budou b dliti důvěrně. když vykonám
soudy na e všemi. kteříž se jim protiví
vůkol: i zvědí, že já jsem Hospodin
Bůh jejich.

Kapitola ze.
Předpovídů ašbubn národ. : semi egyptské; 19. |

že bude Nebuchodonosorovi dáno v odměnu. . 21.
tehdáž že moc nevede židovského opet v.mahntlse počne.

]; Léta desátého, desátého měsíce,
jedenáctého dne (téhož) měsíce. stalo
se slovo Eos odinovo ke mně řkouci:
2. Synu č ověka! postav tvář svou
proti Fsrsonovi. králiegyptskémmapro—

rokovati
budeš
o všem
Egyptu:
3. Mluv
a mi:o něm
Totoi praví
Pán
ůh:
Aj, já. na tě, Famne. králi egyptský,
draku veliký! jenž ležiš u prostřed řek

svzcb'
».říkáš:
Má jest řeka, a ja jsem
se e samého
učinil."
4. I ložím uzdu“ do čelistí tvých:
& připoým
by řek tvých k lupinám
tvým: &.vy hnu tě : prostředku řek
tvých & všecky ryby tvé lupin tvých

přidržíse."
5. [ povrhu tě na poušti i všecky
ryby řeky tvé: na tvář země padneš.
nesebeřeš se. aniž shromáždíš: šelmám
zemským &ptactvu nebeskému dal jsem
tě !: sežrání:

15) t. mocným . spravedlivým : počitku. proto se vše dařilo tobě. už jsi zpyšněl (v. 2.)
22) t. od národů. kteří z toho poznají . velebiti budou i moc i .pnvedlnost i svetost mou.
3) t. ty krokodile. u prostřed Nilu . struh jeho. — “) Hebr.: jů jsem si ji učinil. 0.. ne roz—
ličné struby nebo potoky rozdělil. . sem i tam ]: obecným země potřebám rozvedl.
4) Dle Bobr.: „udid“ —- ") t. tebe i všecka knížata přidržujici se tebe polspím jako rybu
na udioi |. vyvrhu tě v pustina vyprůblou; tím míní dobytí země králem babylon'kým.
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6. [ zvědi všichni obyvatelé egyptští,
že já jsem Hospodin: protože jsi byl
boll třtinovou domu israelskému.

7. Když se chopili tebe rukou, zlámal
“si se izedral jsi všecko rámě jejich: a
dyž se z odepřeli na tebe. roztříštil jsi
se : roztr [ jsi všecka.ledvl 'ejicb.'
8. Protož toto pravi Pán ůh: Aj. já.
přivedu na tě meč: a zabim z tebe člo
věka i hovado.
9. A bude země 6 yptská poušti a
pustinou: i zvědl. žej jsem Hospodin;
rotože jsi řekl: Reka mb.jest. a já jsem
ji učinil.
10. Protož aj. já na tě a na. řeky tvé!
i obrátlm zemi egyptskou, mečemzkaže
nou. v pustiny. od věže Siene' až do po
mezí země mouřeninské.

11. Ne ůjde přes ni noha člověka,

ani noha obytčete kráčeti bude po ní:

nejsniženějšlms nebude se vynášeti více
nad národy a menším jich. aby neps
novali nad národy.

16. Aniž budou vice domu ismelské—
mu v doufáni, učice nepravosti. aby uti
kali (mne) a následovali jich: i zvědi. že
já.jsem Pán Bůh.
17. [ stalo se dvacátého sedmého léta.
prvniho (měslce), prvního dne (téhož)
měsíce: stalo se slovo Hospodinovo ke
mně řkouci:
18. Synu člověka! Nabuchodonosor.
král babylonský, učinil. aby sloužilo voj
sko jeho službou velikou proti Týru :“
každá hlava. oblysela" &každé rameno
otřenojest; a mzda není mu dána. ani
vojsku jeho 2 Týru za službu. kterouž

mi sloužilproti němu'"
19. Protož toto pravi Pán Bůh: Aj.
'á. dám Nabuchodonosorovi, králi bo— *
bylonskému. zemi eg tskou: &pobeře |

a nebude v ni bydleno za čtyřiceti let.““
množstvíloupeže
jeji a zloupi
ořisti mlti
jeji amzdu
roz— |
12. A obrátim zemi egyptskou v pu— chvátá
jeji: i bude
stinu u prostřed zemi pustých & města.

jeji u prostřed měst vyvrácených a bu
dou pustá za čtyřiceti let a rozvěji je
do zemi.

13. Nebo toto pravi Pán Bůh: Po
skonánl čtyřicetilet shromáždim Eg pt
ské : národů. v kterýcbž rozptýleni byli.
14. A přivedu zase zajaté Egyptské
s posadim je v zemi Futures! v zemi
narozeni jejich: & budou tam králov
stvlm poniženým:"
15. mezi jinými královstvími bude

20. a za práci, kterouž sloužil proti
němu: dal jsem mu zemi egyptskou.
vojsko jeho,
protože
mně pracovali. pravi Pán Bůh.“
21. V ten den vypučl se rob domu
israelskému;' &tobě dám otevřená ústa
u prostřed nich:" i zvědl. že já jsem
Hospodin.

7) t. všecko spoléhani se lidu israelskábo na pomoc Egptrkýoh nikdy jim k užitku nebývale.
ale vždy ke škodě; tu mini uvidět matnou jich pomoc zaobleicniJerusaIéma Nobuehodonosor.
10) Hebr.: od města (věže) Mig-dol a.! do města. Siene, t. celou zemi od půlnoci až na poledne. —
11) t. le čtyřiceti let bude zapotřebí. aby se opět totov'ila.

14) To jest skoro posledni krajinu horního Egyptu na jih. -— “) Nikdy více se nezmohl oni
národ egyptský. oui řiše jeho podnes, aby byl samostatným. jako jindy býval.
18) Nebo třinácti: lét u toho mesta leželo, dobývajio bo. — ") či oblerla. t. máčením kameni
k přlkopům. náspu & t. d. ——
"') Neměli mzdy. kterůžhy jim odpletiln za. ůsilnou práci onůklad
jejich; nebot ač Týrus bylo město bohaté. však mysli někteří, že v obležení zboži své na.
bližký ostrov, tu kde! potom nový Týru: vzdělán jest. vypravili, prázdná stavení zanecharše.
20) Nebo Bůh tomu chtěl. aby Chnldcjšti mests Týru dobyli o je zkazili.
21) t. vzroste; smysl: „Když Nabuchodonosor Egypt podmnni. počne se zmá'uati národ ísrnelský:“
to se vyplnilo. když Daniel vyklidanim snů u krále milosti došel & pak Jechoniáš : žaláře
propuštěn byl. ——")

t. směle budeš mou vůli hlňnnti jim, a oni ochotně-ji uvěří tobě.

!

so. 1—21.
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Kapitola 80.

W!-saw-“Esman“ .W"
1. ! stslo'se slovo Hospodinovo ke

mně řkoucí:
2. S nu člověka! prorokuj &roi: Toto

_
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11. On i lid jeho s ním. nejsilnější :
národů. přivedenibudou k zkaženi země:
s vytáhnou z pošvy meče své ne Egypt:
a. naplní zemi zbi mi.
12. A uěiním to řek suché a.vydim

zemi v ruce lidí nejhorších a rozptýlím
zemi i vše. co v ní jest. rukou cizozem—

praví

ún Bůh: Kvělte: „Běda. běda cův: jlí. Heepodin mluvil jsem.
dni !“
13. Toto praví Pán Bůh: [ zkazim i
3. nebo blízko jest den a. přibližuje podobizny & modlěm v Memňs konec
se den Hospodinův. den mračný; čas učiním: a. vůdce z země egyptské ne—
národů bude.“
bude více: & pustím strach na. zemi
4. A přijde meč do Egy ta, a bude egyptskou.
'
strach v mouřenínskě zemi, gdyž padati
14. A zkazimzemi Futures a.zame
budou raněni v Egyptě a. odjato bude oheň v Tafnis & vykonám sondy v Ale
množství jeho &zkaženi základové jeho.“ xandrii.'
15. A vyliji hněv svůj na Pelusium,
5. Mouřenínská země a. Libye. aL d
ští i všecek ostatní obecný lid a.Chuš' i silu egyptskou. & povraždím množství
synové země smlouvy" s nimi mečem alexandrinské,
padnou.
16. & zapálím oheň v Egyptě; jako
6. Toto praví HOSpodinBůh: A pad žena rodící bolest míti bude Pelusnum,
&Alexandria,“
bude rozmetána &v Mem
nou. kteříž Egypt podporují ,' a. zka
žena bude pýcha panování jeho: od věže fis" úzkosti každého dne.
17. Mládenci heliOpolští &.bubastští
Syene" mečem padnou v něm, praví
Pán Bůh zástupův:
mečempadnou aony'jstě vedeny budou.
18. A v Tafnis zčerně, den, až tam
7. &rozptýleni budou u prostřed zemi
zpuštěnych a.města jeho u prostřed měst potru berly egyptské: &.když zahyne
pustých budou.
v něm pýcha moci jeho: jej přikryje
8. [ zvědi, že já jsem Hospodin: když mrak. dcery pak jeho v zajetí odvedeny
dám oheň v Egyptě &potřini budou vši budou.
19. A učinim soudy v Egyptě: a.zvě
ckni pomocníci jeho.
9. V ten den vyjdou poslové od tváři dí. že já. jsem Hospodin.
20. Istalo sejedenáctého léta..prvního
mě na loděch k setí-ení důvěry mouře
nínské země a bude zděšeni v nich ve měsíce. sedmého dne téhož měsíce: stalo
dni cgyptskémf nebo bez pochyby se slovo Hospodinova ke mně řkoucí:
přijde. v
21. Synu člověka!rámě Faraona. krále
10. Toto praví Pán Bůh: Učiním ko egyptského, zlomil jsem: a aj! není ob
nec množství egyptskému rukou Nabu vázáno, aby navráceno bylo jemu zdraví.
chodonosora. krále babylonského.
aby bylo obvázáno šatem a. obvinuto „

3) t. Chulda—jakých.v němž okídí Egyptským svou moc a. vylejí si na nich zlost svou.
4) t. všecka. práva a řízení zemská. obyčejové i ustanovení obecná te' země na své vezmou.

5) Jilm-k: ..Nub.“ národ nubický. — ") t. Židé. kteří do Egypta. se utekli.
6) t. všickni národové. kteříž mu pomáhají & na něž on spoléhá.. — “) Jest město v horním
Egyptu. na prvním prahu řeky Nilu. Dle Behr.: „Od (hradu) Migdal si & SyeneJ'
9) t. budou zastrašení dnem pomsty nad Egyptskými & pozbudou dřevnějši důvěry své.
14) Viz Jerem. 44. l. pozn.
16) t. město na východním ústí Nilu. — ") Viz Jer. 44. ]. pozn.
17) t. měste.sama. Heliopolis (město slunce) &Duboste. t. obyvatelstvo jejich nebo: „manželky a. dcery.“

_
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so. 22._- 81.13.

plensmi. aby nabyvši síly. mohlo držeti
5. Protož vyvýšena jest výška jeho
meč.
nade všecko stromoví krajiny: a. roz
22. Protož toto praví Pán Bůh: Aj! množili se výstřelkové jeho &.vyvýšily
já na Faraona.. krále egyptského! roztřl— se ratolesti jeho množstvím vod.
stím rámě jeho silné, ale zlamsné:' &. 6. A když rozprostřel stín svůj. na
mzim mě z mk! ieb0=
,
_ _ ratolestech jeho hnízdilo všeliké ptactvo
23- “ rožptyllm Egyptske mezi ns- nebeské a.pod větvemi jeho rodila vše
rody a. rozvoji Je po zemích.
liká zvířata lesní a pod zastíněním jeho'
24. A silnlm ramen krále babylon- b dl l hro .
l .
.
_

ského a gm meč svůj v roku jeho: a 150150 & "laděn

:hůqhťlri?

tváří' jeho.

iťánzzhaitabšžíupggd

'
25. A posilnlm ramen krále babylonského & ramena. Faraonova klesnou: i
zvědí, že já jsem Hospodin. když dám
meč svůj v ruku krále babylonského &
vztáhne jej na zemi e yptskou.
26. A rozptýlím Ěgyptské. mezi národy &rozvěJlJe po zemich ! zvědivže
já jsem Hospodin.

Kapitola

a..

Příkhdomskiny královstvíasyrského.druhdyveleolov-

v rozšířeni
větví svých: nebo kořen jeho
_
byl Přl vodách mnohých“
8. Cedrové nebyli vyšší nad něho v
rá'i Božím, jedle nevervnsly se vrcholí
je o &.'svorové nebyli rovni rstolestem
jeho: ' dny strom ráje Božího nedal se
připodobniti jemu a. kráse jeho..
9. Neb jsem jej krásným učinil s o
mnohých &hustých ratolestecl'r: i závi—
dělo mu všeliké rozkošné stromoví. kte—

též bylovraji Božím.
10. Pročež toto praví Pán Bůh: Pro

ného, vésti, že taktéž království egyptskéjiste padno- tože povýšil

l. 1 bylo jedenáctého léta. třetího
měsíce. prvního dne téhož měsíce: stalo
se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
2. S u člověka! rci Faraonovi. králi
egypts_ ému. &hdu jeho:_Komuž p0d0ben učiněn jsi u velikosti své?

3. Aj! Assur byl jako cedr ns Libanu

narodů premno

7. A byl překrásnýu velikostisvé a

se 11 VýBOBÚ & povznesl

"__

chol svůj zelenyva hustý & pozdvihlo se
srdce jeho u vysi sve:
11. vydal jsem jej vruku nejsilnějšího
z národůvf učiní, učiní jemu (konoc):
podle bezbožnosti jeho zavrhl jsem jej."
. . .
.
.

12- I.POČGW“ .Je! mmm"

? Pel“

sokého zrostu
&mezi
hustýmihustý
ratolestmi
s_poz všech
údolíc
padati GJ
udou
pěkných
ratolestí
: větvemi
&vy—| horách
ukrutnejsí
národuv
& ovrhou
na
'
' t
h l' ll .
„ ratolesti jeho a. poláme se vetvovl.jeho
VYŽŘ'ŠŽÁ“
vrc 0jej,
Je oropast jej vyvý- : po všech .skalkch,. země:
& odstoupí od
y krmil
.
Hlad. potokove' její te li vůkol kořenů : zastínění jeho vsrckm národové země a.
jeho a.strouhy své vypouštěla na všecko ' opustí jej.
.
stromoví krajiny."
13. V pádu jeho bydlilo všecko pta—
22) t. nulomeoé: jinak: runeno jeho. i to zdravě . mocné i to nolomené.
4) t. vodn blízkého moře k srůstu jeho pomohla. — ") t. u. všecko jiné stromoví polní: od
potoků ten strom "hnijících ili potůčkové též dílo na jiné stromoví; království myl-ské i
jiným nůodům své moci propůjčovulo. jsouc jim ve vilkůch jejich ušpomocno.
7) Cedro-1 míní krále asyrského. větvemi jeho knížata & vojsko, vodami jeho bohatotvi.
8) t. žádné království Jakkoliv ušlechtilé .. znamenité nebylo ani pěknejií noi mocnější nad ně.
11) t. národu chuldqjakého pod Nobopslusrem . Nabucbodonosorem.— ") Jim-k: „učiní. učiní
jemu podle bezbožnostijeho: uvrhl jsem jej.“

81.14. — 82. 8.
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ctvo nebeské a na ratolestech jeho byla
Kapitola 82.
všecka divoká zvěřkra'iny.'
kůli egyptském: hrozný pid jeho ' pro
14. Protož nepOzdvíhuj se u výsosti Předpevidb
past pekelnou k jiným hezboiným králům . ntrodům—
své žádné stromoví vod. aniž povznášej
]. Ibylo dvanáctého léta.“ dvanáctého
výsost svou mezi hustým a ratolestným
dřívím. aniž se vypínejtež u výsosti své měsíce. prvního dne téhož měsíce. stalo
všeliké věcí, kteréž svlaženy bývají vo se slovo Hospodinovo ke mně řkoucí:
2. Synu člověka! počni nářek nad Fa- .
dami: nebo všickni vydání jsou v smrt
do země poslední jako veškeří synové raonem. králem egyptským, a díš k né
lidští k těm, kteříž sstupu'i do jezera: mu: Lvu národů připodobněnjsi &draku.
15. Toto praví Pán
ůh: V den, který jest v moři:“ a zmítal jsi rohem v
v němž sstoupil do pekel, způsobil jsem řekách svých a zakaloval jsi vody no
hama svýmaapošlapévaljsi tokyjejich."
kvílení,
jsem &
jejdrže
propastí:
sta—
3. Protož toto praví Pán Bůh: Rože
vil jsem přikryl
řeky jeho
jsem avody
mnohé: zarmoutil se nad ním Liban a stru na tě sít svou množstvím národů
mnohých &vytahnu tě v nevodu svém.
všecko stromoví polní zeti—aslose.
16. Hřmotem pádu jeho pohnul jsem
4. I povrhu tě na zemi. na svrchku
národy. když jsem jej svrhl do pekla. s pole povrhu tě: a učíním. že usedne
těmi. kteříž sstupují do jezera.: ípotěší na tobě všeliké ptactvo nebeské. a na
la jsou se vzemi nejdolejší veškerá. dříví sytím z tebe zvířata veškeré. země.
rozkošné.. výborná. &znamenité. na Li.
5. A dám maso tvé po horách a na
bann. veškerá., kteréž svlažovala se vo—
plním pahrbky tvé hnisem tvým.
dami.'
6. A svlažím zemi smrdutou krví tvou.
17. Nebo i ti s ním stoupí do pekla k
nad hory a údolí naplněna bude tebou.
těm. kteří jsou pobiti mečem :“ a rémě
7. A ukryjí nebesa. když zhasneš . &
jednoho každého odpočine pod zastíně
učiním, že zčernají hvězdy jejich: slunce
ním jeho uprostřed národům"
mrakem
přikryji a měsíc nedá světla
18. Komu jsi připodobněn . ó slavný
svého.“
a převysoký mezi stromovím rozkošný-m!
8. Učiním, že všecka světla nebe
Aj. uvržen jsi s stromovím rozkošným
do země poslední: u prostřed neobřeza ská ztruchlí nad tebou: a dám tmy na
ných spáti budeš s těmi, kteříž pobiti zemi tvou. dí Pán Bůh. když padnou ra.—
jsou mečem! Tot jest Farao i všecko
llšěůrlítvoji u prostřed země: praví Pán
množství jeho.“ praví Pán Bůh.
13) t. až padne, posadí ze na něj a pošlape jej všecko ptactvo; zvířata naleznou skrýší svou
pod ratolestmi jeho; smysl: až bude říše aasyrské poražena, budou nynější její spojeneové ne
přáteli jejími; jest obrazem. co všelikou hrdou slávu pozemskou očekává: ůpad &.potupu.
14) t. z pádu veliké říše assyrské. (e všeliké jiné) učte! se. vznešená! že podrobeni jste- smrti.
jako každý sebe sprostši : lidu; zemí poslední :s jezerem rozuměj místo věčných muk. peklo.
16) Smysl: Všecha království méně znamenitá & před ním na zkázu přišla, potěšila, se. že se
tomuto pyšnému téz podobně stalo; neboť: útěcha nešťastným bývá. mít soudruha ' bídě.
17) t. s králem svým dostanou se do pekel i všickni vznešená jeho i lid sprostý. pobitý mečem.
— ") t. jako! na zemi pod ochranou jeho útěchy nalezalí. tak i potom útěchy naleznou
vidouce. že i on se k nim dostal.

18) t. jako králi essyrskému, stane se i Fnraonovi. králi egptskému, se vším lidem jeho.
1) t. od zajetí krále Jechoniáše; 386 před K.
2) t. krokodiíu v řece Nilu. která! se zde nezývi mořem pro své rozvodňovéní. —-“) b. v svém
kralovstvi i mezi jinými národy brojíš. války . nepokoje vzbuzuječ.
7) Toto vykládá sám prorok níže v. 9. a 10.
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9. A pohnu srdcem národů mnohých,'
když uvedu potření tvé" mezi národy
do zemí. jichž neznáš.

32. 9—27.

19. Nad koho jsi krásnější? Sstup a
spi s neobřezanými.
20. U prostřed zbitých mečem pad—

10. A učiním. že zhrozí se nad tebou nou: meč dán jest ;' strhli jej" i všecky
národové mnozí: a králové jejich hrůzou národy jeho.
21. Přivítají jej nejmocnější z silných
přílišnou
zaleknou
se nad
když
étati počne
meč můj
nade tebou.
tvářemi
je : prostřed pekla, kteříž s pomocníky
jich: a etl-nouv náhle každý za duši svou jeho sstoupíli a usnuli neobřezani, zbiti
mečem.
v den lidu tvého.
22. Tam jest Assur i všecko množství
11. bot toto praví Pán Bůh: Meč
jeho: vůkol něho hrobová jeho: všichni
krále babylonského přijde na tě.
12. Meči silných porazím množství zbití :: kteříž padli mečem.
tvé: nedob tní všichni národové tito: i
23. jichžto hrobová dani jsou v nej
poslednějších krajích jezera' a položeno
pohubí
pýchu
egyptskou
a
rozptýlena
jest
množství jeho vůkol hrobu jeho:
ude lidstvo jeho.
všickni pobiti a padlí mečem. kteříž ně
13. A ohubím všecka hovada jeho, kdy byli davali strach v zemi živých"
kteráž byla při vodách mnohých; i ne
24. Tam Elam i všecko množství jeho
zakalí jich noha člověka více , aniž jich vůkol hrobu jeho. Všickni ti zbití a padlí
zkalí kapyto hovad.
mečem. kteříž sstoupili neobřezani do
14. Tehdaž přečisté učiním vody je země nejposlednější , kteříž vypouštěli
jich a řek 'ejich jako olej přivedu,' strach svůj v zemi živých ; i odnesli hanbu
pravíPin šůh:
svou s těmi. kteříž sstupují do jezera.
15. když učiním zemi egyptskou pu
25. U prostřed zbitých položili lože
stou: opuštěna ak bude země od lidstva jeho mezi veškerými národy jeho: vůkol
svého. když po iji všecky obyvatele je něho hrob lidu jeho: ti všickni neobře
jí: i zvědí. že já. jsem Hospodin.
zení s mečem zbití. Neboť dali strach
16.Tot jest kvílení &tím kvíliti budou: svůj v zemi živých a odnesli hanbu svou
dcery národů budou jím kvíliti: ro a těmi. kteříž sstupuji do jezera: 11pro
Egypt a pro lidstvo jeho kvíliti jím €
střed pobitých položení 'sou.
dou, praví Pán Bůh.
26. Tam Mosoch a 'Íihubal i všecko
17'.I bylo dvanáctého léta. patnáctého množství jeho: vůkol něho hrobová lidu
dne (téhož) měsíce, stalo se slovo Ho— jeho: ti všickni neobřezaní a pobití a
spodinovo ke mně řkoucí:
padlí mečem: nebo dali strach svůj v
18. Synu člověka. zpívej píseň žalost— zemi živých.

27. A nebudou tam spáti s silnými a
nou nad lidstvemEgy takým :“ a strhni
je samoi dcery"
rodů mocných do padl mi a s neobřezanými.' kteříž ston
země poslední s těmi, kteříž sstupují pili o pekla s oděním svým a položili
do jezera.
meče své pod hlavami svými: i byli ne
w

9)
14)
18)
20)

t. polakhn. k nstrnnti pohnu. (v. 10.) ——") t. zprávu o zahynutí tvém: jinak: „zajaté tvé“
t. čisté a jasně učiním; neb jich nitidný kaliti nebude; tím značí mír. (Výše v. 2. a 13.)
t. oznam jim konečnou zkázu jejich. — ") buď viiekni národové a nebo všecka města nňrodů.

t. na Egypt. vytasen; aneb: Egypt vydán jest meči. záhubě. — ")

t. Egpt pod zemi.

do pekd; nebo krále egyptského. jak s 24. a zvláš: 26. souditi Ise.
23) t. jakožto neobřeaaneů . podle smyslu Hebrejských. i na onom světě od lidu Božího. obřeza
nčho. oddělených. — ") dělivali. pouštívali ze sebe strach na světě.
27) t. nebudou tam ležetí mezi padlými roky na místě podestném. ale na místě nejpmlednějším.
(Výše v. 23.)
___-_..—
_.___—_

i

—
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pravosti jejich v kostech jejich." nebo

trouby a neo

strach silných učiněníjsou v zemi živých.
28. Protož i ty (Faraona) u prostřed
neobřezaných potřen budeš a spéti-bu
deš s pobitými mečem.

vezme 'ej : to o krev na.hlavu jeho bude.

29. Tam ídumeaakrélovéjeji ivšickni
vévodové její . kteříž vydáni jsou s voj
skem svým, k těm, kteří pobiti jsou me—
čem &kteříž s neobřezanými zesnulí, a
k těm. kteříž sstupují do jeeera.
30. Tamt jsou všecka knížata půlnoční
strany i všickni lovci: kteříž svržení jsou
tam s pobitými. strachujíce se, a v své
sile zahanbeni: kteříž zesnulí neobřezéni
s pobitými mečem &odnesli hanbu svou
a těmi. kteříž sstupují do jezera.
31. Viděl je Farao & potěšil se nad
veškerým lidstvem svým. kteréž zbito
jest mečem, Farao i všecko vojskojeho:
pravi Pán Bůh;

tři“se. a příjde—li meč &

5. ebo zvuk trouby slyšela neapa
třil se, krev jeho na něm bude: pakli se
ostřeže. duši' svou zachová.
6. Pakli strážný uzí-ímeč řichézející

&nezatroubi—li na. troubu: & 'd se neo
střeže. i přijde—limeč a vezme z nich

duši: ten zajisté v nepravosti své jat

jest. ale krve jeho z ruky strážného po—
žádám.
7. A ty, synu člověka! strážným dal
jsem tě domu israelskému: protož usly
še z úst mých řeči. oznámilijim ode mne.
& Jestliže já. dím bezbožnému: Bez
božniče, smrtí umřešl a ty nemluvilby
jemu. aby se vystříhal bezbožný od ce
sty své: on bezbožný pro nepravost svou
umře, ale krve jeho z ruky tvé ožádám.
9. Pakli ty zvěstuješ bezbožnérw.
aby se obrátil od cest svých, ale on se
22. nebot jsem vydal strach svůj v neobrátí od cesty své: on pro nepravost
zemi živých; : usnul jest u prostřed ne svou umře: ty pak jsi vysvobodil duši
obřezaných s pobitými mečem Faraoi svou.
všecko množstvíjeho: praví Pán Bůh.
10. Protož t , synu člověka! roi ]:
domu israelsk mu: Tak jste mluvili
řkouce:
Nepravosti naše a hříchové naši
Kapitola 88.
na nás jsou s v nich my chřadneme:
Podobenstvim o stí-Hutu uk.-zuje.jekt jest povinnost kterakž tedy budeme\,moci živi býti ?“
prorokem. ll. ohlašuje hjicim milost, neksjícim po

mstu Boží; 23. uči, že marně se spoléhají na původ
lvů) od Abraham.. když nepravosti péchnji, 30. hrozi
tresty těm. kteří si ze slova Božího posměch 'tmpi.

1. I stalo se slovo Hospodinovo ke
mně řkoucí:
2. Synu člověka! mluv k synům lidu
svého a. díš k nim: Země. když uvedu
na. ni meč. a vezme-li lid země muže je
dnoho z nejposlednějších svých a usta
noví ho nad sebou strážným?

ll. Rei k nim: Zivt jsem jé., pravi
Pán Bůh: nechci smrti bezbožného. ale
aby se obrátil bezbožný od cesty své a
živ byl. Obraťte se. obrattež od cest
svých nejhorších: i pročbyste umí-eli,

dome
12. i'řrselskýn
ted . s u člověka., rci k —
nům liduysvéhb: ggmvedlnost spravegi
vého ne svobodí ho. v kte žkoli den
zhřeší: a ezbožnost bezbožné o nebude
3. a ten uzří—limeč přicházející na škoditi jemu, v kterýžkoli den obrátí se
zemi a zatroubí—li na troubu a zvěstuje od bezbožnosti své: i spravedlivý nebude
lidu:
moci živ býti v spravedlnosti své. v kte
4. uslyše pak buď si kdokoli zvuk rýžkoli den zhřeší.'
27)
2)
10)
12)

") t. Menucha.a. Thubels; byli! neska, téměř od kosti zlí.
t. na zdech městských. nebo na. věži. aby oznámil příchod nepřítele.

L jsme již odsouzeni k nhynutí, co! jest tedy platoo : hříchů se khti & polepčiti?
Tím učí. že od svobodné vůle unií závisí státi v dobrém: Bůh totiž vždy hotov jest, milostí
svou ném přispětí (srov. 18, 21—28). vždy dni:! na srdce naše. (Zjev. 3, 20.)
Uhlí luhů.
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13. Také řeknu—lispravedlivému. že mluvíce říka'í: Jeden byl Abraham a
živ. živ bude. a on doufaje v sprave— dědičně držel zemi tuto: nás pak mnoho

dlnost svou. učiní-li nepravost: všecky jest. nam dana jest země k vladařství!
25. Protož rei k nim: Toto praví Pán
spravedlnosti jeho v zapomenutí dány
budou s pro tu nepravost svou, kterouž Bůh: Kteříž v krvi jídéte' a “očísvých
učinil. pro tu umře.
pozdvihujetek nečistotam svym“ akrev
14. Pakli dím bezbožnému: Smrtí prolévéte: zdaliž zemí dědičně vládnouti
umřeš: a on učiní—lipokání od hříchu budete?
svého a koně,-li soud a spravedlnost.
26. Stáli jste na mečích svých.“ činili
15. a navrátí-li základ ten bezbožný jste ohavnosti &jedenkaždý ženu bliž
a vrátí-li loupež a chodí—livpřikazaních ního svého poskvrnil: a zemí tou dě
života. aniž učiní cokoli nespravedlivé dičně vlédnouti budete?
ho: živ. živ bude a neumře.
27. :foto díš k nim: Takto praví Pán
16. Všichni hříchovéjeho. jimiž byl Bůh: Zivt jsem já. že ti. jenž v zboření—
hřešil. nebudou mu přičtení: soud a néch ještě bydlejí , mečem adnou: a
spravedlnost činil. živ, živ bude.
kdo na poli jest, zvířatům d 11bude k
17. ! řekli synové lidu tvého: „Není sežrání: kteříž pak v pevnostech anebo
rovné vahy cesta PéněP' a jejich cesta v jeskyních 'sou, morem zemrou.
nespravedlivé. jest.
28. A ob tím zemi vpustinu a v poušť
18. Nebo když odstoupí spravedlivý a zhyne pyšné síla její: :. zpustnou hory
od spravedlnosti své a činí nepravosti, is:-selské, tak že žádného nebude. kdoby
4

umře v nich.
19. A když odstoupí bezbožný od bez
božnosti své a činí soud a spravedlnost.
živ bude v nich.

šel přes ně.

.

29. I zvědí. že já jsem Hospodin.
když učiním zemijejich zpuštěnou a pu
stou pro všecky ohavnosti jejich, kteréž
20. Pravíte :' „Nenípravé cesta Páně !“ páchali.
Každého z vas podle cest jeho souditi
30. A ty. synu člověka! synové lidu
budu, dome israels .“
tvého. kteříž mluví o tobě při zdech &
21. ! stalo se dvanáctého léta. desé ve dveřích domů a říkajíjeden druhému,
tého měsíce. pátého .dne (téhož) měsíce každý k bližnímu svému mluvíce:„Pojďte
od přestěhování našeho. že přišel ke a poslechněme. jaké jest řečvycházející
mně člověk. kterýž byl utekl z Jel-tma— od Hospodina!“
léma. řka: Pohubeno jest město.
31. a přicházejí k tobě. jako vcházívé,
22. Ruka pak Hospodinova stala se lid a sedí před tebou, jako lid můj: a po
byla ke mně u večer. prvé než přišel slouchají řečí tvých a nečiní jich: nebo
ten, jenž byl utekl: a otevřela ústa má.“ v píseň (potupnou) úst svých obrací
až i ke mně přišel ráno.“ a když ústa je a lakomství svého následuje srdce
jejích:
_ mě. byla otevřena. nemlčel jsem více.
32. a jsi jim 'ako hudebni píseň. kte
23. ] stalo se slovo Hospodinovo ke
mně řkoucí:
réž libým a s dkým zvukem zpívána
24. Synu člověka! ti. kteří bydlejí . bývá: isl ší slova tvá. ale nečiní jich:
v zbořeninach těchto v zemi israclské, | 33. ale dyž přijde, co předpověděno

a zasloužení jeho. ale vy, Židé? chcete míti pro sebe výminky pro zaslíbení otcům učiněná!
20) t.t. posilnil
a vy opovažujete
se říci:
— Duchem
") t. jisvým.
soudím
aodplacuji
každému
dle ten.
skutkův
22)
mne a nadchnul
mne
abych
směle mluvil.
-—cpravedlivč
") t. člověk

24) t.to kbylo
dědičnému.
ustavičaému
býti odňata.
25)
zapovězeno
m. Moji. vlutenství;
19. 26. —nemůže
") t. knim
modlém,
modluslužhu píšete.
26) t. ném1íjste činili. loupelili; nebo: „spoléhali jste na svou vlastní sílu a ne na mou pomoc.

, --.—___„_.„

_
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jest, nebo hle. přichází! tehdy zvědi. že
prorok byl mezi nimi.

Kapitola 84.
Km uprivce lidu : nedbalěho. mcpnveůveho vla
dnřoní; l2. slibuje. že se lidu u'm ujme . jej shro
nu'zdi | 20. to mu pošle jednoho pnvého putýře :
rodu Dofidon.

]. [ stalo se slovo Hospodinovo ke
mně řkoucí:
2. Synu člověka! prorokuj o pastý
řích israelských: prorokuj! a díš astý—

rům: Toto praví Pán Bůh: Bědh pa
st 'řům israelským. kteříž pásli sami
sebe!“ Zdaliž nebývají stáda pasem. od
|.>a.stýřův?

3. Mléko jste 'ídali s. vlnou jste se
odívali a co tučné 0 bylo. zabíjeli jste:
stáda pak mého jste nepásli:
4. co mdlého bylo. nepodporovali jste,
s co nemocného, neléčili jste, co dáma-
ného 'est. neobvázalijste. s co zavrže
ného jest. nepřivedli jste zpět. a co se
bylo ztratilo. nehledali jste: ale s přís
nosti panovali jste nad nimi a s moci.
5. Irozprchly se ovce má. proto že
nebylo pastýře: a učiněnyjsou ]: sežrání
všechněm zvířatům polním &rozptýleny

jsou.
6. Bloudila jsou stáda má. po všech
horách a po všelikém pshrbku vysokém:

_9. protož. pastýři slyšte slovo Hospo—

ovo:
10. Toto praví Pán Bůh: Aj. jů. sám
na pastýře! Vyhledávati budu stáda
mého z ruky jejich &konec jim učiním.
že nebudou více pastýři pasti stáda. aniž
více pasti sami sebe :' i vysvobodím
stádo své z úst jejich &nebude jim více
v pokrm.
ll. Nebo toto praví Pán Bůh: Aj!
já. sám hledali budu ovcí svých a na
vštlvlm je.
12. Jako navštěvuje pastýř stádo své
v den, když jest u prostřed ovcí svých
rozptýlených: tak navštívím ovce své &
vysvobodím je ze všech míst, kamž v
den mračna &mrákot rozptýleny byly.

13. Avyvedujez anodův a shromáž
dím je z zemí a uvedu je do zemějejich:
&pasti je budu po horách israelských.
při potocích i na všech místech země.
14. Na pastvách přehojných pěsti je
budu a po horách vysokých israelských
budou pastvy jejich: tam odpočívati bu
dou na bylinách zelených a na
tvách
tučných pastí se budou po harm isra—
elských.
15. Já pššti budu ovce své a já. způ
sobím. aby odpočinuly. praví Pán Bůh.
16. Co se bylo potratila, shledám. a

co bylo zavržena. zase přivedu. &co bylo
polámáno, uvíži. a co mdlého bylo. utvr—
dím, a co tučného & silného. ostříhati
budu: a pásti je budu v soudu.“
17. Vy pak, stáda má! toto praví Pán
Bůh: Aj! já soudím mezi bravem &bra
8. Ziv jsem já. praví Pán Bůh: Proto vem. mezi skopci &kozlyf'
18. Zdali vám nebylo dosti spšsti
že učiněna. jsou stáda má. v loupež &
ovce mě k sežrání všeliké zvěři polní. dobré pastvy? Ještě i ostatky psstvišt
proto že nebylo pastýře: nebo nehledali |“svých pošlapali jste nohama svýma: a
pastýři stáda mého. ale pásli pastýři když jste se čisté vody napili. osta—
sami sebe &stád mých nepásli:
i tek nohama svýma kalili jste.
—.—

&po všem svrchu země roz týlena jsou
stáda má. a nebyl. kdoby edal. nebyl.
pravím, kdoby hledal.
7. Protož,pastýřové! slyšte slovo Ho—
spodinovo:

2) t. všelikým správcům & představeným lidu. kteří toliko k prospěchu svému hledi . blaho
svéřencův svých zanedbivnji; jak to mini. i hned dále zevrubně udána & lidí.
10) t. odejmu jim a důstojnosti s úřadem pautýhkým ': požitky jejich (u).
16) t. veme . spravedlivé; šetrné milost-ne. (Sr. 34. 4.)
17) Bravem či ovcemi rozuměj lid iprootý :. obecný; skopci a kozly znamenité a možné v lidu.
(Jef. 50, S.)
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19. vašima
A ovce bl
mé těmi
věcšni,
hama
ošla
n .kteréž
ás no
se:
a. což nohy vašš škraiňlyfto; li' ly
20. Protož toto praví Pán Bůh k vám:
Aj! já sám soudím mezi bravem tučným
a hubeným:
21. Proto že jste boky aplecemi ustr
kěvali a. rohy svými pohuovali všecky

mdlě ovce . až se rozprchly ven:
22. vysvobodim stádo své a nebude
vice v loupež a. souditi budu mezi bre
vem a. bravem.

34.19._ 35.;..

31. Vy pak. stáda má. stáda pastvy
mě! liděi ste. &já Pán Bůh váš: pravi

Pán Bůh.

Kapitola 85.
Předpovidú pohuheni Idmojnkým oo potrestáni no
přůtolstvi jejich proti lidu jůdskčmu.

1. [ stala se řeč Hospodinova ke mně
řkouci:
2. S u člověka,!postav tvář svou proti
hoře cit & prorokovati budeš o ní s,

23.A vzbudím nad nimi pastý díš jí:
,
3. Toto raví Pán Bůh: Aj! já na. tě,
ř'e jed noho. kterýžby je pásl, služeb
níka svého Davida.' pěsti je bude a on horo Seir! sztáhnu ruku svou na tebe
bude jim pastýř-em.
24. Já. pak Hospodin budu jim Bo
hem: & služebník můj David knížetem
u prostřed nich! J & Hospodin mluvil
jsem.

_

25. A učiním s nimi smlouvu pokoje
a. hubím zvěřne'horší z země: a kte
říž ydli na poušti. ezpečně spůti budou
v lesích.
26. A usadim je vůkol pahrbku svého
v požehnání: &sešlu dešt v času svěm:
dešťové budou plni ožehnání:
27. a. dě. stromu polní ovoce své a
země vydá plod svůj: i budou v zemi
svě bez bázně a zvědl. že já jsem Ho
spodin. když zetru řetězy jha jejich a
vytrhnu je z ruky panujících nad nimi.
28. I nebudou více v loupež národům,
aniž zvěř zemská žráti bude jich: ale
bydliti budou důvěřněbeze všeho strachu.
29. A vzbudim jim lod slovutný: &
nebudou více trápení edem na zemi.
aniž ponesou více potupy národův.
30. Izvědí, žejin Hospodin Bůh jejich,
jsem s nimi a oni lid můj. dům israelský.
praví Pán Bůh.
.

&učiním tě zpuštěnou a pustou.
4. Města tvá zbořím a ty budeš pu
stou: i zvíš. že já. jsem Hospodin.
5. Proto že jsi byla nepřítelkyni
věčnou uzavřelajsi syny israelskě v ruce
meče v čas soužení jejich. v čas nepra
vosti poslední.
6. Protož živ jsem já.!praví Pán Bůh:
že krvi dám tebe. a krev tě stíhati bude:
&poněvadž krve' nenávidíš, krev tě sti

hati bude."

7. I učiním horu Seir zpuštěnou a pu
stou: &odejmu s ní sem i tam chodícího.
8. A naplním hory její zbitými jejími:
na pahrbcích tvych i v údolích tvých a
na potocích zbití mečem padati budou.
9. V pustin věčné vydím tě a v mě—

stech t ch nebude bydleno: izvíte. že
já jsem ospodin Bůh.
10. Proto žejsi řekla: Ti dva národové
a ty dvě země“ má budou a dědictvím
je obdržím: když Hospodin byl tam :“
ll. protož živtjsemjá! praviPán Bůh,
že učiním podle hněvu tvého &podle zá,- —

visti tvé. kterouž jsi činila.. v, nenávisti

18—19) Proti bohateům mluvi. kin-aje, že sami žíjice stkvostně, dary Boží raději maří, než by
z nich chudým částku udělili; zanedbání almužny tuto klade za jiné hříchy, jako Mat. 25. 42.
23) t. z rodu. z pokolení Davidova. Krista. jenž jest synem Davidovým dle těla. (Mat. ]. l.)
Vše co od 11—31 tuto pnveno. úplného smyslu teprv dosahuje. když se o Kristu, o jeho
pastýřském úřadě (Jan 10. ll.). o jeho súdu věřících v něho rozumi.
6) t. své. ismlských hrsti-i svých. — “) t. pokrevniei tvoji Ismelěti stíhnti tě budou.
10) t. izraelská s jůdskě.. — ") t. ješte Hospodinovy byly a on tam v chrámě trůn svůj mel.

35.12. — 36.17.
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majíc je: a.poznán budu skrze ně. když a. celým srdcem a ze vší m sli: a. vy
tě souditi budu.
loupili ji, už ji v pustinu obr ili :
6. protož prorokuj o zemi israelské
12. I zviš, že já. Hospodin slyšel jsem
všeliké potupy tvé. kteréž jsi mluvila o
a díš Toto
horám
s.pshrbkům.
prav
Pán Bůh: vrchům
Hle! já. iúdo—
vhor
horách israelských řkouc: „Opuštěně! lím:
nám dány jsou k sežrání!
livosti své a.v prchlivosti své mluvil jsem.
13. A povstali jste roti mně ústy proto že jste zahanbeni národů snášeli.
7. Protož toto praví Pán Bůh: Já
svými &utrhavě jste mlbvili proti mně
slovy svými: já slyšel 'sem.
zdvihl jsem ruku svouf aby národové,
14. Toto praví Pán ůh: Ano se ve kteříž vůkol vás jsou. sami zahanbení
_
selí veškerá.země. v pustinu tě obrátímf své nesli.
8. Vypak. hory israelskó! ratolesti svě
15. Jakož se radovala nad dědictvím
Iod'te : ovoce své neste lidu mému
domu israelského. proto že rozptýleno
jest. tak učinlm tobě: rozptýlena.budeš, israelskému: nebo blizko jest. že při'de.
9. Nebot aj.jě k vám! a. k vám o rk
horo Seir i veškers. zemi idumejsklt! i
tím se a budete orány a. přijmete 311116.
zvědít, že já jsem Hospodin.
10. A rozmnožím v vás lidi a veškeren
dům israelský: &budou obydlena mě
Kapitola 36.
sta &zbořeniny zase vzdělěny budou.
Slibuje Bůh. io lid opět do mě ist-ohlé uvede . že
11. A naplním vás lidmi i dobytkem:
je očistí, novým duchem obdnii : rozmnoii.
8.budou se množiti a. růsti: i učiním. že
]. Ty pak. Synu člověka! prorokuj na. na vás bydliti budou jako od počátku a.
hory israelskě a. rci: Hory israelské. dobrými věcmi obdařím vás většimi. než
slyšte slovo Hospodinovo!
jíteospodin.
měli od počátku: i zvíte. že já. jsem
2. Toto praví Pán Bůh: Proto že řekl
12. A přivedu na vás lidi, lid můj isra
nepřítel o vás: ..Hsha! výsosti věčně
elský, a budou tebou dědičně vládnouti
dány jsou nám v dědictví ;“
'
&budeš jim v dědictví a nebudeš vice
3. rotož prorokuj a. rei: Toto praví bez nich.
Pán šůh: Proto že jste zpuštěny &po—
13. Toto praví Pán Bůh: Proto že ři
šlspůny vůkol & učiněny v dědictví kají o vás: „Zžíratelks lidu jsi s.důvlš lid
ostatním národům a. vzaty jste na.slovo svů'!“'
a v potupu lidu:
1,4.protož nebudeš více lidí zžírati :
4. protož, hory israelskě, slyšte slovo národu svého nebudeš hubiti více, praví
Pěna. Boha! Toto praví Pán Bůh horám Pán Bůh:
15. aniž dopustím, aby více slýehkns
inpshrbkům,
i údolím
i pusti byla v tobě hanba. národův. epotupy lid—
m a. stě otokům
obořeným
i městům
opuštěným, kteráž zloupena.jsou a po ská nikoli neponeseš &.lidu svého new
smlvána.od ostatních národů vůkol:
tratíš více, ravi Pán Bůh.
16. [ sta o se slovo Hospodinovo ke
5. protož toto dí Pán Bůh: Že v ohni
mně
řkoucí:
pomsty své mluvil jsem o jiných náro—
dech a. o vší zemi idumejskě, kteří si
17. Synu člověka! dům israelský by
již dávali zemi mou v dědictví s radostí dleli jsou v zemi své & poskvrnih' ji ce
14) t.
v
7) t.
13) t.

Jak ty jsi se radovala nad zkázou země jůdnké. tak se nad tron jíní rsdqii; vyplnilo se
době křesťanské; tehdá.: v čas radostného blaha země idumejská. nejvice upuštěna jest.
zapřísáhl jsem se. že potrestán národy, kteří vás pohanilí, potlačili.
země jůdská! proto že obyvatelé tvoji hynou . mizejí pro časté útoky nepřátelské.

—____
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28. A budete bydliti v zemi. kterouž
statni svými & snažnostmi svými; jako
nečistota, ženy nemoc svou msjlci učí jsem dal otcům vašim: a. budete mým
lidem s já budu vašim Bohem.
uěna jest ceste jejich přede mnou.
29. A vysvobodim vás ze všech po
18. I vylil jsem rozhněvůni své na ně
ro krev. kterouž prolilí na.zemi. & mo skvrn vašich: &přivolám obilí a.rozmno
žim je &nevložlm na vás hledu.
SIBmi svými poskvrnili jí.
30. A rozmnožím ovoce stromů s úro
19. I rozptýlil jsem je mezi národy a.
rozehnání jsou do zemi: odle cest je d polnl. abyste nenosili více potupy
adu mezi narody.
jich &nálezků jejich sou jsem je.
20. I vešli jsou k národům. k nimž
31. [ rozpomenete se na cesty své
odvedeni jsou, & skvrnilijměno svete nejhorší s na. snežnosti nedobré: &bu—
m6, ano se řikávaíboonich: „Lid Hospo dou vás mrzeti nepravosti vaše i nešlo
chetnosti vaše.
dinův jest tento s :. zemějeho vyšli“
21. I šetřil jsem jméno svého svatého
32. Ne pro vás já učinim, pravi

kteréž b lposkvrnil dům israelský mezi
národy. nimž vešli“
22. Protož rcí domu israelskému:
Toto praví Pán Bůh: Ne pro vás je.
učinim. dome israelský! ale pro jmeno
své svaté, kteréž jste poskvrmli v náro
dech. k nimž jste vešli,
23. & osvětlm jméno svého velikého.
které by o poskvrněno v národech, které
jste
skvrnili u prostřed nich: aby po
znali národové, že já jsem Hospodin.
praví Pán zůstupů. když posvěcen budu
v vás řed nimi.
24. ezmuzsjiste vás z národův &.shro
máždim vás ze všech zemí a přivedu vás
'do země vaši.
25. A vyliji na vás vodu čistou“ a.oči

Pán Bůh; známo vám buď! Zahenbě
tež e zastyd'te se ze cesty své. dome
israelsk !
33.
oto pravi Pán Bůh: V den.
v kterýž vás očistim ode všech ne ra—
vosti vaších a osadim města a. vzde ám
znova zbořeniny.
34. s když země pustá. bude zdělána,
kteráž někdy byla. zpuštěna. před očima
každého pocestnébo,
35. řeknou: Země tato nezdělávanů
učiněna. jest jako zahrada rozkošné.: &
města pustá. & Opuštěná a. podk0paná
stoji ohražená..
36. [ poznají národové. kteí'ižkoli po
zůstanou vůkol vás. že já Hospodin vy
stavěl jsem zbořeniny &štlpil jsem mista.
nezdělsná; já. Hospodin mluvil jsem i
učinil.

štěni budete ode všech poskvrn svých a
ode všech modl vašich očistim vás:
26. s. dem vámsrdce nové s ducha.
37. Toto praví Pán Bůh: Ještě v tom
nového položlm u prostřed vás: &odej
mu srdce kamenné z těla vašeho &dám naleznou mne, dům ísrselský. že jim
vám srdce mesité.'
učinim: rozmnožlm je jako stádo lidi,
27. A ducha svého položlm u ro
38. jako stádo svaté. jako stádo jeru
střed vás: & učinim. abyste v přík za salémské při slavnostech jeho :' tak bu—
nlch mých chodili &.soudů mých ostři dou pustá. města plne stád lidi: a. zvedl,
heli s je činili.
že já jsem Hospodin.
21) Dolní: a. proto ušetřiljsem ho. nevyhlediv docela, o uvedu jej do zemějeho. se toho nezaslubuje.
25) Jil učitelové tidoviti vyklídeli no očištění duše a odpuštění hříchů; svatí otcové “a církev
svod rozumějí vesměs zřejmě o křtu svatém. eo koupeli znovuzrození.
26) &. měkká, citlivé. !: dobrému náchylná; sv. otcove' : toto v. 27. slyší ne dary Ducha svatého.
35) t. jako množství lidu. který! se někdy ze dobrých časů do Jerusalem k obyčejným slav
nostem scbúslvol. Úplně se to splnilo . splní sbromáidenim nůrodů v církvi Kristově.
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rozkázal. ] všel do nich duch &ožily: &

Kapitola 31.

33.33.4351—
mžmwamt

“iba

::::

dřev. která v jedna se spojil.. v ruce pro:-okovů.

stály na nohou svých. zástup příliš veli
ký velmi.
11. I řekl ke mně: Synu člověka!
kosti tyto všecky. dům israelský jest :“
oni říkají: Uschly kosti naše &zhynula.
neděje naše &odřezáni jsme.
12. Protož
rorokuj &.dlš ]: nim:
Toto pravi Pán %ůh: Aj, já otevru hro
by vaše a. vyvedu vás z hrobů vsšich,'
lide mů'! o.uvedu vás do země israelské.
13. zvlte, že já jsem Hospodin. když
otevru hroby vaše &vyvedu vás z hrobů
vašich. lide mů'!
'

1. Učiněna jest nade mnou ruka. Ho
spodinova & vyvedla mne v duchu Ho
spodinovu: & pustila mne u prostřed
pole. jenž bylo plno kosti:
2. a obvedla mne po nich vůkol: bylo
pak 'ich velmi mnoho na svrchku pole
a. byly suché náramně.
'
3. [ řekl ke mně: Synu člověka! cot
se zdá.. oživou-li kosti tyto? 1 řekljsem:
Pane Bože! ty vlš.
14. a. když
tu ducha svého v vás a.
4. ] řeklke mně: Prorokuj' o kostech živí budete &učinim, "abyste odpočinuli
těchto & rci jím: Kosti suché, slyšte na zemi vaši: &věděti budete, že jb.Ho
spodin mluvil jsem i učinil, pravi Ho
slovo Hospodinovo!
5. Toto pravi Pán Bůh kostem těmto: spodin Bůh.
15. [ stala se řeč. Hospodinova ke
Aj! já vpustlm v vás ducha &oživete.

6. A dám na vás žlly s učinlm, že mně řkouci:
vzroste na vás maso. &potáhnu vás kožl:
16. A ty. synu člověka! vezmi si dřevo
& dám vám ducha &.živy budete &.zvlte, jedno: a napiš na něm: Jůdovo a.synův
že já jsem Hospodin.
israelských, soudruhův jeho ;' & vezmj
7. [ prorokoval jsem, 'akož mi byl dřevo druhé a napiš na něm: Josefmi,
rozkázal. I stal se zvuk. dyž jsem já kmenu E&aimovu. &všemu domu israel
prorokoval; &aj. pohnutí! a přistoupily skému a.soudruhům jeho :"
17. &.spojiž si je. jedno k druhému
kosti !( hostem, jednakaždů k spojeni
svému.
v jedno dřevo: a budou v jednotu v ru
ce tvé.
8. A viděl jsem. a aj. žily &maso na
18. Když pak řeknou k tobě s ové
nich vzešlo: & roztažena jest na nich
lidu tvého řkouce: Což nám neu ážeš.
kůže ovrchu. ale ducha neměly.
co
tim mlnlš?
9. řekl ke mně: Prorokuj !: duchu.
19. mluviti budeš lt nim: Toto pravi
rorokuj. synu člověka! & rci k duchu:
Goto pravi Pán Bůh: Ode čtyř větrů Pán Bůh: Aj, jů vezmu dřevo Josefovo.
přijdiž, duchu! &pověj na tyto zbité. at jenž jest v ruce Efraimově.' &pokolení
oživou.
Israelskb.. kteráž jsou připojená k němu:
10. [ prorokoval jsem. jakož mi byl a dám je spolu : dřevem J ůdovým a učí
4) t. mluv ulovem & mocí mon. totiž tak. eby co řekneš, i hned na stalo.
11) Přímo jest podobenství to o bídném stavu judského nix-ods. kterýž se sim za zničený, tek
měř mrtvý s. od kořene odtstý potuloval. te mocí Boží opět ožíve s shromňžděn bude; dále
pak dle uznání svatých otcův přsdobruuje budoucí : mrtvých vítáni; nebot proroci neberou
podobenství svá. leč : toho. co se jistě stalo. stene. nebo aspoň státi může.
12) t. se ijetl v cizich zemích, městech. maleb. které za svůj hrob povelovnli.
'
16) t. jat dřevo. berle ts; vysnsmenávúje. — “) t. náleží dřevo to. nebo msmeni je; kmenem
Jůdovým míní říši jůdskou. které! se i kmen Bonismínův & Levitův po odtržení přídi-hh;
kmenem puk Josefovy'm desstero oltatních pokolení; jmenuje puk svlňšť kmen Ehimdv. syns,
Josefov.. poněvadž : ného pochisel i původce roztržku Jerobosm. i druzí krůlovč isneliti
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37, 20. — 38. 8.

ním je vdřevo jedno: a budou jedno v nů jejich až na věky: a David služeb
ník můj bude knížetem jejich na věky.'
20. Budou pak ta dřeva. na nichž tak
26. A uzavru s nimi smlouvu pokoje,"
napíšeš, v ruce tvé před očima jich.
umluvou věčnou bude jim: a utvrdím je
21. A díš knim: Toto praví Pán Bůh: a rozmnožím a dám posvěcení své" 11
Aj. jů vezmu syny israelské z rostřed prostřed nich na věky.
národů. k nimž jsou odešli: a s můž—
27. I bude stan můj mezi nimi: a
dím je odevšad a přívedu je do země budu jimBohem a oni budou mně lidem.
jejích:
28. I zvědí národové. že já. Hospodin
22. a učiním je v národ jeden v zemi
jsem posvětitelem lsraele. když bude
na.horách israelských a.král jeden bude posvěcení má u prostřed nich na věky.
nade všemi panující: a.nebudou více dva
národové. aniž se více děliti budou na
dvoje království:
Kapitola 88:
23. aniž se budou poskvrňovetí více

!

rucejeho."

modlami svými & ohavnostmi svými &
všemi nepravostmi svými: a svobo
dím je ze všech sídel, v nichž jsou zhře
šili. a očistím je: i budou mým lidem a.
já. budu jejich Bohem.
24. A služebník můj David bude krá.
lem nad nimi a pastýřemjediným všech
něch jich :' v soudech mých budou cho—
diti a přihození mých ostříhati &.činiti je,
25. a b dliti budou na zemi. kterouž
jsem dal užebníku svému Jakobovi. v
níž přebývali otcové vaši: a budou byd
liti v ní, oni i synové jejich i synové sy

Obrazem Gugi. . neečíelnbho vojsko jeho předpovídá.

io nepřítele učiní útok na lid Boží. ale že jeho sb
slečnou pomocí potlečení budou.

1. I stala se řečHospodinova ke mně
řkoucl:
2. Synu člověka! postav tvář svou
proti Gogovi. země Magog,' knížeti hla
vy" Mosoch a Thuhal: a prorokuj o
něm

3. &dlš kněmu: Toto praví Pán Bůh:
Aj. já na tebe. Gogu. kníže hlavy Mo—

soch a Thubal!

19) 6. bodu neb důstojnost královskou. či království isnelské, která: jest v ruce pokolení Efrai
movu. synu Josefova. — “) t. HoepoHínn; Habr.: v ruce má.
24) (Viz 34. 23. pozn.) — Slnlebníkem jej nazývá mluvě o není co člověku.
25) t. temi íenelskou; rozumqj entou církev. nebo: ulívi ne v píemech lv. obrazů za věc přad—

obruenou. jako slovem Davide značí ee Kristus.
jejž Devid přepodohňoval.
26) t. umluvu novou. zákon nový. ev. evangelium. jím! Kristus pokoje pravého nám získal. —

") t. svatyni Ivou.

.

V

Když byl prorok v piedellě kapitole dekdu! lidu svému. že jej Bůh opět do země nalíbenů povolá. pied
povidd mu tuto (38 e 39) nulou a mocnou ochranu proti vielíkómu nepříteli. Obratem toho jen mu
Go.. velekníie krajiny půlnoční. krejíny temnota. ee svým eurovýmvojskem . nkrutnými lpolečníky. Ten
přítrhne na lid Boží. aby jej oloupil. pohnbil. rozchvitel; viak ele mocí Hoepodlnovou potien bude ne
vždy. Méně o rozličných nepřátelích ne to vyklidč. Ale |. celeho toho proroctví. nlčn "cvakne-lí
je . Zjev. 20. 7—9. petrno. ie mtý prorok. ně jen o lidu ísnehkbm e umí jeho mluvi. piedce bndomi
říií Medium ne zřeteli má a k „nejposlednější dobe let“ (8) e k „nejposlednejlím dnům“ (16) hledí.
Resumejteč ee nhledqjící kupitoly 38 e 39 o neli-Atdích církve mtb vůbec a poslední doby věků nvlůšf..
jei Antlkvíetem
zovou otcové ovn-í a ne nichž Bůh pomoc svou svým včmým ljevi n oklie církví

svépravdullovaevůho.„že btúny pekelné nepiemohouji“
2) Krilovdzemč Megogu, je! si prorok jako v Asii půlnoční letící představuje. Gogově mvůní
byli. jako krilové země egyptské Faraonově. — ") t. buď veleknlie národů e zemí Mosoch
(Kappadocko) . Thnbnl (Skyticko) anebo: knížete země „Roi“ nebo: „Rol,“ no! někteří dle
jména i ne „Hulko“ vykládají, jakož i „Mosoch“ nn Moskvu.

38, 4—2! .
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4. A obvodu te“ & položim uzdu v

k sebrání kořisti shromáždil jsi množ

ústech t 'ch: a vyvedu tebe i všecko
vojsko tve koně i jezdce. všecky oděné
v pancíře. množství veliké, kopí &štít
uchopujících i meč.
5. Perští. Mouřenínové i Libyčtí' s
nimi, všíckni s štíty &lebkami.
6. Gomer' ivšickni zástupové jeho,
důmThogormy, strany půlnoční, i všecka
síla jeho. lidé mnozí s tebou.
7. Připrav a přihotov se i všecko množ
ství své. kteréž se shromáždilo k tobě:
a buď 'im vůdcem.
.

ství své, aby pobral stříbro a zlato a.od—
nesl nádobí i zboží a.sebral loupeže bez
čislné.
14. Protož prorokuj. s u člověka.!
&.rcí Gogovi: Toto praví Pl: Bůh: Zda—
liž v ten den. když bydliti bude lid můj
israelský doufanlivě, toho nezvíš?
15. I přijdeš z místa svého od stran
půln očních. ty i národové mnozí s tebou.
sedíce na koních všickni. zástup veliký
& vojsko náramně;
16. & řitrhneš na lid můj israelský
8. o mnohých dnech navštíven bu— jako oblak. aby přik [ zemi. V nejpo
deš: v nejposlednější době let přijdeš do slednějších dnech burdeš.a.přivedu tě na
země. kteráž osvobozena jest od meče zemi svou: aby poznali národové mne,
a shromážděna z národů mnohých na když posvěcen budu v tobě' před očima
hory israelské, kteréž jsou byly pusty jejich. ó Gogu!
ustavičně: tat z národů vyvedena jest a
17. Toto pravi Pán Bůh: Ty jsi ted
bydliti budou v ní bezpečně všickni.
ten, o němž jsem mluvil za,dnů dávnýc
9. Přitáhns pak jako bouře přijdeš skrze služebníky své. proroky israelské,
&.jako 0blak,' aby př' lzemi, ty i vši kteříž prorokovali za dnů těch časů , že
ckni zástupové tvoji i národové mnozí s tě přívodu na ně.'
tebou.
18. [ stane se v ten den. v den příští
10. Toto praví Pán Bůh: V ten den
povstanou úmysly v srdci tvém & my Go ova na zemi ísraelskou, praví Pán
Bů . povstane hněv můj v prchlívo
sliti budeš myšlení nejhorší
sti mé:
11. a díš: ..Vejdu do země beze zdi:
19. a v horlivostí své. v ohni hněvu
vtrhnu na odpočívající a bydlejicí bez
pečně: všickni ti bydlejí beze zdi; závor svého. mluvil jsem. Neboť v ten den
bude pohnutí veliké na zemi israelské:
& bran nemají !“
20. a třásti se budou před tváří mou
12. aby rozchvátal loupeže a pobral
kořisti. aby vztáhl ruku svou na ty, kte ryby mořské i ptactvo nebeské izvířata
říž o uštěni byli a potom se opět na polní í všeliký země laz, který se hýbe
vrá ' ', a na lid. kterýž shromážděn jest na zemi, i všickni idé. kteří jsou na
z národů, kterýž počal Vlásti a býti oby svrchu země: s. podvráceny budou hory
vatelem rostředku země.
&padnou hradby a každá zeď ssuje se
13.Sága,:; Dédan' a kupci: Tarsu"i na zemi. (Mtš. 24, 29. — Luk. 21, 25.)
21. A svolám proti němu na všech
všickni lvovéjeho'" řeknou tobě: Zdaž
aby sebral loupeže. ty příchážiš? Aj. horách svých meč. pravi Pán Bůh: meč
4)
5)
6)
9)
13)

t. podle libosti ohébatí. obraceti budu tebe jako jezdec svého koně.
Viz 27, 10. pozn.; jakož i dále.
Viz tam! 14. pozn.
t. na kup. náhle s. s velikým. celou zemi pokrývajícím mnozltvím.
t. Arabští & Idumejští. nebo bylst obě města. těch krajin. — ") Buď kurthagští &.nebo
iberšti (španělští) — “') t. knížata. pro svou mocnost tak zváni.
16) t. když dokáži svatost. moc i spravedlnost svou na tobě. ztratu ve.
17) t. na. národ izraelský; mini zde vůbec všecko. co byl lidem skrze vyvolené proroky své
zjevil, pročež nelze. Aniž třeba urditi některých zvlášť..
Biblí českú.
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38| 22. _ 39. 16.

jednohoksždého na bratra jeho napřažen poskvrním jména. svého svatého více z'
bude.“
i zvědít národové. že já jsem Hospodin,
22. A souditi budu jej morem &krví Svatý israelský.
&.přívalem náramným i kamením ne
smírným: ohněm &.sírou dšíti budu na
něj a. na. vojsko jeho ina národy mnohé.
kteříž jsou s ním.
23. ! zvelebeu & posvěcen u.poznán
budu před očima národů mnohých . i
zvedl, že já. jsem HoSpodin.

Kapitola 89.
Dilo předpovidň porážku Goa. . 25. shromáždóni |

8. Aj! přichází &stalo se,“ praví Pán

Bůh: tent jest den, o němž jsem mluvil.
9. [ vyjdou obyvatelé : měst israel
ských a.zažhou i spálí zbroj. štít a kopí.
lučištěi střely &kyje ruční i píky: &bu
dou je páliti ohněm sedm let.“
10. A nebudou nositi dříví z krajin
ani sekati z lesů: proto 'že zbroj ohněm
páliti budou a.zloupí ty. kterými v lou
ež bývali, &oberou zhoubce své . praví

žn Bůh.
zvelebení lidu svého.
11. [ stane se v ten den: dám Gogovi
1. Ty pak. synu člověka! prorokuj místo znamenité v hrob v Israeli: údolí
proti Gogovi a.roi: Toto praví Pán Bůh:
pocestných k východu od moře, kteréž
Aj, já na tebe, Gogu. kníže hlavy Mo— k úžasu povzbudí mimo jdoucí: i pohřbí
soch a. Thubal!
tam Gogo.i všecko množství jeho a' slouti
2. & obvedu tě & vyvedu tě &.učiním,
bude údolím množství Gogova.'
aby vstoupil od stran půlnočních: a. při
12. A pochovávatí je budou dům isra—
vedu tě na. hory israelské.
elský. a,b vyčistili zemí sedm měsíců.
3. A přerazím lučiště tvé v ruce tvé
13. Po řbí pak jej veškeren lid země
levé & střely tvé z ruky tvé pravé vy a bude jím dnem amátným, v němž
mím.
oslaven jsem, praví i'm Bůh.
4. Na horách israelských padneš . ty
14. A muže ústavně ustanoví. ohle
&.všickni zástupově tvoji i národové
tvoji, kteříž jsou s tebou: zvěří.ptákům dající zemi. kteřížby pochovávali &vy
i všemu. což létá., i zvířatům zemským hledávalí ty, kteří byli zůstali na svrchu
země, aby učistili ji: a po sedmi měsí
dal jsem tě k sežrání.
5. Na svrchu pole adneš: nebot jsem cích hledati počnou.
15. A obcházeti budou cestujíce po
já mluvil, praví Pán ůh.
6. A vpustím oheň na zemi Magog i zemi: a když uzi-í kost člověčí, postaví
na. ty. kteříž bydlejí na ostrovích dů
podlev údolí
ní znamení,
ažbč ogova.
ji pohřbili hrob
níci
množství
věrné; i zvědí. že já jsem Hospodin.
7. A jméno své svaté znluno učiním
16. Jméno pak města Amona.:' i oči
u prostřed lidu svého israelského &ne stí zemi.
21) t. všecko. celá. příroda. ustme. až okíii. jak mocné n zázračné (32) ochránítn lid svůj a způ
sobím. že nepřátelé jeho sami jedni druhých hubiti budou.
7) t. nedopustim. aby jmeno mé svaté poskvrněno bylo; aby se totiž kdo domníval, že Bůh
pomoci nemůže a tudíž že pravý Bůh není.
8) t. blízko a tak jisté jest. jako by se již stalo; blízko pak, poněvadž jest „tisíc let před Ho
spodinem jako den včerejší, který minul.“ (Žalm. 89, 4. — Srov. Zjev. 20. T.)
9) Co tuto a. dále a.! 20 pmveno. má. jen nesmírnou nepřátel Božích porážku v_vlíčití.niktenk
doslovně se bráti; -— „sedm let“ tolik co „dlouhý čas.“
11) nemíní se zvláštní „hrob“ nebo „náhrobní pomník,“ nýbrž „místo porážky“ vůbec, které!
tak zbitými naplněno bude, že by zasluhovalo slouti „údolím množství Gogora“
16) t. „Množstvi“ jako! svrchu (ll) údoli. tak i město tam ležící bude se moci nazývntí od
množství nepřátel tam pomzoných.

89. 17. — 40, 6.
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17. Protož ty. synu člověka! toto
27. a když je zase přivedu z národův
pravi Pán Bůh: Rci všelikému ptactvu &shromáždim je z zemí nepřátel jejich
dravému a všem ptákům i veškeré zvěři a posvěcen budu v nich před očima ná
polní: Sejdéte se. pospěšte, sběhněte se rodů mnohých.
odevšad k oběti mé. kterouž já obětují
28. A zvědí. že já jsem Hospodin.
vám, velikou obět zbitou na horách isra Bůh jejich. proto že jsem je přenesl
elských: abyste jedli maso a pili krev. mezi národy a shromáždil je do země
18. Maso silných jisti budete a krev jejich a neostavil jsem nižádného z nich
knížat zemsk 'ch píti : skopcůva bcranův tam
i kozlův i ve ův &veškerého krmného a

tučného dobytka.
_ 19. ! najíte se tuku do sytosti a na
pijete se krve do opití z obětí zbité, kte
rouž já. zbiji vám:
20. a nasytite se na mém stole zkoní
&2jezdců silných i ze všech mužů bo
jovníků. praví Pán Bůh.

29. A neskryji více tváři své od nich,
proto že jsem vylil ducha svého na veš—

keren dům israelský. pravi Pán Bůh.

Kapitola 40.
Bůh nkůulnviděni Erechielovi stavení nového chrámu
s zevrubným udáním jednotlivých částek jeho.

21. A postavim slávu svou mezi ná—
1. V pětmecitmém létě zajetí našeho
rody: a uvidí všickni národové soud můj. na počátku roku, desátého dne měsíce
kterýž jsem vykonal. a ruku mou, kte (prvního). čtrnáctého léta. potom, když
jest dobyto město: v týž den stala se
rouž jsem položil na ně.
22. A zvít dům israelský. že já.jsem nade mnou ruka Hospodinova a.přivedla
Hospodin, Bůh jejich, od toho dne i mne tam!
2. U viděnich Božích přivedla mne
potom.
23. A zvědí národové. že pro svou do země israelské a pustila mne na hoře
nepravost zajatjest dům israelský. proto velmi vysoké: na nížto bylo stavení po
že opustili mne a že jsem skryl tvář svou dobné městu ležícímu ku poledni.
před nimi: a vydal jsem je v ruce ne
3. I uvedla mne tam: a aj, muž, je
hož tvářnost byla podobná mědi. a pro
přátel a že padli mečem všickni.'
.24. Podle nečistoty jejich a nešlo vazec lnéný vruce jeho a prut míry v
chetnosti učinil jsem jim a skryl jsem ruce jeho: stál pak v bráně.
tvář svou před nimi.
4. I mluvil ke mně týž muž: Synu
25. Protož toto pravi Pán Bůh: N ní člověka! viz očima svýma a ušima svý
ma
slyš a přilož srdce své ke všem vě
zase přivedu zajaté Jakobovy a smiíuji
se nade vším domem israelským: a při— cem. kteréž já ukáží tobě; nebo proto.
aby ukázány byly tobě. přiveden jsi
jmu horlivost pro jméno své svaté. _
26. A ponesou' zahanbení své i vše sem: oznam všecko . což vidíš . domu
israelskému.
liké přestoupeni, kterymž se provinili
5. A aj! zeď byla zevnitř vůkol domu
proti mně, když !) dhti budou v zemi
své důvěrně, žádné o se nestrachujlce: se všech stran, a v ruce muže prut míry

23) &. nebudou se křivé domnívati. že já jsem lidu svému buď pomoci nemohl a nebo nechtěl;
nýbrž uznají : náramně porážky nepřátel jejich, že potřel-li jsem národ svůj, on nepravoatmi
svými toho zasloužil. spolu puk že jsem i Bůh nude decky mocný a tudíž jediný; i budou
potom donuceni uvěřiti ve mne; tak se jeví moudrá prozřetelnost Božská v osudech národůvl
26) t. těžce. : žalem nad svým provinčním; blažené strasti. které nás k pokání a k Bohu vedou!
[) t. v duchu do Jews-léna. 40—48 nelze doslovně ani o vyrtavem' nového chrámu. ani o
zřízení království irraehke'ho rozuméti; vykládá re tedy duchovně o velikosti. kráse a řádném
zřízeni Církve sv., která! často královstvím a městem a chrámem Božím sluje.

l71'
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40. 6—25.

\

šesti loktů a dlaně :* i změřil šířku toho

16. A byla okna. křivolaká v kobkůch

stavení na prut jeden. výšku také na prut ina průčelích 'ejich. kteráž byla vnitř
jeden.
brány všude vů 01: & takž byla i v síň
6. l přišel k bráně. kteráž hleděla k cích okna vůkol vnitř a na průčelích
cestě východní a vstoupil po stupních malování palmové.
jejích: &.změřil práh brány zšíří na prut

jeden. totiž práh jeden byl zšíří prutu

jednohoz'
7. &kobku' prut jeden na děl a prut
jeden na šíř: a mezi kobkami (místo)

pěti loket:"
8. &.práh brány podle síňce brany u
vnitř naprnt. jeden.
9. [ změřil síňci brány“ na osm loket
a.čelo" její na.dva lokty, síňce pak brány
byla vnitř.
10. Ale kobky hrány u cesty vý
chodní byly tři s jedné a tři s druhé

strany: jedna míra (byla všech) tří a
jedna míra průčelí s obou stran.
11. [ změřil širokost prahu brány de
síti loket: a dlouhost (výšku) té brany
třinácti loket: .
12. a. kraj' před kobkami byl jedno
ho lokte: &na jeden loket okraj s obou
stran: kobky pak šesti loket byly onde
i onde.
13. [ změřil bránu od střechy kobky
(jedné) až do střechy (kobky druhé) zšíří
pětmecítma loket; dvéře proti dveřím.
14. A udělal průčelí po šedesáti lok
tech :' a při průčelí (změřil) síňce bra
ny" všudy vůkol.
15. A místo), které dosahovalo od
vchodu b ny (vstupní) až k síňce brány
vnitřní, bylo padesáte loket.

17. [ vyvedl mne do síně zevnitřní a.
aj! komnaty a podlaha dlaženů kame
nem v síni vůkol: třiceti komnat v okol
ku podlahy.
18. A podlaha před branami podle
dlouhosti (výšky) bran b le nižší.'
19. A změřil šířku o vchodu brány
dolejší až k zevnějšímu čelu síně vni
třní a byla sto loket na východ a na
půlnoc.
20. Též bránu, kteráž hleděla k cestě
půlnoční síně zevnitř-ní. změřil na děl

1 na šiř;

21. & kobky její. tři sjedná

&.ti'i s

druhé stran . i průčelí jeji. isíňce její
podle míry rány prvnější. padesáti lo
ket délky a pětmecítma loket šířky.
22. Okna pak její a síňce a rytiny
byly podle míry brány, kteráž hleděla
na východ: a po sedmi stupních vstu
povalo se vzhůru: & síňce byla před ní.
23. A brána síně vnitřní byla proti
bráně půlnoční i východní: a změřil od
brány až do brány sto loket.
24. Ivyvedl mne k cestě poledni. a.

aj! brána, kteráž patřila ku poledni: i
změřil průčelí její i síňce její podle měr
svrchu řečených,
25. a okna je'í a síňce vůkol jako
okna jina: padesati loket zde'lí a pět
mecítma loket zšíří.

5) U Židů byl loket dvojí; kratší dosahující od loketní kosti ruky mute dospělého až k zápěstí.
& další až ku konci prstu dlouhého středního; vyrovnal se tedy kritký loket usi naší stopě
(střevící)
'
6) &. práh každého poloumtí byl jeden prut zšífí ; hrána totiž měla u prostředsloup. k němuž
puk při sevření vrátnice : obou stran přiléhuly. (Srov. 41. 23—24)
7) t. kommtu nebo pokojík pro levíty k stráži a jiným službám chrkmovýmurčené. —") prostory.
9) &. louhí před hranou. která! ji !: ozdobě sloužilo. — ") t. výstupek nad siňcí; jiní: "sloup“
nebo „pilíh“ a tak rozuměj všude v této a následujících dvou kapitolách slovo: „čelo. průčelí.“
12) t. chodník dlužděný kamenem temným; jiní rozumějí sedadla., jaki bývnjí před vruty.
14) t. změřil každé na iedesšt loket zvýší. — ") t. síň. Ioubí sloupové od jedné brány k druhé.
- 18) &. co ohnůšels. výška vnitřní brány. o to byla. podlaha před ní ležící síně nižší než podlaha
druhé síně; byloť stavení po stupních na úbočí hory vůkol vystavené.

40, 26—49.
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26. A po sedmi stupních „vstupovalo
se k ní: a. síňce (byla) před dveřmi je—
jími: ».Vyrytě palmy byly. jedna. s jedné
a druhá. s druhé strany v průčelí jejim.
27. A (byla) brána síně vnitřní k ce
stě polední: a.měřil od brány až k br'á—
ně na cestě polední sto loket.
28. [ uvedl mne do síně vnitřní k brň
ně polední: a změřil tu bránu podle měr
svrchu řešených.
29. Kobka její n. průčelí její &síňci
její týmiž měrami: i okna.její i síňci její
vůkol padesáti loket zdélí &pětmecítma
loket zšíří.
30. A síúce vůkol (byla.) zdélí pětme
cítma. loket a zšíří pěti loket.
31. A síňce jeji (vedla) k síni zevnitřní
a palmy její (byly) v průčelí: a osm
stupňů bylo . po nichž se vstupovalo
skrze ni.
32. [ vedl mne do síně vnitřní po cestě
východní: a změřil bránu tu podle měr
Svrchu řečených:
33. Kobks. její & průčelí její i síňci
její, jako svrchu: a okna její a. síňce její
vůkol zdélí padesáti loket & zšíří pět
mecítma loket;
34. &síňci její, to jest síně zevnitř
ní: &palmy ryté v průčelí jejím s jedné
i s druhé strany a.po osmi stupních stu
povalo se vzhůru.

35. A uvedl mne k bráně. ktarů hle

děla k půlnoci: & měřil ji podle měr
svrchu řešených,
36. kobku její &.průčelí její & síňci
její i okna její vůkol zdáli padesáti loket
a.zšíří pětmecítma loket.
37. A síňce její hledělsk síni zevnitř
ní: &ryté palmy na.průčelí jejím s jedné
i s druhé strany: a. na osmi stupních
vstupovalo se vzhůru.
38. A u každé komnaty dváře v prů—
čelí bran: tam obmývali obět zápalnou.
39. A v síňci brány (byly) dva stoly
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s jedné a.dva stoly s druhé strany: aby
obětována byla. na. nich zápalná obět &
za hříchi za vinu.
40. A po boku zevnitřním. kde se

vstupuje ke dveřím brány. kteráž hledí
k půlnoci, (byly) dva stoly: a po boku
druhém před síní brány (též) dva stoly.
41. Čtyři stolová tu a čtyřistolové tam
a po bocích brány osm stolů bylo. na
nichž zabíjeli oběti.
42. Čtyři pak stolové ]: zápalné obětí.
z kamení čtverhranněho udělání: zdélí
půldruhého lokte aršíří půldruhého lokte
a.zvýší lokte jednoho: na.nich
kladli
nádobí, 'imiž obětována.bývá. zlpslná i
zabitá obět.

43. A hrany jejich na jednu dlaň byly
ohnuté do vnitř vůkol: na. stolích pak
maso obětní.
44. A vně před branou vnitřní (byly)
komnaty z čvaků v síni vnitřní, kteráž
byla. po ho u brány hledící k půlnoci. &
byly
obráceny
cestěbrány
polední;
jeddzliy
ek (byly)
při kboku
výcho
.

které patřily k cestě půlnoční.
45. I řekl ke mně: Tat 'est komnata..
kteráž hledí na cestu pole ní; (tac) bu
de kněží, kteří ponocují v strážích chrá
mových:
'
46. a. komnata.. kteráž hledí na cestu
půlnoční . bude kněží.

kteříž pono—

cují k posluhování oltáře: tit jsou synové
Sadochovi, kteříž přistupují z synů Lévi
k Hos odinu. aby posluhovalijemu!

47. změřil síň zdélí sto loket a. zšíří
sto loket na čtyry hrany: a.oltář byl před
chrámem.
48. A uvedl mne do síňce chrámové:
a. změřil síňci pět loket s jedné a. pět
loket s druhé strany: a. šířku brány tří
loket s tě a.tří loket s oné strany;
49. délku pak síňce dvaceti loket &
šířkujedenácti loket a po osmi stupních

46) Dvojí druh knězi zde udává.: jedněch totit. kteří ni!-ii služby v chánu zastávali: při
pravovali lampy. olej. kadidlo : p.: druhých pak výhradně oběti vykonůvsjících |: rodu So
dochou. jenž byl prvním nejvyšším knězem v chrimě od Šalomouna. vystaveném.
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41. 1—16.

vstupovalo se k ní; & sloupové byli na . vstupovalo se k svrchním poprostředku."
průčelí; jeden s tě a.jeden s oné strany.
8. I viděl jsem v domě výsost vůkol.
založenéboky“ vzdélímíryjednoho prutu
šest
loket:
Kapitola 41.
9. a šířka (tlouštka) stěny boku ze
W
chitinumého [ nekterýchčistekjeho.

vnitř (byla) pěti loket: &.byl vnitřní dům
1. I uvedl mne do chrámu a změřil v bocích domu.“
10. A mezi komnatami (a zdí byla)
průčelí šesti loket zšíří s této strany a
šesti loket s oné strany podle širokosti prostora zšíří dvaceti loket vůkol domu
stánku.
se všech stran.
11. a dveře boku k modlení:' dvéře
2. A šířka brány byla. desíti loket: &
boky brány pěti loket s jedné a ěti lo jedny k cestě půlnoční a dveřejedn k
ket s druhé strany: &změřil dé u jeho cestě polední: a šířka místa k modĚní
pěti loket vůkol.
čtyřiceti loket a šířku dvaceti loket.
12. A stavení. kteréž bylo oddělené'
3. A všed do vnitřku změřil v průčelí
&obrácené
k cestě hledící k moři," (bylo)
brány dva lok :* a bránu šesti loket: .a
zšířísedmdesáti loket: stěna pak stavení
širokosti od b y sedmi loket."
4. I odměřil dvaceti loket délky a pěti loket zšíří vůkol. &délka její deva—
desáti loket.
dvaceti loket šířky před chrámem ,' a
13. l změřil délku domu sto loket: &
řekl ke mně: Tato jest svatyně svatých."
5. I změřil stěnu domu šesti loket ;' stavení. kteréž oddělené bylo, i stěny je—
a šířku boku" čtyř loket všude vůkol ho zdélí sto loket.
14. Sířka. pak místa před domem a
domu.
6. Boků pak, bok k boku. b lo dva toho, kteréž bylo odděleno proti výcho
krát třeceti tři:“ a byli vysedlí, teříž šli du. (b la) sto loket'
153 změřil délku stavení (ležícího)
po stěně domu v bocích vůkol. tak že
zdržovali a nedotýkali se stěny chrá— proti tomu, kteréž odděleno bylo k zadu.
na odloubí s obou stran sto loket: i

mové."

7. Amísto (tam) bylo okrouhlé.jdouc

vzhůru šnekem &na večeřadlo chrámové
vedlo kolem: pročež širší byl chrám v
svrchních stranách: a tak ze spodních

chram vnitř i síňce síně:

16. prahy i okna posouženái podloubí
vůkol o třech stranách proti prahu 'e—
dnohoEaždého &pažení dřevěné vůko a

3) t. tloušťku zdí u brány; — ") t. šířku zdi od brbny na půlnoc i na poledne po sedmi loktích.
4) t. před větší nebo přední částkou chrámu neb svatyní, vyebáseje : entyně svatých. — “) t.
di nejnčtějii číst domu Božího.
5) t. stlouští. —- ") Rozumqj: poboční kobky vilka! svatyně o trojím patru nn sobě. (Viz G.)
6) líní kobky poboční vůkol zdi Po 33 na půlnoční a na poledni straně. — ") t. zeď
chrámové zůlila se v každém patře o loket jeden , tuk ze trámy, na nich: kobky hořejší
sti-ly, byly o loket delší & spočívaly na. zdi ehero'vě. ale stěnu neproniknly.
7) t. k nejvyššímu paví-nu a tun jsoueím pokojíkům vstupovalo se ze spodních po pavlači prostřední.
8) t. kobky nejvyššího patru byly v podle" své vedeli jednoho prutu nebo šesti loket, má! o
dn lokte delší nel dolejší, neboť v klidem patře o jeden loket v hloubi poeteupily.
9) t. zevnitř-ní zeď pobočníeh kobek byh pet loket etlouití. |. ty jej obkličonly : tří stran
na poledne, nápad & půlnoc. tak že svatyně jimi obklíčena byla.
11) t. dvéře kobek vůkol svatyně se nalézajících hledely k líní určené k modlitbě; nebo do svo
tynč nesměl řádný vkroátí.

12) '. od svatyně. — ") t. k západu llunee.
14) t. mezi svatyní . edí . která! vnitřní líní kněžskou od zevnějií líně lidu dělila, bylo místo
díří sto loket.

Esoohiel.

41. 17. _ 42|10v

vůkol: země až do oken. a okna zavřená.
nad dveřmi;
17. s až do domu vnitřního i zevnitř
po vší stěně vůkol, vnitř i zevnitř. (všecko
bylo) podle míry.
18. A řemeslně udělení cherubově i
palmy: &.palma mezi cherubem s che
rubem a. dvě tváří měl každý cherub:
19. tvář člověčí podle palmy s jedné
strany a.tvář lvovou podle palmy s druhé
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Kapitola 43.
Vypimjo líně . 15. poslem vise
stevení chrimov

čtyrymany celeho
o.

1. I vyvedl mne do síně zevnitřní po
cestě vedoucí na ůlnoc &uvedl mne do
komnat. kteréž yly proti oddělenému
stavení a. proti domu, kterýž se chýlí na
půlnoc.
2. V předu měly délky sto loket od
strany; (tak) vyobrazeno (bylo) po všem dveří půlnočních &šířky psdesáte loket
domě vůkol.
3. proti dvacíti loktům vnitřní síně,'
20. Od země až do vrchu brány che
& proti podlaze dlaženě kamenem síně
rubově & palmy vyryté byly na. stěně zevnitř-ní," kdež bylo podloubí spojené
chrámové.
s trénásobným podloubím.
21. Práh' čtverhranný a tvář svatyně
4. A před komnatami (bylo) místo k
patření proti patřeníf'
22. Oltář dřevěný byl tři loket zvýší procházení desíti loket zšíří. do vnitřku
a zdělídvouloket: a úhlovéjeboiplocha vedoucí cesta lokte jednoho: &dvéře je—
jeho i stěny jeho dřevěné byly. [ mluvil jich na půlnoc:
ke mně:“ Tentot jest stůl před Hospo
5. kdežto byly komnaty v horních pa
dinem.
trech nižší: nebo odpírala (je) podloubí.
23. A dvoje dvéře byly u chrámu a u která z nich vyni ale ze spodku i 2 pro
středku stavení.
svatyně.
24. A ve dvojích dveřích s obou stran
6. Neboť tro'e patra byla. a neměla
dvoje dvéře byly , kteréž se vespolek slou ů. jako byi sloupové síní: protož
skladaly:' nebo dvoje dvéře byly s obou vynikala. :; dolejších &.z prostředních od
stran dveří.

země padesáte loket.'

25. A byly vyrytí na. těch dveřích
7. A ohrada zevnitřní (byla) vedle
chrámových cherubově & řezby palm, komnat. kteréž byly na cestě síně ze
jakož i na stěnách vyryty byly; pměež i vnitřní před komnatami zdělí padesáti
v průčelí síňce zevnitř hrubší dříví bylo. loket;
26. Nad nimižto okna. posoužená a
8. nebo délka komnat síně zevnitřní
podobenství palm sem i tam na. pod byla padesáti loket: a délka před chrá
půrkách síňce jako na bocích domu &po mem sto loket.
šířce stěn.
9. A byl pod komnatami těmi vchod
od východu vcházejícím do nich 2 síně

zevnitřní.'
10. Na šiř ohrady síně tě. kteráž byla
proti cestě východní, před stavením 'od

'
21)
22)
24)
3)
6)

Dle Hebr.: „vel'eje,“ brána. — “) t. tak též 11svatyně. jedna brána byla. jako druhá.
t. onen muž. jen! jej byl tam uvedl & všecko mu ukázal..
t. skládané vrůtniěky nebo dvířka.
Vir. 41. 10. _ *) Viz 40, 17.
t. petra obsahující v sebe komnaty užší bylo.,tak že téměř jedno z druhého mihla. ,jako
by vězeio v něm.

9) t. ty komnaty stály i nad hranami. do zvláštních síní vedenámi.
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děleným byly též komnaty před stave
, nim tím.
11. A cesta před nimi jako před ko
mnatami, kteréž byly na cestě půlnoční:

jaká dlouhost jejich, takováž i širokost
jejich: a všecky vchody i dvéře jejich
stejně.
12. Jako dvěře komnat. které byly
na cestě vedoucí na poledne. byly i dvěře
ns očátku cesty. kterážto cesta byla
pře síňcí oddělenou po cestě východní
vchězejícím.'
13. I řekl ke mně: Komnsty půlnoč—
ní a komnat polední. kteréž jsou před
stavením od ěleným: tyt jsou komnaty
svaté: v nichž jídají kněží. kteříž se při
bližu'í k Ho odinu do svatyně svatyň:
tsm udou ásti věci svatosvatě a. obět
za hřích i za vinu: nebot místo svaté

42, ll. —-48. 0.

set loktů, dělící mezi místem svatyně a
obecného lidu.

Kapitola 48.
s..-s:; !."2*š€ď'$£.ě"$ťf£éď£í€ťa
lid věren a poslněen; 18. divů přikůuni o kněžích.

1. I vedl mne k bráně. kteráž hleděla
k cestě východní.
2. A aj! sláva Boha israelskěho vchá

zela po
hlas blýš
její byl
jako
hlascestě
vod východní:
mnohých a azemě
' a
se od velebnosti jeho.
3. I viděl "sem vidění podobné tomu,
kteréž jsem yl videl, když přišla. aby
zkazila město: a podoben byl pohledem
tomu. jejž jsem viděl vedle řeky Cho
bar: i padl jsem na tvář svou.
4. A velebnost HOSpodinova.vešla 'est
jest.
do chrámu po cestě branou, kteráž le
14. A když tam vejdou kněží . nevy děla k východu.
5. [ pozdvihl mne duch & uvedl mne
jdou ze svatyně do síně zevnitřní; složí
tam roucha své.,v nichž posluhují. nebot do síně vnitřní: a. aj! naplněn byl dům
svatá.jsou. a oblekou roucha. jiná a tak slěvou Hospodinovou.
půjdou k lidu.
6. [ slyšel jsem mluvícího ke mně z
15. A když dokonal rozměřování do domu a. muž. kterýž stál podle mne,
mu vnitřního. vyvedl mne po cestě brá
7. řekl ke mně: Synu člověka! Místo
ny, kteráž vedla. k cestě východní: a trůnu mého a.místo šíépě'í nohou mých,
měřil “i všudy vůkol.
kdežto bydlím u prostře synův israel
16. ěl'ilpak proti větru Východnímu ských na věky! a nebudou poskvrňovati
prutem míry' pět set prutů dle prutu více dům israelský jména mého svatého.
míry vůkol.
ani oni, ani králové jejich smilstvimi
17. A měřil proti větru půlnočnímu svými a hroby králů svých' a výsostmi.
pět set prutů dle prutu míry vůkol.
8. Kteříž vzdělali práh svůj podle
18. A k větru polednímu měřil pět prahu měho a. veřeje svě podle veřejí
m ch: a zeď byla mezi mnou a mezi ní
set prutů dle prutu míry vůkol.
' 19. Ak větru západnímu měřilpět set nn: a. poskvrnilí jména svatého mého
prutů dle prutu míry.
ohavnostmi, kteréž činili: pročež zahladil
20. Po čtyrech větřích měřil zeď jeho jsem je v hněvu svém.
vůkol. délku pět set loktů“ &šířku pět
9. Nyní tedy daleko odvržtež smilství
11.12) Rosuměi: korun-ty na půlnoční i polední i východní straně byly stejně co do svliitní
podoby a míry. Vůbec mamemi jat. že úplný smysl v. 3— 12 velmi těžko jest pochopiti
. udati. poněvadž stnvitelských významů hebrejských pravý pojem udati nelže.
16) t. prutem dutým. jen! mel iont loket, eo obecný jen pět obsahoval. (Srov. 40. 5. pozn.)
20) t. vlastně 500 prutů.
tedy 3000 loket. dle vv. 17. 18. 19.
7) t. poehovůvm'íce je nl hoře Sionu, spojené s horou Moria. na. níž stůl chrirn.

Ezechiel.
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_svěa hroby králů svých ode mne: a bu
du bydliti u prostřed nich vžd cky.
' 10. T pak. synu člověka! u až domu
israelskemu chrám ten. a necht se za
hanbí pro nepravosti své a necht změří
stavení:
11. a necht se zástydí za všecko. což
páchali: způsob domu astavení jeho, vý
chody i vchody jeho a všecken popis
jeho i všecka přikazaní jeho i veškeren
řád jeho i všecky zákony jeho ukaž jim
a napíšeš před očima jejich: aby ostří
bali všech popsání jeho, i přikázaní jeho,
aby činili je.
.
12. Tento jest zákon domu na vrchu
hory: Všeliký kraj jeho vůkol svatosvatý
jest: ten jest tedy zákon domu.
13. Tyto pak jsou míry oltáře v loktu
nejpravějšim. kterýž měl loket a dlaň: v
lůně jeho byl loket zvýší a loket zšíří a
pokrajní okolek jeho vůkol s dlaň jednu;
ta. také byla jáma. oltáře:
14. a z lůna země až do kraje dolej
šího (byly) dva lokty, a šířka (byla)
lokte jednoho: a. od kraje dolejšího až
do kraje hořejšího (byl ) čtyři lokty a
šířka (byla) lokte jednoho.
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praví Pán Bůh: Tito jsou řádové oltáře.
v kterýkoliv den bude udělán. aby obě
tována byla na něm zápalná obět a vy
lita byla krev.
19.Adáš kněžím alevítům. kteřížjsou
z rodu Sádochova, kteříž přistupují ke
mně. praví Pán Bůh. aby mi obětovali,
tele skotu za hřích.

20. I vezma z krve jeho. skropíš čtyry
rohy jeho a čtyry úhly kraje ! korunu
vůkol: a očistiš jej i zasvětíš.
21. A vezmeš tele. kteréž obětováno
bude za hřích: a spalíš je na odděleném
místě domu vně krom svatyně.
22. A v druhý den obětovati budeš
kozla koz neposkvrněného za hřích: a
zasvětí (kněží) oltář, jakož zasvětili te—

letem.
23. A když dokonáš zasvěcení jeho
obětovati budeš tele skotu neposkvrněné.
a skopce z stáda neposkvrněného.
24. A obětovati je budeš před obliče
jem Hospodinovy'm: a posy on je kněží
solí a obětovati je budou vzapalnou obět
Hospodinu.
25. Sedm dní obětovati budeš kozla
za hřích na každý den a tele z skotu a
15. Sám pak oltář (byl zvýší) čtyř lo— skopce z bravův neposkvrněné obětovati
budou.
ket: a od oltáře vrchu (vystupovali) čtyři
26. Sedm dní očistovati budou oltář a
rohové.
16. A oltář (byl) dvanácti loket zdélí, zasvětí jej a naplní ruku jeho.“
po dvanácti loktech zšíří: čtyrhranný,
27. Aobětovati
doplnivšebudou
ty dny-,něží
osmého
dne
a dále
na oltáři
rovnými stranami.
17. A kraj (jeho byl) čtrnácti loket zápalné oběti vaše a kteréž za pokoj
obětují: a slituji se nad vámi, prav Pán
zdélí. po čtrnácti loktech zšíříve čtyrech Bůh.
úhlech jeho: a koruna vůkol něho (b 
la) na půl lokte, a lůno jeho jednoho
lokte vůkol: stupňové pak jeho obrácení
na východ.“
18. [ řekl ke mně: Synu člověka! toto

13—17) Dle toho popisu měl oltář základ (lůno) loket zvýší a tolíke't proti hořejiím částkňrn
zšíi'i vynikající a vůkol obrubou (lištou) s dlaň tlustou opatřený; nad tím spočívalo odděleni
prvni. dolejší. zvýší dvou loket, oddělené od hořejšího okolkem jednoho lokte zšiří; nad tím
leželo oddělení hořejší zvýší čtyř loket | okolkern tak tt'd loket zšíří; plocha pak oltáře čtver
hranná po dvanácti loktech . okolkem ozdobeným korunou (věncem) po 14 loktíoh; ze čtyř
úblův čněla čtvero rohův.

26) Jinak: „naplní obrany jeho“ t. jej celý obětmi naplní a tak dokonale ponětí jej.
Biblí

českú.
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Kapitola 44.
'.miimm“
.:! ĚÍ'ĚPLŽ'ÉŽTQLÝJÉFŠŠ 337.32
blob Božích přítomným býti: la shnoví isd kněžím
rodu Bedochovs.

1. I obrátil mne na cestu brány sva
tyně sevnitřni, kteráž hledělana východ,
a ta b la savřína.
2 lyřeklHospodin ke mně: Brána tato
zavřínabude: nebudet otvirána a nikdo
nepů'de skrze ní: nebo Hospodin Bůh
israe ský všel skrze ni;' i bude savřína"
3. knížeti. Kníže sám sedati bude v
ní. aby jedl chlěb před Hospodinem: po
cestě brány síňce vejde a cestou její
vyjde.'
4. I přivedl mne
cestě brány půl
noční před obliče' omu: i viděl jsem a
aj! naplnila sláva llospodinova dům Ho—
spodinův: i padl jsem na tvář svou.
5. I řekl ke mně Hospodin: Synu
člověka! pozoruj srdcem svým a viz oči
ma svýma i ušima svýma slyš všecko,
co já mluvím tobě o všech posvátných
obyčejich domu Hospodinova a o všech
zákonech jeho: a pozoruj srdcem svým
cesty chrámové po všech východech
svatyně.
6. A díšk popuzujícímu mne domu isra
elakómu: Toto praví Pán Bůh: Dosti
vám buď na všech nešlechetnostech va

44. 1—18.

nemec. neobřezěn srdcem a neobřeuín
tělem. nevejde do svatyně mě. žadný syn
cizí. kterýž jest u prostřed synův isra
olských:
10. ba ani levítově. kteříž daleko od
stou ili ode mne v bludu synův israel—
skýc a zbloudili ode mne za modlami
svými; ponesou nepravost svou.
11. a budou v svatyni mě toliko straž—
nými a vrátnými bran domu a služeb
níky domu; oni zabíjeti budou zápalné
oběti i oběti lidu : a oni stati budou před
obličejem jejich. aby sluhovnli jim.
12. Za to žejim přis uhovalipřed obli
čejem modl jejich &učinění jsou domu
israelskěmu v úraz nepravosti: roto
zdvihl jsem ruku svou na ně, prav Pán
Bůh; a ponesou nepravost svou.
13. a nepřiblíží se ke mně . aby mi
kněžský úřad konali , ani přistoupí ke
všelikě svatyni má dle svatyně svatyň:
ale ponesou mhanlggní svě'i nešlechet
nosti své, kteréž činili.
14. A ustanovím je strážnými domu
k všeliké službě jeho i všelikým věcem.
které se díti budou v něm.

15. Kněží pak a levítové synově'Sá
dochovi, kteřížostřihali posvátných oby
ěejův svatyně mě. když jsou zbloudili
synové israelští ode mne. ti budou při
stupovati ke mně. aby mi přisluhOvali:
a státi budou před obličejem mým. aby
mi obětovali tuk a krev. praví Pán Bůh:
16. onit vcházeti budou do svatyně
mě. a oni přistupovali k stolu mému.
aby posluhovali mně &ostříhali posvat

šich. dome israelský!
7. proto že uvádíte syny cizí, neobře
zaného srdce a neobřezaněho těla. aby
byli v svatyni mě a poskvrňovali domu
mého : a obětujete chleby mě. tuk a krev:
a rušíte smlouvu mou všemi nešlechet ných obyčejův mých.
—
nostmi svými;
17. A když jim bude vcházeti do bran
8. a nezachovalijste přikázaní svatyně síně vnitřní. v roucha lněna oblekou se:
mě: a postavili jste strážné zachovávaní aniž vezmou na sebe co vlněného . když
posluhují v hranách síně vnitřní a vnitř.
mých v svatyni mé sobě samým.“
18. epice lněné budou na hlavách
9. Toto praví Pán Bůh: Zůdný cizo—

ň

2) qusnmě a ušlechtile obracejí toto sv. otcově na neposkvrněné panenství blahoslavené rodičky
Boží. panny Marie. — ") Jen knížeti (3) se otevře. kdy! vejde vadit svou obet Bohu.
3) t. vqjda branou východní since pokročiti sami si k bláně svatyně a tu postáti, doknvade
obět ndšvů a z ni čistku požívá; potom pak se zpět navrat tous cestou. kterou přišel.
8) t. ne jak jů přikázal, nýbrž podle libosti svě; Ievlti jiných misto nebo k stráži dostavovali.

_!
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E'l'l

jejich &spodky lněné budou na bedrách
jejich a neopňší se do potu.“
19. A když vyjdou do síně zevnitřní
k lidu. svlekous sebe roucha svá. v nichž
posluhovsli. &složí je v pokladnici sve
tyně &oblekou se v roucha jiná: a ne
budou osvěcovati lidu v oděvíchsvých'
20. lavy pak své nebudou holit). sni
kštiee chovsti: ale přistřihávsti budou
hlavy své.
21. A vína. nebude pití žádný kněz,
když bude míti stoupiti do síně vnitřní.
22. A vdovy i zapuzeně nebudou si
pojímsti za manželky. ale panny rodu
domu israelského: vdovu však. kterěžby

"'"

budou: & všeliký slib v Israeli jejich
bude.
30. A prvotiny všech prvorozených'
a všecky mokré oběti ze všech věcí. kte
réž se obětují, kněžské budou:,i prvotiny
pokrmů vašich děte knězi. aby dal po—
žehnání domu tvému.
31. Zádně umrliny. ani polapeněho
od zvěři ani z ptáků. ani : hovsd nebu—

dou jídati kněží.

Kapitola 45.
Ukezuje Bůh prorokoví měření uma & ebrlmu, 6.
k městu 7. a kkrili přisluiejiei; 9. ndivó ustanoveni
váhy a míry. prvotinas obětí slavnostních se týkající.

ovdověla po knězi, pojmou.
23. A lid můj učiti budou, coby bylo
mezi Svatým & neposkvrněny'm a mezi
čistým a nečistým ukáží jim.
.
24. A když bude rozepře. státi budou
v soudech mých &budou souditi: záko
nů mých & přikázaní my'ch při všech
slavnostech mých ostříhati budou &so
boty mě světiti budou.
25. A k mrtvému člověku nevejdou,
aby nebyli poskvrněni. jedině k otci &

]. A když počnete zemi děliti losem.
oddělte prvotiny Hospodinu, posvěcené
z země. sdělí pětmecítma tisíc (loket) &
zšíří deset tisíc: to posvěceno bude po
všem pomezí svém vůkol.
2. A bude se všech stran posvěceno
pět set. po pěti stech na čtvero vůkol: a
padesěte loket k předměstíjeho vůkol.'
3. A na tu míru změříš místo sdělí
pětmecítms tisíc a z šířideset tisíc loket

&k setře. kteráž druhého muže neměla.:

a. v něm bude chrám &svatyně svatyň.
4. Toto posvěcena bude : země kně

kmateřiaksynu &]! dceříakbratru

na těch se poskvrniti smějí.'
26. A kdyžby byl očištěn, sedm dní
přičte se mu.'
27. A v ten den. v kterýž vejde do
svatyně do síně vnitřní. aby posluhoval
mně v svat ni. obětovati bude za hřích
svůj. praví in Bůh.
28. Nebudou k míti dědictví; ját
jsem dědictví jic : a vladařství nedáte

žím
svatyně, kteříž
puji služebníkům
k službě Hospodinově:
i bugřistu
e jim
místo k domům &\: sva i svatosti.
5. Pětmecítma ak ti c (loket) zdělí,
&deset tisíc zšíří udou levítům. kteříž
posluhují domu: oni vlásti budou dvacíti
komnatami (chrámu).
6. A v úděl města dáte pět tisíc (lo
ket) zšíí'í &zdělí pětmecítms tisíc podle
údělu svatyně všemu domu israelskěmu.
jm;1v Israeli, nebo já jsem vladařství
pc
7. Knížeti také (dáte díl) s obou stran
29. Oběti za hřích i za vinu oni jisti údělu svatyně a údělu města.proti údělu
18) &. tak tuze. že by se potili.
19) t. rouchem svým pouštním. kněuky'm. aby lid, nejak dotkna se ho, nebyl posvěcen. & tudy
k věcem obecným & k obyčejnému obchodu nespů-ohen. (u. Moji. 30, 294
25) t. k mrtvým tělům osob těchto příbuzných umějí přistupovati. aby je pocestné pochovali.

se se tím na čas zákonné poskvrnl. (lll. Moji. 2I. $.)
26) t sedm dní má trvati očiitovi'míjeho. než bude smíti opět svatoslulhu konati.
80) 1.. první úrodu všeho. jak zvířat tak polností.
2) vůkol svatyně mě býti na 50 loket prostora prázdni. beze všeho stavení.

] 72'
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svatyně a proti údělu města: od sti-my
moře až k moři a od strany východu až

45. s. _. 46. 1.

nou obět i zápalnou oběti pokojné oběti
k očistění za dům ist-selský.

18. Toto raví Pán Bůh: Prvního
měsíce. první 0 dne (téhož) měsíce. ve
pomezí východnímu.
'
zmeš tele z skotu bez poskvmy &očistíč
8. Z země bude jemu úděl v Israeli: (jím) svatyni.
19. A vezme kněz z krve (oběti), kte
a nebudou loupiti více knížata lidu mé—
ho :ale dají zemi domu israelskému podle réž bude za hřích: a kropí veřejedomu
pokolení jejich.
a čtyry úhly kraje o táže a veřejebrany
9. Toto praví Pán Bůh: Dosti buď síně vnitřní.
vam. knížata ist-selské: nepravosti a lou ' 20. A tak též učiníň sedmého dne
peží zanechte a soud i spravedlnost číň (téhož) měsíce za jednohokaždého. kte
te; oddělte pomezí vaše od lidu mého. rýž nevěděl a bludem oklamán jest .“ i
očistíš dům.
praví Pán Bůh.
21. Prvního měsíce. čtrnáctého dne
10. Váha spravedlivé„(míra) efa spra
(téhož) měsíce budete míti velikonoční
(míra) bat spravedlivé. bude u slavnost: sedm dní přesnice jísti se
vvzšílivé.i
.
11. Efa a bat stejné a jedné mí bu budou.
22. A bude obétovati kníže v ten den
dou: aby brala vsebe bat desátou ' tku
korce a desátou částku korce efa:' podle za sebe i za veškeren lid země tele za
hřích.
míry korce bude rovné vážení jejich."
23. A v slavnosti těch sedmi dní obě
12. Lot pak dvaceti peněz' at má.:
potom dvacet lotů a pětmecítma letů tovati bude zápalnou obět Hospodinu,
a patnécte lotů hřivnu at činí."
sedm telat a sedm skopců bez poskvmy
13. A tyto jsou prvotiny, kteréž oběto na každý den po těch sedm dní; a za
hřích
kozla koz na každý den.
vati budete: šes díl efy z korce obilí
24. A posvátnou obět efu na každé
a šestý díl efy z orce ječmene.
14. Mira také oleje. bat oleje. desátý tele a efu na skopce obětovati bude: a
díl koree jest: a deset batů dělají korec, oleje (míru) hin na každou efu.
nebo deset batů naplňují korec.
25. Sedmého měsíce, patnáctého dne
(téhož) měsíce při slavnosti (stánků)
skopce
jednoho
stáda dvou
set.16.z A
těch.
teréž
chovajíz lsraeíští
. ]: činiti bude. jakož svrchu povědíno. po
posvátné oběti a k zápalné oběti i k po— sedm dní; jako s obětí za hřích. tak s
kojným obětem k očistění za ně . praví zápalnou i s posvátnou obětí a s olejem.

k východu? dlouhost pak podle jedné
každé strany od pomezí západního až k

Pan Bůh:

16. veškeren lid země zavázán bude
těmito prvotinami knížeti v Israeli.
\ 17. A na knížeti budou zápalné oběti
a posvátné oběti i mokré oběti o slav
nostech a za novaměsíce i v soboty a na
všecky slavnosti domu israelského; on
obětovatí bude (obět) za hřích i posvát

Kapitola 46.
Jaké obětí knlioBohu vldiveti . 16. jaké dary synům
a jaké služeb-mihnultvým udělovati má.

1. Toto praví Pán Bůh: Brána síně
vnitřní. kteráž hledí k východu. bude
zavřena po šest dní. v nichž se dílo dělá.;

7) t. podél západního i výčhodního pomezí.

11) Et'a. nebo efí. míra uutýoh. sn.

tekutých věcí, byly stejně. mat

asi devět pínet. _

l ") t. jako min budil i váha mi.
12) Behr.: gen. t. dvacet na tak řečeného svato-janukébo chleba. — ") t. pozůstévnla tedy
hřívu. : 60 letů; hl-ivnu pak tuto míní obecnou; "ati dí chrámové měla l20 letů.
20) t. ktelý nevědomky, anebo : nevinného bludu nějak se prohřešil.

46. 2—21.

Einem
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v den pak sobotní otevřína bude, též i
12. Když pak obětovsti bude kníže
v den nova měsíce otevřína bude.
dobrovolnou obět zápalnou. nebo po
2. I vejde kníže cestou síně brány kojné dobrovolné Hospodinu; otevře se
. zevnitř s postaví se na prahu brány: a . mu brána.. kteráž patří k východu. a. on
budou obětovati kněží obět zápalnou obětovati bude zápalnou obět svou a po
jeho i oběti okojné jeho: & pokloní se ko'né oběti své. jakož jest obyčej činiti
na prahu bráhy &vyjde: brána pak ne— v den sobotní: i vyjde &zavře se bránit.
bude zavřína až do večera.
když vyjde.
13. A beránka téhož roku bez 0
3. A bude se klaněti lid země u dveří
brány té ve dny sobotní i v novu měsíci skvrny obětovntí bude v zápalnou o ět
před Hos odínem.
' na každý den Hospodina: vždycky ráno
_
4. V o 't pak zápalnou toto oběto obětovati ji bude.
14. A v posvátnou obět přičiní k ně
vati bude kníže Hospodinu: V den so
botní šest beranů neposkvrněných & mu každého jitra šest díl efy & oleje
třetinu (míry) hin.
y smíšen b 1 s
skepce bez poskvmy.
5. A v posvátnou suchou obět efu na moukou bělnou: tat posvátná obět o
skepce: na berany pak vposvátnou obět spodinu zákonní. ustavičně. &věčná.
15. A bude obětovati beránka ipo—
cožkoli dá ruka jeho: a oleje hin na kaž
dou efu.
svátnou obět i olej každého jitra: v obět
6. V den pak nova měsíce tele z skotu zápalnou věčnou.
16. Toto praví Pán Bůh: Dá-li kníže
bez poskvmy: & šest beranů i skopců
bez poskvrny bude.
dar některému z synů svých; dědictvím
7. A (jednu) efu po teleti &(jednu) jeho i synů jeho bude &vlásti budou jím
efu po skopci obětovati bude v posvát dědičně.
17. Pakli dá odkaz z dědictví svého
nou (suchou) obět: z beranů pak. jakož
nalezne ruka jeho. a oleje (jeden) hin některému z služebníků svých. bude to
na každou efu.
'
jeho až do léta pro štění ,' &připadne
opět k knížeti: dě 'ctví pak jeho. " sy
8.
A
když
bude
míti
kníže
vjíti,
ce nové jeho míti budou.
stou síňce rány at vejde a touž
cestou
18. A nebude bráti kníže (ničeho) z
at vyjde.
9. Ale když vcházeti bude lid země dědictví lidu násilím. ani z majetku je
jich: ale z majetku svého dědictví dá
před
obličej
Hospodinův
na slavností:
do vchází
skrze
bránu půlnoční.
aby se synům sv : aby nebyl rozptylován lid
klaněl. at vyjde cestou brány polední; :můj. n" ný z majetku svého.
19. I uvedl mne skrze vchod, kterýž
& kdo vchází cestou brány polední. at
vyjde cestou brány půlnoční: nenavrá byl po straně brány, do komnat svatyně
cuj se cestou brány té. kterouž včel, ale k kněžím, kteréž byly na půlnoc; &bylo
naproti ní vyjdiž. ,
tu místo ležící na západ.
20. [ řekl ke mně: Totot jest místo,
10. Kníže pak u prostřed nich s vchá—
zejícími vejdi & s vycházejícími vyjdiž. kdežto vní-ití budou kněží (oběti) za
11. A na ročních trzích i na slavno hřích & za, vinu: kdež vařiti budou po—
stí bude posvátná obět efa na tele &efn
svátnou obět.
aby jjynevynášeli
do síně
na skopce; z beranů pak bude obět (su zevnitř-ní
&posvětil
se lid.
chá) posvátná, jakož nalezne ruka jeho:
21. I vyvedl mne do síně zevnitřní &
a oleje hin na. každou efu.
obvedl mne po čtyřech úhlech síně: &
17) t. do roku jubilejního nebo milostive'ho. kdežto dle zákona (lll. Moji. 35, l3-) vielíké
movité zbotí opět původním držitelům se navrncovalo. —- ") t. služebníka.
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46. 22. — 47, 15.

'! éíňoe byla v (každém) úhlu síně. synu člověka! A vyvedl mne a obrátil
]: břehu potoka.
š ňce zvléčtoí po všech úhlech síně.
22. Ve čtyřechúhlech síně byly síňce
7. Apote
kdyža jsem
se velmi
obrátil.mnoho
aj! nas
stromoví
bené čtyřiceti loket sdélí a třiceti břehu
obou stran.
tří:jednémíry(Mai
čtyrybyly.
8. [ řekl ke mně: Vody tyto, kteréž
23. A stěna vůkol ob čující ty čtyry
síňce: a kuchyně vzdělané byly pod pod vycházejí na písčiny východní a stýkají
loubími vůkol.
na roviny pouště. vpadnou do moře,'
24. I řekl ke mně: Tentot 'est dům vyjdou pak a budou uzdraveny vody
,
kuchyň. v němž vařiti budou užebníci 'eho."
domu Páně oběti lidu.
- 9. A všeliké duše živé, kteréž se plazí.
živa bude. kamžkoli přijde potok; a bude
ryb mnoho dosti. když přijdou tam vody
Kapitola 41.
tyto; a bude uzdraveno i živo všecko,
V podobnou-i vod. vychhojioich I chrámu. ukazuje
milostí tvých. jež dě novénm kami přijde potok.
Jon—léno. sirku svaté: 13. ndhé pomezí sv. some
10. A povstanou nad nimi rybáři; od
ke vin čtyremstranku nota.
Engaddi až do En lim bude sušení
1. I obrétil mne k bráně domu. a aj! nevodů: velmi mno 0 druhů bude ryb
vod vycházely pod prahem domu na jeho. jako ryb moře velikého, množství
výc od :' nebo přední strana domu hle— přílišné:
11. na březích pal: jeho a v močidlech
děla na východ: vody pak setupoval v
pravou stranu chrámu na poledne oltaře. “nebudou uzdraveny, neb do solnic dény
budou.'
2. [ vyvedl mne branou půlnoční a
12. A nad potokem vzejde na březích
obrátil mne na cestu vně brány zevni
jeho a obou stran všeliké stromoví ovoc
třní.'
na
cestu.
kteréž
vedla
k
východu:
a a' . vod
léva'ící se
ravé straně né: nesprchne listí s něho a nezhyne
(bán . Y'!
l
po P
ovoce jeho: na každý měsíc ponese pr
3. řkréčel muž. kterýž měl provázek votiny.' nebo vodyjeho z svatyně vy
v ruce své. k východu i změřil tisíc lo cházeti budou:" a bude ovoce jeho \;
ket a provedl mne přes vodn až do pokrm a listí jeho k lékařství."
kůtků.
13. Toto praví Pán Bůh: Toto jest
omezí, v němž vlásti budete zemí ve
4. A Opět změřil tisíc a. provedl mne
!dvanácti pokoleních israelských; nebo
přes vodu až do kolenou:
5. a změřil tisic a provedl mne přes Josef dvojí úděl ma.“
14. Budete pak vléstí 'í každý zaro
vodu až do bedr. A změřil tisíc: ibyl
potok. jehož jsem nemohl přejití; nebo veň jako bratr jeho; 11 nížto zdvihl
se b y zduly vody hlubokého potoka, jsem ruku svou. že ji dém otcům vašim:
které ž řebřísti nelze.
i připadne vam země tato v majetnost.
15. Totot jest pak pomezí země: K
6. lře ke mně: Jisté viděl jsi to.
]) Dle evědeotvr'ev. otců vymrníva
ee tou vodou prunen milostí v království Mesiůšově.jako
jest vylití Ducha svatého, svátost křtu . j. 0 takové vodě činí i jiní proroci zmínku. (Joel
8. 18. -— Zach. 14. 8. — 2Jev. 22. l. — Srov. Jan. 7. 38.)
8) &. mrtvého; rozuměj svět duchovně mrtvý. — ") t. osladne . pitné bude vodn ta.
11) t. tam. kde se dělí sůl; Behr.: zůstanou slané. nepitné; mimo církev nelze spasení dojíti.
12) t. nové ovoce. (Žalm. !. B.) — ") t. viecky ty dary a milosti. jejich tok . platnost. sé
viseti bude od svatyně či cirkve. (Zjev. 22. 2). — "') t. k posilnění dobrých, k polepšení hříšných.
18) Že totil pokolení Levi lédného nvliitního ůielní nemělo. rozvrhu: jen. kmen Josefův na dvé;
pohtlení Efrnim . Hannan.

47.16. —48,14.

straně
od H

Enable).

oční od moře velikého cestou
onu přicházejícím do Sedada.

1875

do Emath; i bude tu k straně na východ
až k moři Danovi úděl jeden.

16. Emath. Berotha. Ssbarim. jenž
2. A při pomezí Danovu od strany
jest mezi krajem damašským a mezi východní až k moři Aserovi jeden.
3. A ři pomezí Aserovu od strany
kra'inou Emsth. Dům-Tichon! jenž jest
východn až k moři Neftalímovi 'eden.
podle mezí auranských.
17. A bude pomezí od moře až do
síně Enon,' kra'e damašskóho. aod jed—
noho půlnoční 0 místa k druhému:
Emath pomezím strany půlnoční.
18. Stranou pak východní mezi Au
ranskem a mezi Damaškem a mezi Ga
laadskem a mezi zemí israelskon bude
Jordan mezí až k moři východnímu;
tak změříte stranu východní.
19. Strana pak polední. (nebo) na po
ledne. od Thámar až k vodám sváru' v
Kades: a potok" až k moři velikému:

ile d?:e.jest strana polední (nebo) na po
20. A strana moře, moře velike od
končiny upřímo, až přijdeš do Emath:
tat jest strana moře (západní).
21. I rozdělíte si zemi tuto po poko
leních israelských:

4. A při pomezí Naftalímovu o strap
ny východní až .k moři. Msnassesovi

'eden.
] 5. A při pomezí Manusesovu od
strany východní až k moři Efraimovi
jeden.
6. A při pomezí Efraimovu od strany
východní až k moři Růbenovi jeden.
7. A při pomezí Růbenovu od strany
východní až k moři Jůdovi jeden.
8. A při pomezí Jůdovu od strany
chodní až kmoři budou prvotiny, kte
rež oddělíte na pětmecítma tisíc (loket)
zšířía zdálijako jedenkaždý díl od stra
ny východní až k moři: a bude svatyně u
prostřed něho.
9. Pi'votiny, kteréž oddělíte Hospo
dinu, budou zdělí pětmecítma tisíc a
zšíří deset tisíc loket.
10. T
ak budou rvotin svat ě

22. a necháte si ji v dědictví i ří—
ůglnoc zdélígětmectma tisíc
ehozím, kteřížby přistoupili k vám, te— kněží:
a kmoři zsíří desíti tisíc. též i na 
řížby zplodili syny u prostřed vás: a bu— chod zšíří desíti tisíc a na ledne zdelí
dou vám jako tuzemci mezi & ny israel

skými: s vámi děliti budou v adařství u
prostřed pokolení israelských.
23. V kterém pak koli pokolení bude
%řjtšhozí.tu
dáte jemu úděl. praví Pán
u

Kapitola 48.
Udivi se zvln'itni rozdělení země mezi dvsnlctero
kmenův imollkých; 15. vypisuje se město.

1. A tato jsou jména pokolení: od
končin půlnočních
dle cesty od He
thalonu jdoucím do math u síně Enan
meze damašské na půlnoc podle cesty

pětmecítma tisic loket: a ude svatyně
Hospodinova u prostřed ní.
11. Svatyně bude kněžím :. synů Sk
dochových. kteříž ostříhali posvátných
obyčejů mých a nepobloudili, když
zbloudili jsou synové izraelští. jakož
zbloudili i levítové.

12. A oni mejtež provotiny : prvotin
země. úděl svatosvstý vedle meze levítů.
13. Ale i levítům též vedle končin
kněžských pětmecítms tisíc loket sdělí
a zšířídeset tisíc: Cela delka pětmecít
ma tisíc a šířka deset tisíc.
14. A nic z toho neprodají. ani změní.

16) t. dvůr Tichon; Behr.: Baer-Tichon; udává. pomezí severní směrem od západu k východu.
17) t. ke dvoru Enon; Habr.: Baner-Em; místa 15—17 jsou : části neznámá.
19) IV. Moji. 20. 13. — ") t. k potoku egyptnkému; byl! od padání mení k té straně.

\
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Ezechiel

aniž (na jiné) přenešeny budou prvotiny
země. nebot jsou posvěcené Hospodinu.
15. Ale pět tisíc (loket), kteříž zbý
vají na šiř po pětmccítma tisících. obec
ní budou pro město k bydlení a k před
městím: a bude město u prostí-ed něho.
16. A tyto jsou míry jeho: K straně
půlnoční pět set a čtyřitisíce: a k straně
polední ět set a čtyři tisíce: a k straně

Zchodn
pětset
setaa čtyři
čtyřitisíce:
a k straně
padní pět
tisice (loket).
17. Budou pak ředměsti města na
půlnoc dvě stě pa esate a ku
lední
dvě stě padesáte a na východ vě stě
padesáte a k moři dvě stě padesáte
(loket).
18. Což pak pozůstane na děl podle
prvotin svatyně. deset tisíc (loket) k
východu a deset tisíc k západu. budou
jako prvotiny svatyně:' i budou úrody
jeho na chleby těch. kteříž slouží městu.
19. Sloužící pak městu budou dílo
konati ze všech pokolení ismelskych.
20. A tak všecky prvotiny pětmecít
ma tisíc (loket), po pětmecítma tisících
na čtvero. odděleny budou k prvotinům

48.15—35.

východní až k straně západní Benjami
novi úděl jeden.

„

24. A proti mezi Benjamina od strany
východní až k straně západní Simeonovi
jeden.
26. A při pomezí Simeonovu od stra
ny východní až k straně západní Issa—
charovi jeden.
26. A při pomezí lssacharovu od stra
ny východní až k straně západní Zabu
lonovi jeden.
27. A při pomezí Zabulonovu od stra—
ny východní až k moři Gádovi jeden.
28. A při omezí Gádovu k straně
polední. (nebo? na oledne: bude meze
dědictví (jeho) od hámar až k vodám
sváru v Kaden proti moři velikému.
29. Tat jest země, kterouž rozdělíte
losem pokolením israelským: a ti jsou
dílové jejich, praví Pán Bůh.
30. A tato jsou pomezí města: od
strany půlnoční pět set a čtyry tisíce
(loket) odměříš.
31. A brány města podle jmen po
kolení israelských: brány tři od půlnoci.

brána Růbenova jedna, brána Jůdova
jedna, brána Levi jedna.
32. A k straně východní pět set a
21. Což pak pozůstane. knížete bude
a každé strany rvotin svatyně a vladař čtyry tisíce (loket): a brány tři, brána
ství města před)těmi pětmecítma tisíci Josefova jedna. brána Benjaminova je
(loket) prvotin až ku pomezí východ— dna. brána Danove jedna.
nímu: ale i k moři. naproti ětmecítma
33. A k straně polední pět set a.čtyry
svatyně &k vladařství města.

tisícům až k mezi mořské, taťéž v dílech
knížecích bude: a. budou prvotiny sva
tyně. a svatyně chrámu u roatřed něho.'
22. Z majetnosti pak' evítův a z ma—
jetnoati města u prostřed dílů knížecích:
co bude mezi pomezím J ůdovým a mezi

tisíce odměříš: a brány tři. brána Sime—

onova jedna. brána Iasacharova jedna,
brána Zabulonova jedna.
34. A k straně západní pět set a čtyry
tisíce: a brány jejich tři, brána. Gádova
jedna, brána Aserova jedna. brána Nef
pomezim Benjaminovým. i to knížeti při—: talímova jedna.
náležeti bude.
35. Vůkol osmnácte tisícův: a jméno
23. A ostatnímpokolením: Od strany | města od toho dne „Hospodin tam.“

18) t. úděl ten. údělu svatému roven, budiž k výživě úředníků města. kteří se všech kmenů ni
Ndů býti mohou (IS); jiní na vzdělavntelě rolí slyší.
21) t. buď u prostřed toho dílu knížecího. aby on ji se všech stran tím lépe chránil.
85) t. „Mato Hoapodinovof“je! on nikdy neopustí. jako prvnqjší Jeruzalém; :. toho tedy právě
se soudí, že popis zeme, města. a chrámu (40—48) duchovně se rozumčti mi. o novém kró
lontví Meaiáiove. fosiířeném po celém světě, o novém Jeruzalémě a o novém domu Božím.

1. 1—7.

Daniel.
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Proroctví Danielova

“%
Daniel

(Soudce Bolí) pocházel ! pokolení Jůdm

a jak se podobá. i z rodu krůlovekého.

S krůlem Joakimem a mnohými jinými mladíky byl, jsa asi dvacetiletý, do Babylonu. odveden. Tu
mu dano jméno Balthasar a vyvolen jest.. aby | jinými mladíky jůdskými u všelikém umění
chaldejakém vyučen & ]: aluzbč krélově vycvičen byl. Ale tím se nijak nedal odvfititi ani od
pravé víry a úcty jediného Boha. ani od přísného a bedlivěho zachovávaní zakona jeho. Odměnil
se mu Bůh za to, obdařiv jej darem ducha prorockého vůbec, mu: pak porozumění a vykladaní
snů. Jsa asi čtyryadvaoet let stár. osvobodil křivě obtaiovanou Susanna od usouzené jí smrti a
tím u lidu veliké vážnosti dostihl. Když byl : zjevení Božího i králi Nabuohodonoeorovi tajný
jeho een i pověděl i vyložil. pojal jej král ]: dvoru svému a učni! jej nejprvnějiím nade všemi
mudrci ohaldejskými. Soudruhovč Danielovi (Sidrach. Misaoh, Ahdenago) za příčinou modly zlaté
jsou nvdeni do pecí ohnivé, ale zázračné zachovani velebí Boha. Po smrti krále Nabuchodonosora
zastával Daniel pod králem Dariem Medským (Cyaxarem II.) nejvyšší úřady zemské; že se pak
proti příkazu královu ]: Bohu svému modlil, byl v jámu lvovou uvržen. ale úzu-učně na životě
zanhovin. Cýrua ei jej co přítele vrátil a k stolu svému pojal: to pak podvod kněží Bůlových na
jevo přivedl. byl opět.násilně od krále odtržen a do jámy lvové uvrlen, po šest dní zázračně :a
chován a sedmý den osvobozen. Dále se o životě jeho nevi ničeho! jistého. Byl prý k rozkazu
jakéhosi Atalla, úředníka královského. usmrcen. Kniha proroctví jeho rour-huje se na tré- První
odělení (kapitoly 1——6) připomíná nekteré příběhy krále Nabuchodonosoro a vypravuje zrušení
království babylonského mocí méďa—perskou. Druhé oddělení (k. 7—12) obsahuje Božská zjevení.
kteráž se stala Danielovi o zrušení následujících po sobě kralovstvi světa až do Krista, o Kristově
usmrcení. o zpustošení města a chrámu. o konci novozákonních sluzeb Božích a počátku království
Mesiášova. Třetí oddělení zavíri příběhy o Susanne, o Bélu a draku. Dvě první částky vždy na
zjevení Boží uznány bývaly; třetí se popírala od některých až do sněmu Tridentského; od toho
i ta na pravé zjevení Bolí prohlášena a v písma svatá. počtenu jest.

Kapitola 1.

3. I řekl král Asfenezovi. zprávci ko—

Daniel a králem Jůdůým Joakimem a jlny'mi do Ba
bylonu odveden: 8. atm čtvrtý k službe královské
vybrčn. živou avyučen byl; 7. nadeje u upovézených
zakonem krmí atolu královského; 16. moudrosti uléitni
a duchem prorockým od Boha obdařen a od krále
velmi ctou jest.

éta třetiho' kralovlmi Jo
__ ,

„:

akima,

gflpi'išel

*
* . “I' *

,

krále

jůdakého.

Nabuchodonosor.
král babylonský, !:
Jerusalému
a ob

%

lehljej:
'

2. i vydal Pán v

-\*'M
ruku jeho Joakima.
„ „k ále jůdského. a částku ná
_-

dobi domu Božího: a odnesl je
do země Sennaar' do domu
Boha svého a nádobí vnesl do
pokladního domu Boha svého.

mornikův. aby uvedl z synův israelských.
&z rodu královského a knížecího
4. mládence, na nichžby nebylo žádné
poskvrny. sličné obličejem a vyučené ve
vší moudrosti, Opatrne v umění a vy
cvičené v kázni, a kteřížby mohli státi v
ání královském. aby je učil písmu &
jazyku chaldejskému.
5. I nařídil jim kral stravu na každý
den z okrmů svých a z vina. kteréž on
sám p val. aby vychováni jsouce po tři
léta. potom stáli před obličejem krále!
6. Byli ted mezi nimi 2 synů Jůdo
vých Daniel, Šnnniáě, Miaael a Azariůš.
7. I dal jim zpravoe komornlků jmé
na: Danielovi Balthasar; AnaniášoviSi
drach; Misaelovi Misach; a Azariéšovi

Abdenago.'

]) Rozumí se třetí. anebo poalední rok od toho. kdy! se byl Joakim, lyn Jodášův. hráli baby
lonskému. Nabuchodonooorovi.podrobil. a vkteréml ale od něho odpadl: jinak byl jedenáctý
a poulední rok celého kralovůní jeho. (rv. m1. 23, se.)
2) t. tak původně alnlmnel dle pověstné včieamčsta Babylonskemnuvůua jelt. (l. Mqil. 10. N).)
5) t. mohli býti v službě královaké. schopni jsouce nastati vieliky' jim svěřený úřad.
7) Bylot to znamením panství. le pani příslušníkůmjména změnili: Balthasar jelt: Mudrc Pinč;
Sidrach: Poalany'; Misach: Zprňvco domu; Abdenago: Sluha. králův.
Biblí čelki.

173

1878

8. Umlnil pak Daniel v srdci svém.
neposkvrniti se pokrmy s stolu krů
lovaf aniž z vlna nápoje jeho: a pro—
sil zprůvce komornlkův, aby nebyl po
ekvrněn.
9. Del pak Bůh Danielovi milost &
milosrdenství před obličejem knížete
komornlkův.'

1. 8—13.

mládenců, souvěkýeb vašich. odsoudite
hlavu mou králi.“
11. I řekl Daniel Melasarovi. které
hož byl ustanovil knlže komornlků nad
Danielem. Ananiášem. Mittalem &Aze—

ňůšem:

12. Zkus nás, prosim. služebnlků

10. I řekl kníže komornlkú Danielo— svých. po deset dní &necht se nám dává
vi: Bojim já se pána svého. krále. kte vařivo k jídlu a.voda k pití:
rýž určil vám pokrm i nápoj . kterýž
13. a spotř- obličeje naše & obličeje
uzřl-li tváře vaše hubenějšl nežli jiných mládenců, kteříž jldnjí pokrmů králov

8) t. nejenom ie Cbaldqjštl užívali pokrmů, lidu ilmelskému zakázaných. nýbrž že krmě ty

ým vzdšnnýeh . potínním jich účastenství v těchto
poehůeely též z obětí bohům
obětech n prqíevoulo. Tak učinilo &Judita. (Jnd. 12. — Srov. [. Kor. B.)

9) t. že se líce na něho nemeni

pro jeho žádat. ale předu se ontýchal nalití k tomu
: bázně před králem.
10) budete příčinou.le mne hil i na smrt odeoudl, tuše, le jlem : lakomství neprávnč krmí
li přisvojil.

'. 14._ 2| 8

ských. &jak uhlédáš. učiň s služebníky
svými.
14. Kterýž uslyšev řeč takovou. zku
sil jich po deset dní.
15. Po desíti pak dnech ukámli ee
obličejové jejich lepší a tlustší nežli
všech jiných mládenců, kteříž požívali
pokrmu královského.
16. Tedy Malasar brával si pokrmy
a víno nápoje jejich: a dával jim vařivo.
17. Mládencům pak těm dal Bůh
umění a rozumnost ve všelikých kni—
hách i v moudrosti? Danielovi pak vě—
domost všech vidění a snů."
18. A tak kd ž se doplnili dnové.
o kterýchž řekl b ! král. aby uvedeni
b li: uvedl je zpršvce komorníků před
abuchodonosora.
19. A když mluvil s nimi králf ne—
jsou nalezeni ze všech takoví , jako Da
niel, Ananiáš, Misael a Azariáš: i stáli
před obličejem královým.
20. A všeliké slovo moudrosti a roz
umu, na kteréž tázal se jich král, nalezl
v nich desetkrat více nade všecky ha—
daěe a mudrce, kteříž byli ve všem krá—

lovství 'eho.'
21. byl Daniel“ až do léta prvního

krale Cýraf'
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Daniel.

Kapitola !.
Nehuchodononor, měv een. npomněl ho . mudrci ho
uhodnouti nemchonce meli nhl-neni býti; 13. Deníel
| třemi [polečniky nými vyproeil od Boha i devenl [
výklad snu . obé hill vyložil; 46. na to hůl v Boha
pravého uvěřil . Daniele i lpolečnihy jeho povýh'l
a poctil.

1. Léta druhého kralování Nabucho
donosorova' viděl Nabuchodonoeor sen
a. zděsil se duch jeho. a. sen jeho ušel
od něho.
2. [ přikázal král svolati hadače a
mudrce a kouzelníky a Chaldejskef
aby oznámili králi sny jeho: kteříž při—

šedše stáli před králem:
3. i řekl k nim král: Viděl jsem sen;
a. myslí jsa omámen, nevím, co jsem

viděl.

4. [ odpověděli Chaldejští králi syr
sky: Králi. na věky živ buď ! Pověz sen
služebníkům svým a výklad jeho uklí
žeme.
5. A odpověděv král. řekl Chaldej
ským: Věc ta minula mne ;' neoznámi—
te-li mi anu toho i výkladu jeho, zahy
nete vy & domově vaši vyhlášení bu

dan."

6. Pakli mi sen a výklad jeho vypra
vite. odplaty a dary a čest mnohou vez
'mete ode mne: protož sen a výklad
jeho mi oznamte.
7. Odpověděli podruhé a řekli: Nacht
král poví een služebníkům svým a vý—

klad jeho ukážeme.
8. Odpověděl král a řekl: Jistě roz
umím tomu. že časem prodlévětef vě
douce, že minula mne věc ta.

17) t. dar všelíkým věcem porozuměti e ee jim neuěiti pomocí knih a písm e tím dospěti
!: moudrceti. — ") t. porozuměti i tqiným a ukrytým věcem. je! Bůh mnohdy ve mich
lidem vdevuje; obdařil jej duchem p
19) t. po třech letech zkoušel král prospěch jich v umění . moudrosti.
20) t. ve všelikém druhu umění předčili daleko všecky jiné mudrce země, i ty. kteří! z obětí, i
ty. kteří !. hvězd budouci věci předpovídali; toto umění se zvlášť u Chaldeův provozovalo.
21) t. lil u dvora královského \: veliké “stejne-ta', vůtneeti . elůvě. -- ") Mini ee (dle 10. l.)
první rok Cýrovy eamovlády. kdy! byl ji! prvé tři léta lpelu e Dariem kraloval.
1) t. po úplném podmnění národů v Asii . Africe . zulciení velikého mocnůhtvi babylonlkdho.
2) t. hvězdoprevei. věštci. kteří : postavení hvězd budoucí věci předpovídali. (Srov. ], 20- poz.)

6) t. npomns jsem ten een, nepamatuji ne na něj. — ") t. na obecní. lútnl: budou vim
pohání. Dle Chaldejekěho: „Blatem budou.“ jsouce : nepálených cihel etevěny.
8) t. to chcete jen získati času a. věc prodloužiti. albych ne to zapomněl. —
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aniel.

2. 9—30.

9. Pročež neoznámlte-li mi toho snu. požehnáno od věků až na věky: nebo _
jeden jest úsudek o vás, že výklad také moudrost a sila jeho jsou.
21. A on měni časy i věky :* pře
mylný a podvodu plný složilibyste. aby
ste mi to zamluvili, ažb čas pominul. náší království i ustanovuje:" dává.mou—
Protož sen mi povězte. a ych věděl, že drost moudrým a známost rozumějícím
umění?"
i výklad jeho pravý povídám.
10. Tedy odpověděvšeChaldejští před
22. on zjevuje věci hluboké &skryté
králem . řekli: Není člověka na zemi. &zná věci ve tmě postavené: a světlo s
kterýžb řečtvou. králi! mohl naplniti: ním jest.
23. Tobě, Bože otcův našich! chválu
ale ani terý : králů veliký a mocný do
ptáva se na takovou věc ně'akého ha— vzdávám a tebe chválím: že moudrost
dače, anebo mudrce, anebo haldea.
a sílu dal jsi mi: a nyni ukázal jsi mi.
11. Nebo věc. na kterouž ty se ptáš.
zač
prosilijsme
králi! těžká. jest: aniž se kdo nalezne. zjevil
jsi
m. tebe. nebo řeč královu
24. Potom Daniel všed k Ariochovi,
kterýžby ji oznámil před obličejem krá
lovým, kromě bohů, jichž není s lidmi kteréhož ustanovil král. aby zahubil mu
obcování.
drce babylonské. takto k němu mluvil:
12. To uslyšev král. v prchlivosti a v Mudrců babylonských nezabi'ej . uveď
hněvu velikém přikázal. aby zahynuli mne před obličej králův, a krali výklad
všickni mudrci babylonští.
vypravím.
25. Tedy Arioch spěšné uvedl Dani
13. A když vyšlo odsouzení. aby mu
drci pobiti b li: hledali také Daniele & ele k králi a řekl jemu: Nalezljsem člo
věka mezi syny přestěhovanců jůdských,
tovaryšův 'e 0. aby zahynuli.
14. Te dy Daniel vyptával se na kterýž ten výklad králi oznámí.
26. Odpověděl král a řekl Danielovi.
právo a na úsudek Ariocha. knížete voj—
ska královského, kterýž byl vyšel zabí— jehož jméno bylo Balthasar: Mniš. že
jet mudrců babylonských.
mi v pravdě můžeš oznámiti sen, kterýž
15. A ptal se ho, jenžto byl dostal od jsem viděl, a výklad jeho?
krále tu moc. pro kterouby příčinu tak  27. [ odpověděv Daniel před králem
řekl: Tajemství, na něž se král doptává.
ukrutně odsouzení od krále vyšlo. Ted
když tu věc oznámil Arioch Danielou. mudrci. věštci. hadači a kouzelnici ne
16. Daniel všed prosil krale. ab čas mohou králi oznamiti.
dal jemu k oznámení teho kladu králi.
28. Ale jest Bůh na nebi, 'evuje ta
17. A všed do domu své o, Ananiě jemství. jenž ukázal tobě. k i Nabu
šovi a Misaelovi a Azariášovi. druhům chodonosore . co přijíti má v posledních
s_vým.věc tu pověděl.

_v'l'

18. aby žádali milosrdenství od Boha
nebeského pro tajemství toto. a aby ne
zahynuli Daniel a druhovéjeho s jinými
mudrci babylonskými.
19. Tehdy zjeveno jest Danielovi ta—
'emstvl to u vidění v noci: i dobrořečil
aniel Bohu nebeskému
20. a mluvě řekl: Buď jméno Páně

časlch. Sen tvůj za.vidění hlavy tvé na
loži tvém takové. jsou:

29. Ty. králi! počal jsi mysliti na
loži svém, coby mělo býti budoucího
potom: a ten. kterýž zjevuje tajemství,
ukázal ti. co při'íti má.
30. Mně tak ne moudrostí (vlastni).
jížbych já snad více měl než všickni
lidé. co jich žije. tajemství to zjeveno

21) t. židů svou všemohoucnosti běhy těles nebeských. jimiž se změny časové ději. —- ") t.. svou

PNI-řádnou! půobí i. u nirodové povstůvqií. hynou. _ *)

a. mimo

i přirozenýchvecí

těm. kteří bedliví jmu umeni. í nadpřirozených těm, kteří po pravé moudrosti. r.člelejid v po

miniBohaavůlejeho,balí

2. 3l—44.

Daniel.
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'si
jest: ale aby ten výklad králi znám byl tvou všeck věci ostavil: rotož
hlava zlatá;
P
P
ty ]
a myšlení mysli své aby zvěděl.
39. A po tobě povstane království
31. Ty. králi! viděl jsi a hle! jako
socha jedna veliké.: socha ta veliká. a jiné menší tebe. stříbrné:' a království
postavy vysoké stéla naproti tobě a po jiné třetí měděné, kteréž bude panovati
nade vší zemí."
hled
40. A království čtvrté bude jako že
32.jej-íIbyl
lava hrozný.
té sochy byla z zlata nej
lezo. Jako železo stírá. a podmaňuje
lepšího.a prešnpak
ramena z stříbra. ale všecky věci. tak ono strozkoté. a setře
břicho
ste a z amědi:
33. lýtka ak byla železné., nohou všecko!
41. Ale že jsi vidél nohy a prsty část
částka jedna yla železné., druhé. pak
hliněné..
kou : hlíny hrnčířské &částkou železné:
34. Tak jsi vidél. až se utrhl bez ru znamená.. že králevství to rozděleno bu
kou kémen s hory: a udeřil sochu v no de, kteréž však z hrudy železné pojde.
jakož jsi viděl železo smíšené s střepi
hy její železné a hliněné a zetřel je.
35. Tehdy potí-inc jest Spolu železo. nou z hlíny?
42. A (že jsi viděl) prsty nohou od
hlína, měď, stříbro i zlato a obrátilo se
jako v plevy humna letního. kteréž za polu železné a odpolu hliněné. (zname
ná.)
že království bude odpolu pevné ::
nešeny býva'í větrem: a nižádné jich
místo nebýv nalezeno: kámen pak. odpolu setřené.'
kterýž udeřil sochu, učiněn jest horou
43. Že jsi pak viděl železo smíšené
velikou a naplnil všecku zemi.
s střepinou
líny.
(ukazuje,)
že smía
šení
udou zsice
semenem
lidským.
36. Tent jest een: výklad také jeho však nebudou při sobě držeti. jako že
povíme před tebou, králi!
lezo nelze smísiti s hlinou.'
37. Ty jsi král králův: a Bůh nebe
44. Za dnů pak království těch vzbu
ský dal tobě království a sílu a pano dí Bůh nebeský království. kteréž na
vání i slávu:
věky nebude zrušeno. a. jeho království
38. », všeliké místo, na němž bydlí nebude lidu jinému dáno: i zetře a za—
synové lidští i zvěř polní iptactvo ne— hladí všecka ta. království: a ono zů
beské. dal jest v ruku tvou a. pod moc stane na věky.'
38) t. hlavou zlutou sochy, kterou! jsi viděl ve snéch . znamená se království tvé; hlavou. po
nčvndz byl i časem první i moudrostí výtečný; zlatou. ze říše jeho bohetstdm všelikým nad
míru oplývnle.
89) t. říše modo-perská, založena. Deriem medskjm e. Cýrem perským : pak spojene pod Cýrem
osmým (proto dve temene. ne jedněch prsou), stříbrná pak pro laskavou víédu panovníkův,
od nichž zajetí národové opět propuiténí byli. — ") t. mecedonsko-řecképod Alumdrem.
tak řečeným Velikým. jen! si všeliké mocnéřo známého tehdá! okresu zemského podmanil
mocí zbraně. tehdáž ještě zhusta měděné.
40) t. říše římská; tn zbraní svou e mocnou vládou opanovali: veškerý tehdáž znímý obor zemský.
41) Vykládá se na rozdělení říše římské v zépední & východní, jich! trvúní ne. brané moci í pev
ném právu římském záleželo, potom pak rozličnými domácími rozbroji eeslébío.
42) t. pevné ve svých ůstavéoh o. zákonech. zetřené rozbroji domécímí e. néveíy cizích nérodů.
48) i v říši římské, i v pozdnqjčích : ní pontslých budou ee snelití, eby rozepře & nepřátelství
manželským mezi sebou sňatky přetvhli & užeji se spojili; ale marně: nebot tím se roztrzky
vnitřní nezeoelí. poněvadž moonéjií jest všeliké. vášeň no! pokrevnoet e. příbuzenství. jek
déjiny veskrze zřejmé dokazuji. Kýlbychom toho i ze našich dnů nezakouieli!
44) t. Kristova. říše duchovní. svaté církév; pout-vši za. doby největšího rozkvětu říše římské.
nepřechází od nérode. k národu, nýbrž pod vládou Kríste samého & náměstka jeho potrvá
na věky. o! všech království & říše duchovní vládě své podrobí. (Srov. Luk. ]. BO.)
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Daniel.

2. 45. — 8. 10.

45. Podle toho. co jsi viděl. že s hory cka knížata krajin. aby se sešli k zasvě
bez rukou utrhl se kámen' a potřel cení sochy, kterouž byl postavil Nabu
chodonosor král.
střepinu a železo a měd' i stříbro i zla
3. Tehd shromáždili se knížata. úřed
to.' Bůh veliký ukázal králi. které věci
níci a sou cová. vůdcové & vladařově &.

maji
přijíti
i věrný
výkpotom.
ad jeho.A pravý jest sen ten předníci, kteříž v moci ostaveni byli, a
46. Tehdy král Nabuchodonosor padl všecka knížata krajin. a y se sešli k za—
na tvář svou a poklonil se Danielovi a svěcení sochy, kterouž byl postavil Na—
přikázal. aby obětovali mu oběti i zá. .' buchodonosor král; i stáli'před sochou,
47. A tak mluvě král řekl Danie ovi:
byl postavil Nabuchodonosor
V pravdě Bůh váš Bůh bohů jest &Pan l;?už
4. a hlásný volal mocné: Vám se
králův &zjevuje tajemství: poněvadž jsi
praví. lidem. pokolením &jaz kům:
ty mohl vyjeviti tajemství toto.
5. V hodinu. v kterouž us yšite zvuk
48. Tehdy kral Daniele vysoce po
. sambuk ' a
výšil & dary mnohé &veliké dal jemu: trouby a píšťaly & ci
a ustanovil jej knížetem nade všemi harfy a symfonie i všeliŠZé hudby. gad—
kraji babylonskými a zpráveem úředni nouce klaňte se soše zlaté, kterouž byl
ků nade všemi mudrci babylonskými.
postavil Nabuchodonosor kral.
6. A pakli kdo napadne a.nebude se
49. Požádal pak Daniel od krále a
klaněti.
té hodiny uvržen bude do peci
ustanovil nad věcmi krajiny babylonské
Sidracha. Misacha a Abdenago: sám pak ohně hořícího.
7. Potom tedy hned. jakž uslyšeli
Daniel byl u dvora královského.
všickni lidé zvuk trouby, píšťaly a.citary.
sambuky a.harfy a symfonie i všelijaké
Kapitola 8.
hudby: padše všickni lidé. pokolení &
na d.! udělati modlilgum. aby u li lid mnm
'azykové.
klaněli se soše zlaté, kterouž
& Sib-cb, Mio-ch, Abdonago neposlechli rozkazu krů—
lovn; 19.ntojoonnvržonl
do poco ohnivě—23.d. byl postavil Nabuchodonosor král.
obovhi vdebiBoho; 91. hil tim předešel:jest 95. a
8. A hned téhož času přistou ivše
Bob. . toho dum.
muži chaldejšti žalovali jsou na Žiciy
]. Král Nabuchodonosor udělal so
9. a řekli Nabuchodonosorovi králi:
chu' zlatou" zvýší loktů šedesáti,'" Králi, na věky bud' živ!
zšíří loktů šesti a postavil ji na poli
10. Ty králi vydal jsi rozkaz, aby
Důra'j' krajiny babylonské.
každý člověk. kterýžby sl šel zvuk trou—
by,
píšťaly a citary, sam uky &.harfy &.
2. l poslal Nabuchodonosor král. aby
se shromáždili knížata.. úředníci a soudci. symfonie i všelijaké hudby. padl &kla—
něl
se
soše zlaté:
vůdcové a vladařové a zprávcové a vše
45) t. Kristus. co Bůh zplozen od věčnosti a bytooti Boha Otce „bez přičinění ruky tvořící“
(lv. Ambroi); co člověk narozen ; zivota blahovlaveně Panny Marie „bez přičinění mužem.“
..qu

Ivou. ji! ani bršoy pekelné nephmohou na věky.
46) t. ku poctivolti jemu, způsobem pohanským. čehož ale. jakž se rozumí. Daniel nepřijal. (Viz
I. Král. 9. 7. —Ia. so. 14. — Skot. 14, m.)
1) t. buď některého : bohů ových (Bůh), a nebo jej samého předstawjíci; buď na podekovani
na dobytí vítězství nad přemoženýminárody. nebo : brdo-ti, aby ukizal své bohatství a co
Bůh otčn byl. — ") t. zlatými plochami pobítou. — '“) t. i s podstavcem. — 1) t. širé
planina blíž město Babylon. kdolby ve veliké množství lidu shmmižditi mohlo.
5) t. hudebního nástroje trojhranněho. strunami potaženého. jako malá prirodni harfa.

3. 11—31.

Daniel.

11. & kdožby nepadl & neklaněl se'
aby uvržen byl do_peci ohně hořícího.
12. 1 jsou muži Zidé. kteréž jsi usta
novil nad věcmi kra'iny babylonské, Si
drach. Misach a A denago: muži tito,
králi! potupili ustanoveni tvé; bohů
tvých nectl a. soše zlaté. kterouž jsi po
stavil. neklani se.“
13. Tehdy Nabuchodonosor v prchli
vosti s. v hněvu rozkázal, aby přivedeni
b li Sidrach, Misach &Abde
o; kteříž
ihned přivedeni jsou před lili-lige.
14. A propověděv Nabuchodonosor
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svého rozkázal, aby svižlce nohy Sidra—
chovi. Misachovi & Abdensgovi uvrhli
je do peci ohně hořícího.
21. A i hned muži ti svázání jsouce,
v spodcich svých a v če icich &v obuvi
i v šatech uvrženi jsou o prostřed peci
ohně hořícího:
22. nebo královský rozkaz nutil, &'pec
byla rozpálena přiliš: jistě muže ty, kte
říž uvrhli Sidi-acha, Miss.cha a Abde
nago, zabil plamen ohně.'
23. Ale muži ti tři. totiž Sidrach, Mi

sach a Abden o. padli jsou prostřed
král, řekl jim: V pravdě-li. Sidrachu. peci ohně hořiiiiío svázám.
(Toho. co! nisleduje, nendezl jim v kni
Misachu & Abdenago! bohů mých ne
ctite a. soše zlaté, kterouž jsem postavil, hach hebrejských')
neklnnite se?
24. I chodili u prostřed plamene chvá
15. Protož nyni jste—ližhotovi, kte lice Boha &dobrořečlce Pánu.
25.
A stoje Azariáš modlil se takto
roukoli hodinu uslyšíte zvuk trouby, pi
štaly. citaty. sambuky &harfy a symfo— a. otevřev ústa. svá u prostřed ohně
'
nie i všelijaké hudby. padnětež &klaňte řekl:
26. Požehnaný jsi. Pane Bože otců
se soše, kterou jsem učinil: pakli nebu
dete se klaněti. táž hodiny uvrženi bu— našich! a chvalitebné i slavné jest jmě
dete do peci ohně hořícího: a který jest no tvé na věky:
27. nebo jsi spravedlivý ve všech vě
Bůh, jenžby vás vytrhl z ruky mé?
16. Odpověděvše Sidrach, Misach a. cech. kteréž jsi nám učinil. a. všichni
Abdenago řekli králi Nabuchodonoso skutkové tvoji jsou pravi a. cesty tvé
rovi: Nenlt nám potřebl o té věci odpo přímé a. všiclmi soudově tvoji spra
vedlivi.
věditi tobě.
17. Nebot hle! Bůh náš, kteréhož cti
28. Nebo jsi Vykonal soudy pravě ve
me, může vyprostiti nás z peci ohně ho— všech věcech, kteréž jsi uvedl na. nás i
řiclho & z rukou tvých. ó králi, vysvo na Jerusalem. město svaté otců našich:
boditi.
nebo v rsvdě a. v spravedlivosti uvedl
18. Pakli nebude chtiti. (i tak) známo jsi na nfs všecko to pro hříchy naše.
29. Nebo jsme zhřešili a neprbvě či
buď tobě. králi! že bohův tvých nectime
&soše zlaté. kterou jsi postavil. nekla— nili. odstupujice od tebe: & provinili
nlme se.
jsme ve všech věcech:
,
19. Tehdy Nabuchodonosor na lněn
30. a přikázal tvých neposlouchali
jest prchlivosti, a obličej tváři je o se jsme. ani zachovávali, sni činili, jakož
proměnil proti Sidrachovi, Misachovi a
b o. přikázal nám. aby dobře nám
Abdenagovi; i rozkázal. aby rozpálena jsilbyl
y31. Protož všecko. co jsi koli uvedl
byla pec sedmkrát více než obyčej měli
ji rozpalovati.
na nás. &všecko. což jsi učinil ním. v
20. A mužům nejsilnějším z vojska pravém soudu učinil jsi:
12) Daniel buď nůhodou : nebo pod jiným úmyslem se toho vzdálil.
22) Zřejměji se to praví v. 46.. nebot celé vypravování z dvojího v jedno spojeno jest.
') Zaznamenal".Jeronym neo dilo 24—90 se čte, : řeckéhovýhledu 'l'heodocionon doplnil.(Vizso.)
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3. 32—58.

32. a dal jsi nás v ruce nepřátel na. ukazují služebníkům tvým zlé věci; za
šich nepravých & nejhorších i přestup— hanbeni buďte „všimocí tvou. &.síla. je

níkůvf & králi nespravedlivému o.nej jich potřína. bud' :
horšímu na veškeré zemi:"
45. a at zvedl. že ty jsi Pán Bůh sám
33. a nyní nemůžeme otevříti úst: a slavný na okresu zemském.
poháněním &potupou učinění jsme slu
46. Asluže
nepřestávali
ti, kteříž
je byli
žebníkům tvým i těm. kteříž tebe ctí.
uvrhli.
nici královští.
podpalovati
34. NeVydávej nás. prosime, na věk , peci ohnivým klcjem &koudeli a smolou
pro jméno tvé, &nezrušuj smlouvy sv : &chrastem:
35. aniž odjlmej milosrdenství svého
47. &.vyrážel se plamen nad pec lo
od nás pro Abrahama. milého svého . & ket čtyřiceti devět:
Isáka, služebníka svého. a Israele, sva—
48. i vyrazil se a s álil : Chaldejských
tého svého:
ty, kteréž nalezl p e peci.
36. kterýmž jsi mluvil slibuje. že roz
49. Ale anděl Páně sstoupil s Azari—
množiš lémě jejich jako hvězdy nebe— ášem & s soudruhy jeho do peci: a vy
ské aj o písek, kterýž jest na. břehu razil plamen ohně z peci,
mořském:
50. a učinil prostředek peci jako va
37. nebot Pane, zmenšení jsme více noucí vitr rosni & nedotekl se jich na
než všelicí národové &ponížení jsme ve prosto oheň. ani jich zarmoutil , aniž co
obtížného na ně uvedl.
vši zemi dnes pro hříchy naše.
38. A není tohoto času knížete. ani
51. Tehd ti tři jako jedněmi ústy
vůdce. ani proroka,“ ani zápalné oběti. chválili & dobrořečili & oslavovali Boha
ani posvátné. sni milostné. ani vonného v peci řkouce:
52. Požehnaný jsi, Pane Bože otců
zápalu. ani mista. (k obětováni) prvotin
před tebou,
našich: & chvalitebný & slavný a nade
39. abychom mohli nalezti milosrden všecko vyvýšený na věky. A požehnané
ství tvého; ale v mysli skroušené a v svaté jméno slév tvé: & chvalitebné &
nade všecko vy šené po všecky věky.
duchu oníženosti buďmež přijati.
53. Požehnaný jsi v'chrámě svatém
40. ako v zápalné oběti skopcův &
hýkův a.jako v tisících beranů tučných: slávy své: &přechvalitebný &přeslavný
tak bud' obět naše před obličejem tvým na věk .
54. řožehnaný jsi na trůnu králov
dnes. aby se líbila tobě: nebot nedostá
ství svého :: přechvalitebný &nade vše
vá se zahanbení doufajícim v tebe.
41. A n l následujeme tebe celým
vvaýšený
na věky.
ožehnaný
jsi, kterýž prohlédáš
srdcem a ojíme se tebe a hledáme cko55.
tváři tvé.
propasti &sedíš nad cheruby: &chvali—
42. Nezahanbi nás: ale učiň s námi
&nade všecko
vyvýšený
na Věkš'“
podle dobrotivosti své a podle množství tebný
56. Požehnaný
'si na
obloze nebcsk
:
milosrdenství svého.
&chvalitebný &s avný na věky.
57.
Dobrořečte,
všickni
skutkové
Pá
43. A vyprostiž nás předivnými skut
k svými & dej slávu jménu svému. ně, Pánu: chvalte &nade všecko vyvý
ano:
šujte ho na věky.
58. Dobrořečte, andělé Páně. Pánu:
44. &.zahanbeni buďte všichni, kteříž
32) Dle Řook.: ,.odpsdlíků,“ buď že vickni pohané jsou odpadli od víry v pravého Boha. s
nebo mini odpldlé nůrodovoe. kteří obyčejně hývqii horšími než cizineové sami. hlediee tak
horlivosti olvědčiti úplné odtržení své. -- ") t. Nebuchodonoloru, jenž si ukrutně veškeré
národy podmanil . je mocně nutil, aby se jemu eo Bohu klaněli.
38) Neboť Ezechiel, souvěký prorok, nebyl v Babyloně. nýbrž u řeky Chebem.
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chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na

věk .

Pánu: chvalte a nade všecko vyvyšujte
ho na. věky.

59. Dobrořečte. nebesa.. Pánu :chvalte
&nade všecko vyvyšujte ho na věky.
60. Dobrořečte. vody všecky. kteréž

nad nebesy jsou. Pánu: chvalte a nade
všecko vyvyšujte ho na. věky.
61. Dobrořečte, všecky mocnosti Pá—
ně.' Pánu: chvalce &nade všecko vyvy—
šujte ho na věky.
62. Dobrořečte. slunce aměsici. Pánu :
chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na
věky.
63.Dobrořečte. hvězdynebeské, Pánu :
chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na
věky.
64. Dobrořečte. všeliký přivale i roso.

Pánu: chvalte &nade všecko vyvyšujte
ho na věky.
65. Dobrořečtc, všichni duchové Božl,
Pánu: chvalte a nade všecko vyvyšujte
ho na. věky.

66. Dobrořečte. ohni i vedro. Pánu:
chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na
věky.
67. Dobrořečte.studena i horko Pánu :
chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na
věky.
68. Dobrořečte, rosy i jiní. Pánu:
chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na

74. Dobrořeč země Pánu: chval &
nade všecko vyvyšu' ho na věk .
'
75. Dobrořečte. ory a pahrbkové.
Pánu: chvalte a nade všecko vyvyšujte
ho na. věk .

76. Dohrořečte. všecky rostliny na
zemi. Pánu: chvalte a nade všecko vy
Vyšujte ho na věky.
77. Dobrořečte. studnice. Pánu : chval
te &nade všecko vyvyšujte ho na věky.
78. Dobrořečte. moře i řeky. Pánu:
chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na
věky.
79. Dobrořečte. velrybově a. všecko,
což se hýbe v vodách, Pánu: chvalte
a.nade všecko vyvyšujte ho na věky.
80. Dobrořečte. všickni ptáci nebeštl,
Pánu: chvalte &nade všecko vyvyšujte
ho na. věky.

81. Dobrořečte, všecka zvlřatai ho
vádka, Pánu: chvalte &nade všecko vy
vyšujte ho na věky.
82. Dobrořečte, synové lidští, Pánu:
chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na.

věk .
8%. Dobrořeč' Israel Pl'mu: chval &

nade všecko vyvyšuj ho na věky.
84. Dobrořečte, kněží Páně. Pánu:
chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na
věk .
věky.
69. Dobrořečte, mraze i zimo. Pánu:
85.Dobrořečte. služebnici Páně, Pánu:
chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na. chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na
věky.
věky.
70. Dobrořečte. ledové & sněhové.
86. Dobrořečte. duchové a duše spra—
Pánu: chvalte a nade všecko vyvyšujte vedlivých. Pánu: chvalte &nade všecko
ho na věk .
vyvyšujte ho na věky. .
.
71. Došrořečte, nocii dnově. Pánu:
87. Dobrořečte, svatí & pokornl du
chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na chem. Pánu: chvalte &nade všecko vy
yěky.
vyšujte ho na věky.
88. Dobrořečte. Ananiáši.'Azariňši.
72. Dobrořečte. světlo i tmy Pánu:
Misaeli.
Pánu: chvalte &.nade všecko
chvalte & nade všecko vyvyšujte ho na
vělry.
vyvyšujte ho na věky. Neb jest vytrhl
73. Dobrořečte. bleskové a oblakové, nás z pekla a vyprostil zrnky smrti &

61) o. všech. těla nebuki, col le dále po čhtkěch rozbit-i.

mmlnu.
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vysvobodil nás z prostřed hořícího pla anděla svěho' a v rhl služebníky své.
kteříž věřili v ně o: a slovo královo
mene a z prostřed ohně vytrhl nás.
89. Chvála vzděvejte Pánu: nebo do změnili“ a vydali těla svá. ab neslou
brý jest; nebot na věky milosrdenství žili a neklaněli ee žádnému ho u kromě
'eho!
Bohu svému.
] 90. Dobrořečte, všickni něhožní. Pánu.
96. Protož ode mne položeno jest
Bohu bohův: chvslte a zvelebujte ho. toto ustanovení, aby všeliký lid, poko
nebo po všecky věky trvá milosrdenství leni &.jazyk. kterýžby koli mluvil rou
havě proti Bohu Sidrachovu. Misechovu
jeho.
Až potud neni " hebrejských knihách: ne!.
co jsme tu položili, s Theodocionom vydáni pře

loženojest!

91. Tehdy Nebuchodonosor král ustr

a Abdenagovu, zahynul &dům jeho zka—
žen byl: neboť není jiného Boha, kte—

rýžby mohl tak vysvoboditi.'
97. Tehd povýšil král Sidracha, Mi

nul & vstal spěšné a řekl dvořenínům sacha a Ab enago v krajině babylonské.
98. Nabuchodonosor kral všechněm
svým: Zdaliž jsme těch tří mužů neuvr—

hli vprostřed ohně svázan ch? Kteřížto
odpověděvše králi, řekli: ravda. králi.
92. Odpověděl a řekl: Aj! jů vidim
čtyry muže rozvázaně, chodící u pro
střed ohně. a není žádného porušení na
nich: & tvářnost čtvrtého podobna jest
synu Božímu.'
93. Tehdy přistoupil Nabuchodonosor
ke dveřím peci ohně hořícího a řekl:
Sidrachu. Misachu &Abdenago. služeb
níci Boha nejvyššího. vyjděte & pojďte
sem. A i hned vyšli Sidrach. Missch a
Abdenago z prostřed ohně.
94. A shromaždivše se knížata a úřed

lidem. národům i jazykům. kteříž bydli
na vší zemi! Pokoj vám rozmnožen bud' !
99. Zázraky &divy učinil u mne Bůh
nejvyšší. Protož líbilo mi se ohlásiti
100. zázraky jeho. nebot veliké jsou;

a divy jeho, nebot mocně (jsou): a krů
lovstvl jeho jest království věčné. a pa
nování jeho do pokolení &pokolení.“

Kapitola 4.
Daniel jiný sen
krili se vyplnil,
trestán: 31. jak
]nou;

vykládá
. jak se
mu opět
34. na z

králi. 25. jak skutečne us
svou pýchu od Boha byl po
rozum idňstojnost navráceny
toho Boba velebil

1. Já Nabuchodonosor upokojen jsem
nici a soudcově a mocni královští, ohle—
dávali ty muže, že žádné moci neměl byl v domě svěm aštasten v paláci svém :
2. sen viděljsem. kterýž mne přestro
oheň na tělechjejich. a ani vlashlavy je
šil: a myšlení má. na ložci mám a vidění
jich
nebyl
jejich
ne hlavy má zkormoutila jsou mne.
změnily
se opělen
a vůněa osťodky
ně skrz
ně ne—
prošla.
(Luk. 12. 7. 21, 18.)
95. [ vzkřikl Nabuchodonosor řka:
Požehnaný Bůh jejich. totiž Sidrachův.
Misachův a Abdenagův. kterýž poslal

3. I vydán jest mnou rozkaz. aby uve
deni byli přede mne všickni mudrci ha
bylonšti & aby výklad toho snu oznámili
mne.

') Poznamenat! ev. Jeronym.

92) t. anděla. (Viz 95. Job ], o.) Tuto pak v ústech pohanských mini se tim východním mlu
veni způsobem Bůh. tak jnko synem člověka člověk se Iommi; tedy čtvrtý zdbl ee po
dobným býti Bohu: tqjemně se jim vyrozumivš Kristus. (Sv. Jeron., Aug. i Tertul.)
95) t. Ie se nejen utkvělejiiní ned druhé okin-l. nýbrž i náhle zmizel. když druzi vystoupili.
zrn-mondo se, že anděl Boli jest. — ") Dle Chald: „nad.-li přednost rozkazu krůlovu“ před
rozkazem Botha. neepmedlivého mzhsu královo neuposlechli :: tím působili. že on sim
jej směnil, odvolal. (Srov. Skutk. 4. IQ.)
95—96) Tím se udivů důvod sňatku toho. eby totiž i král i lid poznal. kdo pravý Bůh.
98—100) t. působí předmluvu k následujícímu rozkazu kršlovskómu. jen! jest e! 4. 34.
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4. Tehdy vcházeli hadači, mudrci.
Chaldejští a věštci a vypravil jsem
před nimi sen: ale neoznámili mi vý
klsdu jeho:
5. až vešel přede mne společnlk'
Daniel, jemuž jméno Balthasar odle
'ména Boha mého ," kterýž ma ucha
hů svatých v sobě:" a sen před ním
mluvil jsem.
6. Balthasaře. kníže hadačů! poně—
vadž vím. že ducha bohů svatých v sobě
máš a žádné tajemství není nemožně
tobě: vidění snů mých. kteréž jsem vi—
děl a výklad jich vyprav.
7. Vidění hlavy mě na loži mém jest:
Viděljsem. a aj! strom u prostřed země
a vysokost jeho přílišná.
8. Veliký byl strom ten a silný: a vý
sost jeho dosahovala k nebi: vzezření
jeho bylo“ až do končin vší země.
9. Listí jeho bylo velmi pěkné a ovoce
jeho přehojné: a pokrm všech byl na
něm. Pod ním bydlila hovada i zvířata
a na ratolestech přebývali ptáci nebeští:
a z něho krmilo se všeliké tělo.
10. Viděl jsem u vidění hlavy svě na
ložci svém, a aj! strážný a svatý' s nebe
sstoupil.
11. I volal silně a takto řekl: Pode
tněte strom ten &osekejte ratolesti jeho;
on"-estelistí jeho a rozmecte ovoce jeho:
utecte zvířata. kteráž pod ním jsou, i
ptáci s ratolestí jeho.
12. Ale však kmene kořenů jeho v
zemi zanechejte a vazbou železnou a mě

děnou budiž svázán k bylinám. kteréž
vně jsou, a rosou nebeskou buď smočon
&. s zvěří buď díl jeho v bylině zemské.

13. Srdce jeho budiž proměněno zlid
ského v srdce zvířecí. to dáno buď je
mu :“ a sedmero časů proměniž se nad

ním."

I4.Výpovědl strážných ustanoveno jest,
a tat řeč svatých a rosba:' ažby po
znali živí, že Nejvýšš panuje nad krů
lovstvím lidským; a že komužkoli bude
chtltí. dá je a nejponíženějšlho člověka
ustanoví nad ním.
15. Ten sen viděl jsem já.. Nabucho

donosor
protož
vý
klad
jehokrál:
výprav
rýctl..le:Balthasaře!
nebo všiekni
mudrci království mého nemohou vý

klad jeho
výpraviti
alev ty
můžeš.
proto
že duc
bohů mně:
svatých
tobě
jest.
16. Tedy Daniel, jehož jméno Baltha
sar, počal sám v sobě mlče mysliti jako
za jednu hodinu: a myšlení 'eho zkor
mucovala ho. ] odpověděv ral řekl:
Balthasaře. sen a výklad jeho necht ne—
zkormucuje tebe. Odpověděl Balthasar
a řekl: Pane mů', sen těm. kteříž tě ne

pěvidí,
a výklad jeho nepřátelům tvým
ud' !
17. Strom. jejž jsi viděl. vysoký a
mocný, jehož Výsost.dosahuje k nebi a
vzezřeníjeho na všecku zemi:
18. a ratolesti jeho velmi pěkné a
ovoce jeho přehojné & pokrm všech na
něm, pod ním bydlící zvěř polní a na.

5) Dolo! buď: „jejich“ mudrců; anebo: "můj“ t. přítel, jej!. jsem si za účastníka vlady pojal.
— "') t. Bálův (Páně) mudrc. podle Běla, modly babylonské. —-"") Jemu! se Bůh zvláštním a
nadpřirozeným způsobem zjevuje. jeho! Bůh osvěcuje.
8) t. rozšířen! se přes celý okres země; nebo: tak vysoký byl. že viděti jej bylo všudy.
10) t. posel Bolí. anděl: státnýrn jej jmenuje, poněvadž k stráži lidí andělé ustauoveni jsou.
svatým pak na rozdíl od duchů zlých.
13) t. v zvíře budit poněkud proměněn. a sice: v mysli. obraznosti své. domnívaje se býti buď
tím. nebo tím zvířetem; v srdci.
ohovaje v něm žádosti pouze živočišné. divoké. zuřivě;

v povaze

a chovůní

svém. poněvadžjsa zbaven rozumu jednal, jak převrácení obraz

nost a podle puzení srdce jej nutilo, chudě čtverrno, bylinami syrovými se živé a p.. čím! se
pak i stalo. že zevnitřuí jeho tvar-nost zdivočila. — ") &. sedmero let; tak dlouho trval

tento truchlivý stav jeho, který! Bůh na něj dopustil k potratiní
Bohu rovnal. Jiní sedmero dasův ns. tolikél měsíců slyší.
14) Strálnými s. svatými rozuměj anděly; (vis v. 10. Job. !, B.)

pýchy jeho. že se byl i

_l_
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Daniel.
ratolestcch jeho přebývající ptáci ne
beští:
19. ty jsi. králi! kterýž jsi velikým
učiněn a mocným: a velikost tva vzrostla
a došla až k nebi a panování tvé do kon
čin vší země.

20. Ze pak viděl král strážného a
svatého sstupovati s nebe a říci: Pode
tněte strom a rozmecte jej. ale však kme
ne kořenů jeho v zemi zanechejte a buď
svázán železem a mědi na bylinách vně
a rosou nebeskou ski-open buď a se zvěří
buď potrava.jeho. dokudž se neproměni
sedm časů nad ním:

4. 19—34.

29. a z lidí vyvrhou tě a s hovady a
s zvířaty bude bydlení tvé: seno jako
vůl jísti budeš a sedm časů promění se
nad tebou. až poznáš. že panuje Nejvyšší
nad královstvím lidským, a komužkoli
chtíti bude, da je.
30. V touž hodinu naplnila se řeč ta
u Nabuchodonosora a z lidí vyvržen jest
a seno jako vůl jedl a rosou nebeskou
tělo jeho smáčíno bylo: až vlasy jeho
jako (peří) orličí vzrostly. a nehtové jeho
jako ptačí pazourové byly.
31. Tehdy po skonání těch dnů já Na.
buchodonosor pozdvihl jsem oči svých k
nebi a smysl můj jest mi zase navrácen:
idobrořečil jsem Nejvyššímu a živého na
věky chválil jsem a velebil: nebo moc
jeho jest moc věčná a království jeho do
pokolení a pokolení.
32. A všickni obyvatelé zemští u něho
za nic počtení jsou: nebo podle vůle své
činí, jak při mocech nebeských, tak při
obyvatelích zemských: a neni. kdoby se
zpíčil ruce jeho a řekl jemu: Proč jsi
tak učinil?
33. Téhož času navrátil se mi smysl
mů' a ke cti kralovstvi svého i k okrase
přisel jsem: a tvárnost má. navrátila. se

21. kterýž
tent jest
výklad
úsudku
šího,
vyše
na pěna
méhoNejvyš
krále:
22. Vyvrhou tě z lidi a s hovady i zví
řaty bude bydlení tvé a seno jako vůl
jisti budeš a rosou nebeskou smáčín bu
deš: sedm také časů promění se nad te
bou. až poznáš. že panuje Nejvyšší nad
královstvím lidským. a že komužkoli bu
de chtíti. díl je.
23. Ze pak přikázal . aby zanechán
byl kmen kořenů jeho, totiž stromu.
(znamená:) že království tvé tobě zů
stane. když poznáš, že jest moc ne
beská.
24. Protož. králi! rada. ma zalíbiž se
mi: a předni knížata má. a úředníci moji
tobě: a hříchy své almužnami vykupuj hledali mne a v království své navrácen
a nepravosti své milosrdenstvim nad jsem: a velebnost větši přidána mi jest.
chudými;' snad odpustí hřichům tvým.
34. A protož nyni já Nabuchodonosor
25. Všecko to přišlo na Nabuchodo—
chválím a velebím a oslavují krale nebe
nosora krále.
26. Po dokonění dvanácti měsíců pro ského: nebo všickni skutkové jeho prav
diví a cesty jeho spravedlivé jsou, a
cházel se na paláci babylonském.
27. i mluvil král a řekl: Zdaliž toto ty. kteří chodi v pýše. může ponlžiti.
není ten Babylon veliký. kterýž jsem já
vystavěl v dům královský mocí svou sil
nou. k slávě a ozdobě své?
28. A když ještě řeč ta v ústech krá
lových b la, hlas s nebe a adl: Tobět se
pravi. abuchodonosore králi: Kralov
ství tvé odejde od tebe.
24) t. hled' dobrými skutky učiněná prvé bezpráví poněkud napraviti a tak se před tou tobě
u hříchy tvé hrozící pokutou zmhriniti. (Viz pl'íklsd Ninivitskjehp Joniš 3.)

5,1—17.

Daniel.
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raž se přihodila králi a šlechticům jeho.
do domu hodů vešla :" a promluvivši řek—
la: Králi. na věky živ bud'!Necht tě ne
kormoutí myšlení tvá. ani tvář tvá pro
měňuj se.
11. Jest muž jeden v království tvém.
1. Balthasar král“ učinil hody veliké
tisíci šlechticům svým: &.jedenkaždý pil kterýž ducha bohů svatých mě v sobě:
a
za
dnů otce tvého umění a moudrost
podle věku svého."
2. [ rozkázal. již jen opilý. přinesti nalezeny jsou v něm: neb i král Nabu
nadobi zlaté a stříbrné, kteréž byl od— chodonosor, otec tvůj, knížetem mudrců.
nesl Nabuchodonosor. otec jehel, z chrá— zaklínačů, Chaldejských a hadačů usta
mu. jenž býval v Jerusalémě. aby pili z novil jej. otec. pravím. tvůj. ó králi:
12. proto že duch hojnější a opatr—
nich král a šlechtioovéjeho a ženy jeho
Balthasar král pije při hodech : ne'dobi ehrůlnn jeru
nalěmskůio, vidi ruku. nn. píše na stěně; 13. to pismo
čtoavykíůdn' Daniel: 30. mx Balthasar tsi nocí nabit
jest a Darius na krtlovstvi dosedl.

1 ženiny.

3. Tehdy přinesené jest nadobi zlaté
i stříbrně, kteréž byl odnesl z chrámu.
jenž byl v Jerusalémě: a pili z nich král
a šlechticově jeho, ženy i ženiny jeho:
4. pili víno & chválili bohy své zlaté
a stříbrné, měděné, železné a dřevěné
i kamenné.
5. V touž hodinu ukázali se prstové
jako ruky člověka píšícího naproti svíc
nu na svrchu stěny síně královské: a
král hleděl na články ruky píšící.
6. Tehdy tvář králova změnila se a
myšlení jeho zkormucovala jej: & spo—
jeni ledví jeho oslabovalo se a kolena
jeho vespolek se sršžela.
7. I zkřikl kral silně. aby přivedli mu
drce. Chaldejské &.hadače. A promluviv
kral řeklmudrcům babylonským: Kdož—
koli přečte písmo toto &výklad jeho mi
zjeví, šarlatem odín bude a zlatý řetěz
míti bude na hrdle a třetím bude v kra
lovství mém.
8. Tehdy všedše všickni mudrci krá—
lovští, nemohli ani písma čísti, ani vý
kladu jeho oznámiti králi.
9. Protož král Balthasar velmi se
zkormoutil a obličejjeho se změnil: ano
i šlechticově jeho rmoutili se.
10. Tedy královna' pro to věc. kte—

nost a rozumnost a vykladaní snů a zje
vení tajných věcí. i rozhodnutí věcí zá
hadných nalezeny jsou při něm. to 'est
při Danielovi, jemuž král jméno dal al
thasar; protož nyní Daniel buď zavolán
a výklad vypraví.
13. Tedy uveden jest Daniel před
krále. K němuž promluviv král _řekl:

Ty-li jsi Daniel : synů zajetí jůdského.
kteréhož přivedl otec můj král z Jůd
stvn?

14. Slyšel jsem o tobě. že ducha bo
hů máš: &že umění i rozumnost i mou
drost hojnější nalezena jest v tobě.
15. A nyní vešli jsou přede mne vzne
šení v moudrosti mudrci. aby písmo toto
čtli &výklad jeho oznámili mi: i nemo
hli jsou smyslu řeči tě vypovědíti.
16. Já. pak slyšel jsem o tobě, že
můžeš zatmělě věci vykládati a záhadně
rozhodnuti: protož nyní můžeš-li pis—
mo to čistí a výklad jeho mi oznámiti.
šarlatern odín budeš a zlatý řetěz na
hrdle svém budeš míti a třetím kníže
tem v království mém budeš.
17. Načež odpověděv Daniel, řekl
před králem: Darová tvoji tobě buďte a
dary domu tvého jinému dej: a však
písmo čísti budu tobě, králi. a výklad
jeho ukáží tobě.


]) L syn Evilmerodachův. vnuk NabuohodOnosorův. poslední hůl Babylonský. — ") I'.. byl!
poslední den kralovstvi jeho (538 před X.); po dvě skoro léta sevřen jsa vojskem Cy'rový'm.
ůsměšně a ronhavě slavil hody. jakoby mu “dně nebezpečí nehrozilo.
10) t. buď matka krů-lom. Nitokria dle Herodem nazvána & moudrosti vůbec pmlulů; nebo:
bills králova. — ") t. : sine, kde ženy zvl'ait hodovaly.
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Daniel.

5.18. ——
6.4.

25. A toto jest písmo, kteréž naznap
18. () králi. Bůh nejvyšší dal Nabu—
chodonosorovi. otci tvému. království a meněnojest: Mane, Thekel, Fares.
velebnost. slávu i čest.
26. A tento jest výklad řeči: Mane:
19.. A pro velebnoet. kterouž byl dal Zčetl Bůh království tvé a dokonal je.'
27. Thekel: Zavěšen jsi na váze a
'emu. všickni lidé pokolení a jazykové
' & strachovali se ho: kterékoli chtěl. nalezen "si méně mající?
28. ares: Rozděleno jest králov
zabíjel: a které chtěl. bil :' a které chtěl.
ství tvě' a dáno Médským a Perským.
povyšoval: a které chtěl, onižoval.
20. Když se pak pozdvihla srdcejeho.
29. Tehdy z rozkazu krále oblečen
a duch jeho zatvrdil se k pýše. osazen jest Daniel v šarlat & řetěz zlatý dan
jest s stolice království svěho, a sláva jest na hrdle jeho: a prohlášeno jest o
jeho odjats.jest:
něm, že má moc třetí v království jeho.
30. Též noci zabit jest Balthasar,
21. a z synů lidských vyvržen jest;
ale i srdce jeho k zvířatům sníženo jest král chaldejský.
31. A Darius Médský' nastoupil na
a. s divokými osly bylo bydlení jeho:
seno také jako vůl jídal a rosou nehe království, maje dvě a šedesate let.
skou tělo jeho amačíno bylo, dokudž

nepoznal. že panuje Neijšší nad kra

Kapitola 6.

lovatvím lidským: a že kohožkoli chtíti
Daniel povýšen lest nad úředníky královské; 4. oni
bude, ustanoví nad ním.
jej úkladno obžalovali. že se modlí k Bohu svůnn;
22.
také. synu jeho, Balthasare! 16. onen za to uvržen do jtmy lvovd. ale s pomocí
Boží
bee úhony uchována 25. za to Dariuo roaktzsl
neponíž' jsi srdce svého. věda to všecko:
khněti ne pravému Bohu.
23. ale proti Panovníku nebeskému
1. Líbilo se Dariovi a ustanovil nad
pozdvihl jsi se: a nádobí domu jeho při—
nešeno jest před tebe: a ty i šlechtioové královstvím úředníků sto a dvaceti, aby
tvoji a ženy tvé i ženiny tvé pili jste byli po všem kralovstvi jeho.
2. A nad nimi knížata tři, z nichž Da—
víno z něho: bohy také stříbrné a zlaté
a měděné. železné &.dřevěné i kamenné, niel jeden byl: aby úředníci těm vydá
kteříž nevidí. aniž slyší. aniž čijí. chválil vali počet a král neměl obtížení.
jsi: Boba pak. kterýž ma dech tvůj v
3. Tedy Daniel převyšoval všecka ta
ruce ové i všecky cesty tvé. neoslavo knížata a úředníky: nebo duch Boží hoj
jsi.
nější byl v něm.
24. Protož od něho poslán jest člá
4. Dále myslil kral ustanoviti jej nade
nek ruky. kteráž napsala to, což napsa— vším královstvím: protož knížata a úřed
no jest.
níci hledali příčiny. aby něco našli proti

19) Jinak: živil. při životu zachoval.
26) t. Bůh určil. že konec míti mají i kralovstvi i živobytí tvé před dnem.
27) t. uvažil na při-né váze lpravedlnooti ové činy tvqje : nalezl u toho malo spravedlnosti a
mnoho nepravosti. pýchy. nestřídmosti a j.
28) t. odjato tobě a veškerému rodu tvému. Vidění to může oe považovati za obraz líc-lodního
oondu Božího nad každým člověkem; nebot tehdáž Bůh nečte veškeré číny každého; na
přísně vize spravedlnosti své uvaží všecky okoličnmti jich. dary : milosti každému zvlášť
udělené, i příležitosti k dobrému : j. a oddělí.
odloudi veškeré liché výmluvy, jimiž člověk

zhusta přestupní „a vymlouvati uvykl. Kýž by nám tento přísný účet.
vúha. ten neodvolatelnýuludek vždy byl na očích!

tato spravedlivě

31) t. dle řeckých spisovatelů Cyuxareu toho jména druhý. ujec Cýrův. kterýžto buď . ním,
anebojměnem jeho Babylonu vybojoval. Rozdělenopak jest králontví bebylonoké tak. že Darius
ml Babylon n Cýrus Auyrii, až pak po smrti ujoovč celé připadlo Cýrovi.

_ _...—
—_-——__„

s. 5—24.

Daniel.

Danielovi s strany krale :“ ale žádné pří—
činy ani podezření nemohli najíti. proto
že věrný byl. a žádné viny ani podezření
nenalezalo se při něm.
5. Protož řekli muži ti: Nenalezneme
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dbal na rozkaz tvůj a na výpověd. kte—

rau jsi ustanovil: ale potřikrate za den
modlíva se modlitbou svou.
14. To slovo kd ž uslyšel král. velmi
se zarmoutil: a o lšaniell rozmýšlel srd
cem. aby vysvobodil jej. a až do západu
proti
Danielovi
žádné příčiny. slunce usiloval, aby ho vyprostil.
eč snad
v zákonětomuto
Boha jeho.

15. Ale muži ti srozuměvše králi.
řekli jenlu: Věž, králi! že jest
vem u
Mědských a Perských. že vše ' ý rozkaz
králem otvrzený změniti nelze.
16. ehdy král přikázal: i přivedli
starostové a soudcové, aby rozkaz krá.— Daniele a uvrhli jej do jámy lvove. [
lovský vyšel a vyřčení: Všeliký. kdožby řekl král Danielovi: Bůh tvůj, kteréhož
prosil za některou věc kteréhokoli boha vždycky ctiš. on vysvobodí tebe.
anebo člověka až do třiceti dnů kromě
17. I přinesen jest kámen jeden a po
tebe, králi! aby uvržen byl do jámy ložen nad ústa jámy: jejžto král za eče
lvové.
til prstenem svým a prstenem šlec ticů
8. Nyní tedy. králi! potvrď výpovědi svých, aby se něco nestalo proti Da
a napiš rozkaz: aby neb lo proměněno. uielovi.
18. [ odešel kral do domu svého a spal
což ustanoveno jest od édských a Per
nevečeřev, a pokrmevé nejsou přinešeni
skýoh, aniž směl kdo přestoupiti to!“
9. Tedy král Darius vydal to vyřčení před něho. nadto i spaní odstoupilo od
i ustanovil.
něho.
_
19. Tedy král hned na usvítě vstav,
10. O tom když se Daniel dověděl,
totiž že jest ustanoven ten rozkaz, všel s chvataním šel k jámě lvové:
20. a přiblíživ se k jámě. hlasem ža
do domu svého: a otevřenými okny v
večeřadle svém roti Jerusalému po lostným zavolal na Daniele a promluvil
třikráte za den kle al na kolena svá., & k němu: Danieli. služebníče Boha živé
modlíval se a chválil Boha svého. jakož ho! Bůh tvůj. kter émuž ty sloužíš vždy
i před tím činiti obyčej měl.
cky. mohl—lipak tě v svoboditi od lvů?
21. ] odpověděv aniel králi. řekl:
11. Tedy ti muži snažněji střehouce.
nalezli Daniele, an se modlí a prosí Králi. na věky buď živ!
Boha svého.
22. Bůh můj poslal anděla svého a
12. A přistoupivše mluvili králi o roz zavřel ústa lvů a neuškodili mi: nebo
kazu: Králi! zdaliž jsi neustanovil, aby před ním spravedlnost nalezena jest při
každý člověk.kteryžby prosil některého mně: však ani před tebou. králi. hříchu
z bohův anebo z lidí až do třiceti dnů jsem neučinil.
23. Ted kral velmi se ztoho rado
kromě tebe, králi, uvržen byl do jámy
lvové? K nimž odpověděv kral. řekl:
Daniele
Pravůt jest řeč podle ustanovení Méd— val
my:ai rozk
vytažen jest
DaniThuouti
zjámy a zž 'a
d
ských a Perských. jehož přestupovati ného úrazu není nalezeno na něm. nebo
nesluší.
věřil Bohu svému.
.
13. Tedy odpovídajíce řekli před krá
24. ] přivedeni jsou rozkazem krů— _
lem: Daniel. z synů zajetí judského. ne— lovekým muži ti, kteříž byli obžalovali
6. Tehdy knížata a úředníci lstivě pO—

navrhli králi a takto mluvili jemu: Dario
králi. na věky buď živ!
7. Uradila se všecka knížata králov
ství tvého, vrchní zpráveove' a úřednici,

4) t. aby jej \\ krůle v podezřenípřivedlia tak odstranili.
8) t. aby ten rozkaz podle nepreměnitelněho prům médského .

pouhého nemohl odvolh býti.

Daniel.

6. 25. — 7. 8.

Daniele: & uvrženi jsou do jámy lvové. sen onen. v krátkou řečjej pojal a zběža
oni i synové i ženy jejich: a. nedopadli ně se ho dotýkaje. řekl:
2. Viděl jsem u vidění svém vnoci.
dna. 'ůmy.
anogižzetřeli.
je uchopili lvové a.vše & aj, čt ři větrové nebeští bojovali na
“oky
oeti jejic
26. Tedy Darius král napsal vše moři ve 'kém.'
chněm lidem. pokolením a. jazykům.
3. A čtyry šelmy veliké vystupovaly
kteříž bydlili po vší zemi: Pokoj buď z moře. rozdílné od sebe.“
vám rozmnožen!
4. První byla jako lvice a. měla.kridla.
26. Ode mne ustanoven jest rozkaz. orličí:' hleděl jsem. až vytrhána byla
křídla její," s. pozdvižena jest od země
aby
ve vě-třásipanství
království
mém a na nohách jako člověk stále.. a srdce
(všichni)
se a. abáli
před Bohem
Danielovým. Neb on jest Bůh živý & lidskédánojest jí."'
věčný na.věky: a království jeho nebude
5. A aj! šelmajinň., podobna medvědu,
zrušeno. ani panování jeho až na věky. stála na straně :“ a tři řady byly v ústech
27. On jest vysvoboditel a spasitel, jejich &v zubíehjejich;"a tak mluvili k
čině znamení & divy na. nebi i na ze— ní: Vstaň,jez mnoho masal'"

mi: kterýžto vysvobodil Daniele ::jámy
lvové.
28. Daniel pak trval až do království
Daria. a. království Cýra perského.

.

6. Potom jsem viděl. a a'! jiná. jako
pard;' &měla křídla jako p k čtyry na.
sobě a čtyry hlavy byly na šelmě" &.

moc dánajest ji?"

7. Potom viděl jsem u vidění nočním.
&aj! šelma čtvrtá. strašliváa divná i sil—
ná. příliš. zuby železné měla veliké. zží
Podobenstvim čtvorn tělem uh'su'no Donlelovi čtveto
mmihtviúmholddúůó.
perské. 6. řeckéa 7. iim— rajic & rostrhávajíc &. ostatky nohama

Kapitola 7.

stč;8. pov-cini . přemožen:Antlhhtn. soudný den .
klilovltvi Sync človek-. . věčné pmovúni jeho.

svýma pošlapávajic:' nepodobna pak
byla. jiným šelmám. kteréž jsem viděl
LLéts. prvního' Balthasars. krále ba. před ní a měla rohů deset."
bylonského," viděl Daniel sen. vidění
8. Pozorovaljsem těch rohůvaaj! roh
pak hlavy jeho na. loži jeho: a vypisuje jiný maličký Vyrostl : prostředku jich:
]) Léto 555 předKristem. -— ")va.

5. ]. pozn. (Kap. 7.118. náležejí dle času před 5. n B.)

2) t. bouřili moře. Moře tomm-nů svět; bouřkami se rozumějí války o : nich pochúzející změny
v kňlontvieh světa. z nich! prorok nyni zvlášť čtvero popisovsti hodlá.
3) Šelms znamená zde moe světskou; čtyry šelmy jsou čtvero velikých říši starého světa.
4) t. říše chaldejská. "lišt za kmlovňni Nabuchodonosorn; připodobňuje se lvici pro svou sílu

a krutost; křídlo orličí přidávají se ji pro čerstvost u výbojích. — ") t. o! ochůbls. kdy!
ku konci kmlovůní Nobuchodonosorovn mnozí : knížat jeho si statky zemské přivlastnili. —
"') t. stala. se mírnější. lidštějči; nebo: sannln slabost nvou. jsoucí přemoženoCýrem.
5) t. říie pel-ski. po dobytí Babylonu Cýrem založeno: medvědu ji připodobňuje. poněvadž ten není
tak shodný jako lev, naráží mod ta na původ Peršanů. co národa. pohorniho. sti-ídme'bo &vy
trnlého; „po attend lvu.“ di. poněvadž Peršané Chaldanky'm po boku povstali. — ") Že vlastne

: třech l'íií úlclelo:
'

Chaldejská. Médskě . Perské. — "')

t. Bůh dopustil. že Cýrus i

mnohé jiné obrody si podrobil.

s) Vůbec .. rozumi na Macedonia-Řeckou říši Alexandrova; pardu ji připodobňqjepro bystrost.
nidhcru . cenovou. spolu pak i úskocnost s krutost. která! se jak u vůdce tok u vojska.
Macedonského nnlenly. on si za hlínou dobu desíti let celý tehdejší okres země podrobil. -—
") Vyklšdb se na čtyry vůdce. kteří si po smrti Alexandrově vybojované nmč rozdělili. — “')
t. dopuštčnim Božím se to stalo. že Alexander se tak vzmobl.
?) Rozumí co vůbec Hieřimukň. jm.! bylo. časem svým hrůzou všech národů. podivuhodnů tvými
úkony . ústnvnmi, silně . mocná svými vojsky. národ zs nůrodem pohlcujic s. nebo tuhými
platy utlučujic. — ") i;. velmi mnohých : mocných panovníků.

7. 9—25.
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a tří z rohů prvních vytržení jsou od o všech těchto věcech. Kterýž pověděl
tváři jeho: a aj! oči, jako oči člověčí mí výklad řečí &naučil mne:
17. Tyto čt
šelmy velikéjsou čtvero
byly na tom rohu :: ústa. mluvící veliké
včel.“
království . tel-až povstanou na zemi.
18. Přijmou pak království svatíBoha
9. Hleděl jsem na to. až postavení
jsou trůnové' a starý dnů posadil se: nejvyššího: a obdrží království až na
roucho jeho jako sníh bílé a vlasové věky i na věky věkův.
hlavy jeho jako vlna čistá: trůn jeho
19. Potom chtěl jsem ilné se naučiti
plamenové ohně: kola tohoto hořící o šelmě čtvrté, kteréž byla velmi nepo—
oheň."
dobná všem a hrozně. příliš: zubové i
10. Řeka ohnivé. a prudké. vycházela pazourové jeji byli železní: zžirala a roz- "
od tváři 'eho: tisícové tisíců sloužili je trhovala a ostatek nohama svýma po
mu. a eset tisíckrát sto tisíců stáli šlapávala:
]
20. a o desíti rozích. kteréž měla na *
před ním: soud zasedl &knihy otevříny
jsou.
.
hlavě: a o jiném. kterýž byl vyrostl.
l_l. Díval jsem se ro hlas řečí ve
řed nímž padlí byli tří rohové: a o ro
likých, kteréž ten ro mluvil: i viděl hu tomto. kterýž měl oči a ústa mluvící
jsem. že zabita byla šelma a zahynulo veliké věci a byl větší nad jiné.
tělo její &dáno bylo k spálení ohni:
21. Viděl jsem a aj! roh ten činil vál- '
_
12. jiných také šelem moc odjata byla ku proti svatým a přemůhal je,
a časové života ustanoveni byli jím. až
do času a času.
svatým Neijššího a čas přišel a obdr
až přišelsvatí.
starý dnův a dal soud '
království
13. Tedy viděl jsem u viděui nočním: želi22.
23. A takto řekl: Šelma čtvrtá na
a aj! s oblaky nebeskými přicházel “ako
syn člověka a přišel až k starému dnův lovství čtvrté bude na zemi. kteréž větší
bude nade všecka království a zžíře vše— ,
a před obličejem jeho postavili jej.
14. I dal mu moc a čest i království: cku zemi a pošlapá a potře ji.
24. Rohů pak deset toho kralovstvi
a všichni lidé. pokolení i jazykové slou
žiti budou jemu: moc jeho, moc věčná.. deset králů bude: a jiný povstane po
kteráž nebude odjata: a království jeho. nich a on mocnější bude nad první a tři
kteréž nebude zrušeno.
krale poníží:
15. l zhrozil se duch můj: ja Daniel
25. a řeči proti Ne'vyššímu mluviti
ulekl jsem se těch věcí &vidění hlavy bude a svaté Nejvyšší o potře: a do
mé zkormoutila mne.
mnívati se bude. že může změnití časy
16. Přistoupil jsem k jednomu z pří a práva: a.vzdání budou v ruku jpho až
stojicich a pravdy hledal jsem od něho do času &.časův a polovice času.
___—

8) Dle sv. otců se tim vyrozumívů Antikrist, který příjíti má před posledním soudem: tout bude
nejprve slabý & nepatrný. pak se náhle vzmůie a bude jednak znamenitý svou moudrosti .
ostrovtipností. ale i ošemetný a svůdný klamnými sliby svými. .: i za boha vydůvnti se bude.
9) t. poněvadž i svatí s Bohem spolu svět souditi budou. -- “) t. tím se vyobraznjí vlastnosti
Boha co soudce: stářím věčnost. moudrost a velebnost; stkrélou bolesti slávu a svatost; pla
menným trůnem spravedlivé přísnost; koly pak jeho všudypřítomnou..
25) t. protíví se všemu posavadnirnn řádu. zvlášťpřikázaním Božím s. ustanovením jeho: [:th
. nebo zhubí všeliké svaté obyčeje: rozvržení času, svěcení neděle a svátků a p. Tak Anti
ochus Epifanes brojil proti víře židovské. tak Muhamed a jiní proti oírkvl křesťana“ & tím
projevili, že jsou obrazy a předchůdci Antikristovými. - ") t. na rok a dva roky a půl: i
sv. Jan (Zjev. 12. 6.) praví. že se „tonn“ (církev) uteče před poslednim utisknvatelem na poušť
na 1260 dni, na! ;délú asi půl ctvrte roku. Josef Flavius vypnvtúe. :. Antiooh tři léta a
osm měsíců utiskoval Jerusalém. Jak obyčejné m6 sv. prorok nejednu udalost na zřeteli.
Biblí česká.
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26. A soud sedne. aby odjata. byla
moc a. potřína &vyhlazena až do konce.

7. 26__8' ll

a proti poledni,' a. žádná. z šelem nemo
hla. jemu odolati. “anižse vysvoboditi :

27. Království pak a moc ivelikost niky jeho: i činil podle vůle své &.veli
království. kteráž jest pode vším ne— kým učiněnjest.
5. A já pozoroval jsem: a aj! kozel
bem. budiž dána lidu svatých Nejvyš
šího: jehož království jest království přicházel od západu na tvář vší země &
věčné, &všiclmi králové jemu sloužiti & nedotýksl se země:' ten pak kozel měl
roh znamenitý mezi očima svýma"
jeho poslouchati budou.
28. Až potud konec řeči. Já Daniel
G. A přišel až k tomu skopci rohatá
mnoho myšlenimi svými rmoutil jsem mu. kteréhož jsem byl viděl stojícího
se a. tvář má proměnila se na. mně: ale před branou, i běžel k němu v prudkosti
slovo to v srdci svém zachoval jsem.
síly své.

Kapitola 8.

7. A když se přiblížil k skopci. rozlí
til se naň &.udeřil skopce: &potřel dva

Podoben skepse s kosls ukazují ce Dsníelovi dvů m—

rohy jeho a nemohl skopec odolati je

lcvstvi:

s Neko-wem:

;]sk : toho pošle mu: &poraziv ho na. zemi pošlapal jej. a

& čtvero krilovctvi menších vůbec. a 9. Antioeh Epi
fanes. trysníte'] lídn isnclskčbo svlm:
16. to vše
sedel prorokovi vykladt.

]. Léta. třetího kralování Balthasera
krále“ okázale se mi vidění. Já Daniel
po tom. co jsem byl viděl na. počátku."
2. viděl jsem u vidění svém . když
jsem byl na hradě Suse. kterýž jest v
krajině Elam: viděl jsem pak u vidění.
žebych byl na. bráně Ulaj.'
3. I pozdvihna očí svých. viděl jsem:
a.aj. skopec jeden stál před louží, maje
rohy vysoké a. jeden vyšší než druhý a
rostoucí vzhůru/' Potom
4. viděl jsem skopce toho, zmítající—
ho nohama.proti západu a proti půlnoci

žádný nemohl vysvoboditi skopce z ruky

jeho.
8. Kozel pak ten učiněnjest velikým
velmi: a. když byl vzrostl. zlomil se roh
veliký & vzešli čtyři rohové pod ním“
na. čtyry strany nebes.

9. Z jednoho pak z těch vyšel roh je
den maličký a učiněn jest velikým proti
poledni &proti chodu a. roti síle.'
10. A pozdvih se až 1:ale nebeské?
s svrhl (některé) z síly i z hvězd a po—

šlapal je.
11. Až k knížeti síly' zdvihl se: a od
jal od něho ustavičnou obět" a. svrhl

místo posvěceníjeho.“

]) t. lets 553. př. Kr. -— ") t. po vidění ctyr šelem, které mu bylo zjeveno na. počátku kro
loviní Bdthssarovc. (Kap. 7. s 8. patří dle doby před 5. n B.)
2) t. qujina Elam mívala za sterodívnd doby své zvláštní krále; hlavní město Susa leželo u
řeky Ulei (Eulnioc); možno, že i brine nekteri tak slnlL Dle Hebr.: „u řeky Ulli“
3) t. k.iilovstvi médské & perské. : nich! druhe Genemnad první se "mohlo s. vzrostlo.
4) t. cyrus s. jeho nhtupeovd zdobývali mnoho quiin &království k těm stranám světa letících.
5) t. Alexander Veliký. en | nevýslovnou rychlostí výbqje cvó konal. tak že se tažení jeho
tekuté! letu ptačímu podob-.la. — ") („ s mocí svou i velikou opatrnost spojil.
8) t. čtvero království : říše Alexandrovy: Macedonia, Egypt. Syria & menší Asie.
9) t. proti Egypta a Babylonu a proti silo či okrese zeme. t. proti semi jůdcké. Rozumí se
tu Antiochos Epifanes; maličký, poněvadž byl mladší syn Antiocha Velikého. a nebo u po
rovnání s Alexandrem; to pak ve cvó krutosti s. pýše usiloval zničiti vše. co svatého bylo.
jest obrazem Antikrista. (Srov. 7. 25. pozn.)
10) či k vojsku nebeskému, k nebi. k hvězdám. k nimž se připodobňqie lid Boli izraelský. a
"lišt Ivatynč jeho s správcové její. (Srovnej o tom ll. Marhab. kap. 6—7.)
11) t—Bohu. pravému krá-lí iidu svého. — ") t. zakázal obětovnti Bohu každého dne ráno a
večer bei-inka, předpodobnuiíciho ustavičně obét nového zákona. — "') t. zneuctil clu-6mjeho.
poetaviv tsm modln pohanskou Joviše Olympskóho. která pak tam byls po 6 lét. (l. Mach. 4.)

Daniel.
12. Síla pak dána jest jemu proti
ustavičně oběti pro hříchy :“ &povržena
bude pravda na zemi a. učiní" &šťastně
se mu povede.
'

13. I slyšel jsem jednoho ze svatých.
an mluvil: &.řekl jeden svatý druhému,
nevim. kterému mluvícimu: Dokudž bu—
de vidění zpousty i ustavičně oběti i hří
chu, kteréž se stalo. & svatyně & síla.

(dokud) pošlapána bude?
14. [ řekli jemu: Až do večera a.jitra.
dnů dvou tisíc tří set: a. očistěna. bude
svatyně.“
15. Stalo se pak : když jsem viděl
já Daniel vidění a. hledal jsem vyroz—
umění: aj. stála. před obličejem mým
jako tvářnost muže.
.16. [ slyšel jsem hlas muže mezi
Ulajz' i volal &.řekl: Gabrieli! učiň, at
tento
ozumí tomu vidění.
17. přišel a stál vedle. kdež jsem
já. stál: a. když přišel, (jů) zhroziv se,

I39č

20. Skopec, kteréhož jsi viděl. an má.
rohy, král médský jest &perský.
21. Kozel k král řecký jest, a.roh
veliký, kterýžbayl mezi očima jeho. (zna.—

mená.. že) on jest král první.
22. Že pak, když se zlomil roh ten.
povstali čtyři místo něho: čtyři králové
z národu jeho povstanou ale ne v síle
jeho.
23. A po království jejich, když vzro—
stou nepravostí.“ povstane král nesty
daté tváři a. rozumějíci propovídkám.
24. A vzmůže se síla jeho. ale ne
jeho silou: a. více. než uvěřiti lze, vše—

cko hnbiti bude a. štastná se mu povede
&.učiní. A pobije mocné i lid svatých
25. odle vůle své & zdaří se lest v
ruce je o:“ a. srdce své povznese a v
hojnosti všech věcí zbije mnohé: &proti
knížeti knížat povstane & bez ruky po

třín bude."

26. A vidění to večera &jitra.. kteréž

Ě“ zuměj,
jsem synu
na. tvář
svou; 1 řekl
ke konce
mně: jest povědíno. pravé jest: protož ty zna
člověka.!že
v času
menej' vidění to, nebo po dnech mno
vyplní se toto vidění.“
18. A když mluvil ke mně. padl jsem hých bude.
27. A já Daniel zemdlel jsem a sto
tváří na zemi: i dotek! se mne &posta.
vil mne na místě mém
nal jsem po dní: a když jsem povstal.
19. a řekl mi: Já. ukáží tobě. které konal jsem dilo královské & byl 'sem
věci budou v nejposlednějším času zlo předěšen nad tím viděním &nebyl do
řečení:' nebo čas má. konec svůj."
by (mi je) vyložiL'
12) t. pro hříchy i lidu i kněží židovských. kteří oběti zanedbali & nejen modlooluzbč, nýbrž i nej—
ohavnčjiim mrzkoetem pohanským se vzdali. (Čti o tom 11. Machala. 4.) — ") t. co chce;
budoucím časem mluvi. zaletuje zrakem od blízkého času do dalekého. od obrazu predpodob
ůujíoíbo (Antiocha) k věci předpodobněné (Antikrista)
14) t. přirozeným se střidaním večerů a dnů 6 let (měsičníohk 5 měsíců a. 26 dní; od r. 143.
řeckého počtu a! 149.. kdežto umřel ukmtuík Antiochue. (Sv. Jeronyln.)
16) t. u řeky Ulai. (Viz 2. pozn.) Matem tím volqiíeím rozumějí někteří Michaele. archanděla.

17) Smysl: Smrti ukrutnikovou přeotane spousta (13); konec četu však znamená konee světa.
a čeho! patrno. že Antiochem vidění to jen z částky se vyplnilo. uplne pak že se stane
teprv na konci včkův. (ll)
(Srov. ]. Mach. 4. 52.) Bůh utiskorůní lidu svého před 350
lety předpověděl. aby věrní jeho, až jimi postiženi budou, nezoufali. nýbrž statue vytrvali.
19) t. jaké tresty Bůh na lid dopustí. — ") t. doba. kdy se to stane, již určena jest. Dle
Hebr.: „k času určenému (dalšímu) konec ;“ t. k konci věků to vidění se vztahuje.
23) Behr.: Když dokonají, dovrší neílcchetníoi t. v lidu jůdskóm zloat svou. (1. Mach. 1. 12.)
25) Antioch nespravedlivě :. htně dosedl na trůn. — ") t. naposledy pak ne lidskou rukou.
ale mnou zvláštní od Boha potřín bude: to ve stalo Epifanesovi. jen! těžkou a ohavnou ne
nemocí u své vzal. (Il. Mach. 9.)
26) t. zavři a sapedet a zachovej pro budoucí věky; nebot jistě se vyplní. byt nebo později bylo.
27) Tuto by dle doby nilelely kap. 5. a 6.

l 75.
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9. 1—18.

dina Boha našeho. abychom chodili v
zákoně jeho, jejž dal nám skrze služe
bníky své proroky.
11. A všickni Israelští přestoupili zá
kon tvůj a uchýlili se. aby neslyšeli
1. Léta prvního“ Daria, syna Asvérova, hlasu tvého: i vylito jest na nás zloře
z rodu médského. kterýž panoval nad čenství a kletba. kteráž napsána jest v
královstvím chaldejským: '
knize Mojžíše, služebníka Božího, nebot
2. léta prvního kralování jeho, já Da jsme jemu zhřešili.'
12. [ vyplnil řeči své, kteréž mluvil
niel porozuměl jsem v knihách počtu
let, o němž se stala řeč Hospodinova k proti nám a proti knížatům našim, kte
říž
nás soudili, že uvede na nás zlé ve
Jeremiášovi proroku, že se dokoná zpu
štění Jerusaléma za sedmdesáte let.“
liké. jakéhož nikdy nebylo pode vším
3. A obrátil jsem tvář svou k Pánu nebem, jakož se stalo v Jemsalémě.
13. Jakož psáno jest v zákoně Mojží
Bohu svému, modle se a. pokorně proSe
šově, všecko to zlé přišlo na nás: a ne
v postech, v žíni a v po eli.
4. [ modlil 'sem se Elospodinu Bohu prosili jsme tebe, Hospodine Bože náš!
svému a vyzn val a řekl jsem: Prosím. abychom se byli navrátili od nepravosti
Pane Bože! veliký a hrozný, ostříhající svých a bedlivi byli pravdy tvé.
14. [ bděl Hospodin nad zlobou“ &
smlouvy a milosrdenství milujícím tebe
přivedl ji na nás: spravedlivýt "est lio
a ostříhajícím přikázání tvých.
'5. Zhřešilijsme. nepravost jsme či spodin Bůh náš ve všech skutcích svých,
nili, bezbožnost jsme páchali a odstou kteréž učinil: nebot jsme neuposlechli
pili jsme: a uchýlili jsme se od přiká hlasu jeho.
zaní t 'ch &soudů.
15. A nyní, Pane Bože náš! kterýž
6.
eposlouchalí jsme služebuíků jsi vyvedl lid svůj z země egyptské ru
tvých proroků. kteříž mluvili ve jménu kou silnou a způsobil jsi sobě jméno,
tvem králům našim. knížatům našim, jako (jest) dne tohoto: zhřešilijsme, ne
otcům našim i všemu lidu země.
pravost jsme činili,
16. Pane! proti vší spravedlnosti tvé.
7. Tobě Pane spravedlnost; nám pak
zahanbení tváři! jakož jest dnes mužům Odvrat se, prosím, hněvtvůj a prchlivost
tvá
od města tvého Jemsaléms a od
jůdským a obyvatelům jerusalémským
i všemu Israeli. těm, kteříž blízko jsou, i hory svaté tvé; nebo pro hříchy naše a
těm. kteříž daleko ve všech zemích, do pro nepravosti otců našich Jerusalem a
nichž 'si je vyvrhl pro nepravosti jejich, lid tvůj v potupu jsou u všech vůkol nás.
17. Nyní tedy vyslyš, Bože náš! mod
jimiž řešili proti tobě.
8. Hospodine, nám zahanbení tváři! litbu služebníka svého a prosby jeho: &
králům našim, knížatům našim &otcům ukaž tvář svou nad svatyní svou, kteráž
našim. kteříž zhřešili!
pusta jest, pro sebe samého.
18. Nakloů, Bože můj! ucha svého
9. Ale tobě, Pánu Bohu našemu, mi
losrdenství a slitování! Ze jsme odstou a slyš: otevři očí své a viz spuštění naše
pili od tebe:
iměsto. nad nímž vzýváno jest jméno
10. a neuposlechli jsme hlasu Hospo tvé: nebot ne pro spravedlnost: naše
Daniel vroucne Boha prosí u vysvobození lidu; 21.
andel rou
nejen to, nýbrž i vykoupení lidstva
příštím, smrti a novoumluvou Kristovou : potrestání
lidu israel-kého zato. že svehoVykupitsleuvrhl . usmrtil.

|) G. po dobytí Babylonu Dariem a Cýrcm r. 537 před K. (Srov. 5. ]. pozn.)

2) t. že se počet 70 let, jej! byl Jeremiáš předpověděl (29, IQ.). kn konci chýlí.
ll) Ill. Moji. 26. 16. a d. V. Moji. 27. 14. a d.
14) t. pečliv byl potrestati nás . uvesti na nás zlé, jímž nám byl hrozil.

s. 19—37.

prostíráme prosby před tváří tvou. ale
pro milosrdenství tvá mnohá.

19. Vyslyš. Pane! ukrot se. Pane!
pozoruj a učiň: neprodlévejž pro sebe
samého. Bože můj! nebot jméno tvé
vzýváno jest nad městem i nad lidem
tv m.

ještě mluvil
a mo
dlil20.
se A
& kdyžgsem
vyzn val hříchy
své i hříchy

24. Sedmdesáte téhoduův ukráceuo
jest nad lidem tvým a nad městem sva—
tým tvým, aby _se skonalo přestoupeuí
a konec vzal hřích a shlazeua byla ne
pravost & přivedena byla. spravedlnost
věčná. & aby se na lnilo vidění i pro

roctví a omezen bnyvatý svatých.
25. ěz tedy a pozoruj: Od vyjití
řeči, aby zase vzdělán byl Jerusalem.
až do Krista vévody těhodnů sedm &
téhodnů šedesáte dva budou: a zase
vzdálena bude ulice & zdi v úzkosti

lidu svého israelského a prostíral pros
by své před obličejem Boha svého za
horu svatou Boha svého:
21. ještě jsem já mluvil a modlil se, časův.
26. A po téhodnech šedesáti &dvou
aj! muž Gabriel, kteréhož jsem byl vi
děl u vidění na počátku ,' rychle letě zabit bude Kristus: a nebude lid jeho,
dotekl se mne v čas obětí večerní."
kterýž ho zapře. A město i svatyni roz—
22. A oučil mne a promluvil ke mně mece lid s vévodou, kterýž přijde: a
a řekl: auieli! nyní jsem vyšel, abych konec 'eho pohubení & po konci boje
uložená spuštění.
tě poučil a aby rozuměl.'
27. Utvrdí pak smlouvu mnoh m
23. Od počátku proseb tvých vyšla
jest řeč:' a já jsem přišel. abych ti jedním týmdnem: & v polovici tého no
oznámil. nebo muž žádostí" jsi: protož přestane obět a obětování: a bude v
ty pozoruj řeči mě & rozuměj vidění chrámě ohavnost zpuštění: a až do sko
tomu.'"
náuí &konce trvati bude zpuštění.'
21) t. u vidění v předešlé kap. 8. vypruvene'm. — ") l.. tou dobou. kdy! se obět v chrámě je—

ruzalémském večer konavsls..

dotekl

se ho, jako činívů. kdo k někomu promluviti chce.

22) t. abych ti dal světlou zprávu o tom, čeho si na Bohu údů-i.
23) t. určení od Boha. že se zjevené Jeremiášem zaslíbení o vystavení města. & obrůmu vyplniti.

má. — ") t. jů puk poslán jsem, abych ti dále vysvětlil, co po nich následovní bude. a
tak ti úplně otevřel mysl proroctví Jeremiášova. poněvadž si snu.!nč židů věděti tajemství
Bolí; nebo: to Bohu jsi milý. -—“') Včz tedy. že osvobození lidu tvého ze zajetí babylon
ského jest jen obrazem vykoupení jeho :. poddenosti hříchu. Neboť...
24—27) Udává zevrubně nejen dobu, kdy Se milosti tě lidstvu dostati má. nýbrl i hlavní udá
losti vykoupení toho, a co mesto Jerusulém & obrům i národ židovský potká. Předně tedy
praví. ze „70 téhodnův ukráeeno jest“ -— t. 70 te'hoduů ročních, 70kr6t 7 : 490 let ur
čeno jest lidu tvému preziti do vykoupení lidstva od hříchu. do příští, veřejného vystoupení
Mesiášovs s. zaloieni království jeho. království spravedlností věčné. — Dále (25) určuje dobu. od
které lets te pocítnti se mají: „Od vyjití řeči. aby zase vzdělán byl Jerusalémf' Tím se míní
rozkaz perského krále Artaxerxa Dlouhorukébo, v 20. r. vlády jeho, kdy:! Nehemiůie odeslal do

Jůdskn s povolením. aby Jerusalém opět co město vzdělán

& opevněn

byl. (11. Ezdr.

2. ]. atd.), nebo! Cýrus byl toliko dovolení dal Židům do vlasti se navrátiti & chrám vystavěti
(l. Ezd. !, 3.); mezi oběma událostma pak uběhlo 115 let. ——Potom určených 490 lét roz
vrhuje na tři doby: !. téhodnů ročních '? : 49 let. kdežto Jerusalem vzdělán bude „v ůz
kosti časů,“ t. všelikých nátisků od sousedních národů; s skutečně Židé stavíoe hndby takmer
jednou rukou se bránili s. druhou pracovali. (lí. Ezdr. 4. 17.) 2. Téhodnů ročních 63 : 434
let. kdezto se lidu brzo dobře. brzo zle dařilo; 3. jeden
týden roční. posledních sedm let.
kdezto “slíbený \'ykupitel veřejné povstsue. smlouvu svou nového zákona s mnohými utvrdí
učením & smrtí svou; nebot od svého lidu uvržen : ukrutně zabit bude. (268 27.) U prostřed
toho lóhodne ročního. tedy po 373 roku přestane obét. (smrtí Kristovou pozbyly starozákonní
oběti plstnosti svě—);lid. který! zepřel svého Mesiáše, nebude více lidem jeho. Konečně pak
dí, že město i s chrámem strostkotáno bude a navždy spuštěno. co! se stalo římským vůdcem
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Daniel.

Kapitola 10.
Po vroucí modlitbě : tuhém postu ukszuje se Dunlo
lovl videni nebeské . zjevuje le mu, jsk sněžní nude.
love řílo perská s. řecké . ndrodn isrselskěho usilují
v prospěch svěřoncův svých.

1. Léta. třetího“ C 'ra.. krále perského.
z'eveno bylo slovo ihnielovi. příjmim
lthasarovi. a slovopravé a síla veliká:“
i porozuměl řeči: nebo rozumu potřebí
jest u vidění.
2. V těch dnech já. Daniel kvílil jsem
za čas tří téhodnů:
3. chleba žádoucího jsem nejedl a.
maso a víno nevešla jsou v ústa má, ale
ani mastí jsem se nemazal. dokud že se
nevyplnili dnově tří těhodnů.
4. Dne pak dvacátého čtvrtého mě
síce prvního byl jsem podle řeky ve
liké, jenž jest Tigris.
5. Ipozdvihl jsem očí svých a viděl
'sem: a aj! muž jeden oděný v roucho
lněné a bedra jeho přepásanů byla. zla
tem ryzím:
6. a tělo jeho jako cbrysolit a tvář
jeho jako tvářnost blesku a oči jeho
jako lampa hořící: &ramena jeho. a což
dolů jest až do nohou. jako tvářnost
mědi rozpálené: a hlas řečí jeho jako
hlas množství.

10. l—l3.

7. Viděl jsem pak já Daniel sám vi
dění to. muži pak. kteříž byli se mnou.
neviděli jsou; ale hrůza přílišná, připa
dla na ně. i utekli jsou do skrýše.
8. Já, pak zůstsv sám. viděl jsem vi
dění to veliké: &nezůstalo ve mně síly,
ale i tvářnost mů změnila se na. mně a
ucbřadl jsem. aniž jsem měl co síly.
9. I slyšel jsem hlas řečijeho: a usly
šev ležel jsem přestrašený na. tváři své
a obličej můj přilnul k zemi.
10. A aj! ruka dotkla se mne a po
zdvihla mne na kolena. má a na články
rukou mých.
11. i řekl ke mně: Danieli, muži žá—
dosti! porozuměj slovům, kteráž já. mlu
vím k tobě a stůj na místě svém; nebo
nyní poslán jsem k tobě. A když mi tu
řeč pověděl, stál jsem třese. se.
12. I řekl ke mně:Neboj se, Danieli;
nebot od prvniho dne. jakž jsi přiložil
srdce své. aby porozuměl. tak že jsi se
trýznil před Bohem svým. vyslyšána
jsou slova tvá.: a já přišel jsem pro řeči
tvé.
13. Kníže pak království perského
odporovalo mi po jedenmecítma dnůvz'
a aj! Michael jeden z knížat předních

Ohledem ndsni sv. Luk. 3. I.. když se dle opravy letopočtu
Titem s. trvá. podnes.
přidqji k létům Pinč tři léto. vyjde počet 70 těhodnů ročních nebo 70krút 7 = 490 let
takto: Rok 20. krslovini Artaxerxovn jest po vystavení města Říma 299 . před narozením
Krist. 455; rok 15. císařství Tiberia jest po vystaveni mem Říma. 782 mezi oběma tedy

let 483. nebo 7 s 62 = 69 těhodnů ročních; tato léta dosahují po nm:.Kr.

do roku 28.,

ku kterému kdyz se dle opravy letopočtu 3 pfii-ui. jest úplných 31 let. dohs. věku Páně,
když se od Jana pokřítí dal. v započatém 31. roce věku svého. (Luk. 3. 23.) Poslední. 70.
roční týden vypadne ne to, co v 26. a 27. sv. prorok di: „Po téhodnech 7 a 62 = 69
ubit bude Kristus; utvrdí pak smlouvu s mnohými jedním týmdnem; v polovici téhodne
přestane obět s. obětování.“ Co dále praví: „Město i svatyni rozmeoe lid“ . „bude v chrámě
ohavnost spuštění . . .“ vysvětluje sim Kristus u sv. Matouše 24, 15—28. & potvrzuji dě
jiny vyvrácení mests Jerusaléme; spuštění jeho a. rozptýleni národa židovského po veikere'
zemi potrvá., až na konci věků Židé, uznavše hroznou bohomždu svou. obrátí se k Spesiteli svému.

l) Bud 548. buď 546. před Kristem. (Sr. 5.1. pom.)—") t. zjevení pravdivé . důležitá.
13) t. anděl strany kálovstvi perského. Z toho patrno 1. že jako jednotliví lidé mají své
anděly strážné řádu nižšího. tak celé země s. nůrodove' mqjí zvláštní své anděly strči
né řádu vyššího. jež „knilectvn" jmenujeme: 2. že vznešeni tito duchové. jakkoliv vyššího
jsou rozumu, co do povinnosti své pěčovati o hlnho svých svěřenců mohou se v nňhledu světu
mnohdy líčiti jedni od druhýdl. dokavsde nepomaji zřejmě vůle Boží; 3. když pak se jim to
sjevi. tut ji ochotně &jednomyslně plniti se snazi. „Jedinou jest jim všechněm slávou nej
vyišl 'ich stvořitelem vůle: k té vždy přímo hledí, nikdy nežšdsjice , čeho dosíci nelze.“

(Sv.

boh)

10, 14.—11.s.

í

;

!

Daniel.

přišel mi ku pomoci. a já zůstal jsem
tam u krále perského.
14. Přišel jsem pak. abych tě vyučil.
co přijíti má. lidu tvému v posledních
dnech. nebo ještě to vidění na. dny.“
15. A když mluvil takovými slovy.
sklopil jsem tvář svou k zemi a mlčel
jsem.
16. A aj! jako podoba syna člověka
dotkla se rtů mých: a otevřev ústa svá.
mluvil jsem a řekl jsem tomu, kterýž
stál naproti mně: Pane můj! u vidění
tvém ochábli jsou kloubové moji &.nic
ve mně nezůstalo síly.
17. A kterak bude moci služebník
Pana mého mluviti &Pánem mým? po
něvadž nic ve mně nepozůstalo síly. ale
i dech můj uctivě.
18. Tedy opět dotklo se mne jako
vidění člověka a posilnilo mne.
19. a řeklo: neboj se, muži žádostí;
pokoj tobě! Posilň se a buď ataten!
A když mluvil se mnou, posilnil jsem se
a řekl jsem: Mluv. Pane můj! nebot jsi
mne posilnil.
20. ] řekl: Víš-li. proč jsem přišel k
tobě? A nyní se navrátím. abych bojo
val proti knížeti perskému: když jsem
já vycházel. ukázal se kníže řecké při
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Kapitolu il.
Andel žveamje Danielovi příběhy lidu pod čtyřmi krěli
perskými; 5. rozbroje králů syrských a egypt-kých;

zvláš! pak 15. pahnbani m6

jůdskě Antiochem.

1.J a' pak od prvního léta Daria méd
ského stal jsem," aby se posilnil a

Zmocnil.

2. A nyní pravdu oznámím tobě. Hlo
ještě tři králové státi budou v zemi per—

ské a čtvrtý' zbohatne bohatstvím ve
lik'm nade všecky: & když se zmocní
bo tstvím svým, pepudí všech proti
království řeckému."
'3. Ale povstane král silný a panovati
bude panstvím mnohým a učiní. co se

jemu zlíbí.'

4. A když státi bude, potříno bude
království jeho a rozděleno bude na
čtyry větry nebeské; a však ne potom
kům jeho, aniž podle mocnosti jeho,
kterouž byl on panoval: nebo roztrháno
bude království jeho také mezi cizí,
kromě těchto!
5. A posilní se král polední :“ a.jeden
z knížat jeho" zmocní se nad něho a
panovati bude mocně: nebo veliké bude
panování jeho.
6. A po akonaní let smíří se:“ a dcera
krále poledního přijde k králi půlnoční
cházeje!Il
21. Ale však oznámím tobě, co za— mu. aby učinila přátelství, a neobdrží
psáno jest v písmě pravdy :' a není žád síly ramene. anižstáti bude lěmějejí :"
ného pomocníka mého ve všech těchto
vydána
budejejíonai ti.
i ti.kteříž
teřiž
ji Elri
věcech. kromě Michaela. knížete va ale
vedli.
mládenci
posi
'o—
čeho."
vali ji v ty časy.
14) t. mnohé prodlí ae. ještě to dlouho trvati bude. než ae to vyděni vyplní.
20) t. anděl strážný země řecké. Smysl prostý jest. že řízením Božím krůlovatvl' per-ké Řekům
připadne; níže 11. 2. a d.
21) t. vknize osudů či rady Bolí; co ee neomylně a jistě naplní. — “) t. vašeho anděla etróice;
Michael. nejprvnqjií : knížat nebeekýeh (13), byl andělem etrUným lidu vyvoleného a jeet
nyní av. církve. (Zjev. 12. 7.)
]) Mluví dale Gabriel k Danielovi. — “) t_ o to. nebo: u něho, jemu pomahaje.
2) t. Xerxa. čtvrtý po Cýrovi — ") t. ee vií evou mocí proti nirodu ř. boJovati bude.
3) Alexander t.. ř. Veliký: vše se mu ve vilkěoh štastná podaří.
4) t. mimo čtyry větší královatví povštanou : říše jeho i mnohé menil.
5) t. král egyptský. Ptolomeue Leg-i. — ") t. Alexandra Vel.. t. Seleukue Nikator.
&) Učiní smlouvu. epřízní ee manželstvím, |:. králově, egyptský a eynký. — “) Byla: Bere.
nika. dcera Ptolomea Filadelfa, vdana za Antiocha Thea. krile eynkěho, a však nepodriela
dlouho mocí a vážnosti svě. byvši od Laodiky, první manželky Antiochovy. i aynem avým

zamtdéna.
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Daniel,

H.?—Vils.

7. A státi bude z kmene kořenů jejích štípeníz' a přitáhne s vojskem a
vejde do krajiny krále půlnočního: a zle
jich užívati bude i obdrží je.

prvé: a na konci časův a let přijde po
spíchaje s vojskem velikým a. zbožím
přílišným!
14. A,v těch časích mnozí povstanou

8. Nad to i bohy jejich a. rytiny. nz'tdobí také drahé stříbrné i zlaté, v zajetí
poveze do Egypta.: ont svítězi proti králi
půlnočnimu.
9. A vejde do království král polední
&navrátí se opět do země své.

prot! ,kralagoledpimm synova tako pře—
stupnsleů !! _“ tveho pozdphnou se. aby
naplnili "(lev a. padnou..
,
' 15. [ pritahne král pulnočni a snosí
* ramena.

10_ Synové pak jeho“ rozhněvají se
a shromaždí
množství vojsk
velikých:
..
.
.
- .a

výborní je o k odolání a nebude síly;
16“ &
podle
libosti
svpřitáhne.
& nebudena něho.
kdob učiní
se osmvil

n d
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nhyp &dobude měst nejobmeněišich:

.

lední “503W“ a. WWW-“0“
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PÍSÉĚĚŠĚŽZOÍŽŠÉŠŽ proti tvari jeho: a stane v zemi slavne'

boi' s mocí jeho.

a zkažena bude docela rukou Jeho.
_
17. A položí tvář svou. aby přišel k
, 11. A to_zhorliv se král POIOdPiVY“ drženi všeho království jeho/' a upřímá

tuhne & boyovati bude PP“ králi Půl" věci činiti bude s nim: a dceru (nej
noenímu & l)"'P"a""i mnozstvi přihsné a. krašši z) žen dá. jemu, ab Vyvrátil je:

dáno bude l_nnOžat'i“) ' mk“ jeho;“
12. _A zjíma množství a _povýsí se
"110933130a porazí “"Who “sídl.“ ale
“"““-L
13. Nebo se obrátí král půlnoční &
připraví množství mnohem větší než

ale ona nebude státi (k vů i jeho). aniž
jeho bude:"
18. [ obrátí tvář svou k ostrovům“ &
dobude mnohých: a zdržovati bude kní—
že, jež potupil; ts potupa jeho obrátí se
má."

7) t. jeden : příbuzných jejich; Ptolomens Evergetes. syn Hladelfův. vlastni bratr Bereničin.
8) Ptolomeus vítězně dobyl Syrii. dal Laodiku odpraviti a sebrav mnoho peněz a pokladů po
celé zemi. vše do Egypta odvezl. mezi jiným i sochy hohův, druhdy od Kambysa odnešené:
za to jej lid Evergetem — Dobroděiem nazval.
10) t. krale půlnočního. — ") t. jako povodeň zaplaví vqískem svým všecko. kudy potáhne.
dobývaje měst a přístavů mořských: byl Antiochus t. ř. Veliký.
ll) Rozumí se Ptolomeus Filopator. syn Evergetův; donucen jen od svých dvořenínův. konečně
vojsko k boji vedl a přemohl Antiocha. ale neromnolil moci své. moha království syrské
dobytí; ny'br! milovník jsa pohodlí a rozkoše. uhodil s Antiochem raději 0 pokoj a do Egypta

se vrátil. (11)
13) Po 13 letech tak učinil Antioch. sehrav náramně vojsko zvlášť v Médsku a Babylonsku.

ld) Židé tehdá! mírné vládě Egyptské poddání. nespokojeni jsouce, hleděli si polepiiti; od
padnuvše od Egypcanů vzdali město Antiochovi. který pak s nimi oo nejkrutěji nakládal.
Tak přispěli převrácenosti svou sami k vyplnění proroctví o strastech, jim předpověděných.
(Viz 8. 23.)
15—16) t. Antioch se opět vzmůie, přepadne Egypt, který! návalu jeho neodolá. pak dobude
města Jůdsků a pohnbi celou zemi.
17) t. krale egyptského. — “) t. ani ona k jeho straně stati. ani království jeho bude. Aby
se Antiooh království egyptského zmocnil, mimo usilí i tě chytrosti pouzil. že dal mladému Ptolo—
meovi Epifanesovi dceru svou Kleopatra za mantelku. chtě jej skrze ni pl-elstiti a odstraniti.
Alo Kleopatra manželi svému byla. věrnější. nezli otci a k vyvedení oiemetuého úkladu ni
jak nepřispěla.
'
18) t. k západním zemím vůbec. ku kterými se po moři plaviti musi; (proto se ostrovy nazývají

'v hebrejském jazyk):

tu se však setkal z Římany, žárlivým na katdou nmahajici se moc.

Když mu pi-ikuovali, aby vybojované země navrátil. odpověděl hrdě. aby se oni v jeho zá
lesilosti nemichnli. jako se on nemichs'. v jejich. Tím rozhorleni poslali proti němu Scipiona

_

11, 19—33.
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Daniel.
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26. A ti. kteří jídali s ním chleba.
potrou jej a vojsko jeho potlačeno bude:
a zbití padnou přemnozí.
27. Oboudvou také králů srdce bude.
aby zle činili. a za jedním stolem lež
mluviti budou 3 neprospějl: nebo ještě
konec na jiný čas.'
28. I navrátí se (král severní) do
nebude mu dáno cti královské? a při země své se zbožím mnohým: a srdce
jde tajně a obdrží království lstivě.
jeho bude proti zákonu svatému; a učiní
22. A ramena bojujícího“ vybojována. tak“ a navrátí se do země své.
budou od něho a potřína budou: nadto
29. V uložený čas navrátí se a přijde
i vůdce smlouvy."
na poledne: ale nebude prvnímu po
23. A po přátelství s ním učiní lest: dobné to poslední.
a vstoupí a přemůže s malým lidem.
30. A přijdou naň lodi a Římané:' a
24. A do ho'ných a bohatých měst
pobít
bude &.navrátí se a hněvati se
vejde: & činiti bude. čehož nečinili ot— ude proti zákonu svatyně a učiní: a
cové jeho, aniž otcové otcův jeho: lou navrátí se a mysliti bude proti těm.
peže a kořisti i zboží jejich rozptýlí a kteříž opustili zákon svatý."
31. A ramena z něho stanou' &po
proti
nejpevnějším
Vymýšleti skvrní svatyně síly a odejmou ustavič
ude lsti:
a to až do městům
času.
nou obět a postaví ohavnost v zpu
25. I vzbudí se síla jeho a srdce jeho čtení."
proti králi polednímu u vojsku velikém.
32. A bezbožni l: zákonu lstivě sta
». král poledni popuzen bude k boji s
mnohými pomocníky a silnými příliš: věti se budou: lid pak. kterýž zná,Boha
ale neustojí. proto že (onen) vymyslí svého. obdrží a učiní.“
33. A učení v lidu budou učiti mno
proti němu lsti.
19. I obrátí tvář svou ku panství
země své a klesne a padne a nebude
nalezen.“
20. [ povstane na místě jeho člověk
nejchatrnější a ozdoby královské neho
den: a po nemnohých dnech potřín bu—
de. ne v prchlivosti. ani v boji.“
21. I stane na místě jeho potupný &

vůdce : mocným vojskem. od něhož u Magnesia takovou por-áčku utrpěl, že 45000 mužů po
zbyv sotva s životem utekl. V miru na to uzavřeném uloženo mu mimo navracení zemi až
po horstvo Towns slotiti 15000 hřiven (talentů; přes 30 milionů zlatých r. m.)
19) t. chtě olnupiti jeden chrám. by od Římanův uloženou pokutu zaplatil. od lidu zabit jen..
20) t. Seleukos Filopntor. po dvanáctiletém panování otráven (jak se mini) od Heliodora, jej!
byl prvé k oloupení chrámu do Jerusaléma poslal. (Il. Machab. 8. 4.)

21) Bylt Antiochus Epifanes (stkvčlý, znamenitý), jej! pak z potupy nazývali Epimsnes. t.j. po
šetilec. zběsilec, jemuž nenáleielo království syrské právem, nýbrž Demetriovi, synu Seleukovu.
22) t.. Egypt s pomocnými vojsky. — ") t. král egyptský Filometor. který! s Epifanesem
v smlouvu vešel. jsa syn sestry jeho Kleopatry a jeho poručenee.
24—27) t. obšírnqji se klade co 22— 23 phdpovědůlo. Antioch pod záminkou poručenství
nad sestrovcem svým Ptolomeem Filometorem tíhl s vojskem proti němu, a nejen silou svou,
nýbrl i s pomocí zrůdnýeh vojvod Filometorovýeh přemohl u Pelulia tak, to sám dalšímu
pobiti a. plenění přítrž učinil. Tím a le se stavěl, jakoby co strýc králův. nikoliv co nepřítel
přicházel. ale nejvíce zrádnou pronevéron Egyptských dvořenínů zmocnil se meat. Přitolství
z takového jednáni obou králů pošlé nemohlo býti stálé; jeden ukládal proti druhému lest.
až Římané tomu konec učinili. Antiocha velmi potupný.
28) :. mnoho zlého. (l. Machala. ]. 20. atd.)
30) t. lodi oittejské či maeedonske' s poslancem Popiliem Lecsnasem (168. pied Kr.) přísně kha
jlcím. aby Antioch . vojsky svými odtůhl z Egypta. — ") Čti o tom 11. Mach. 4. 7. atd.
31) t. vojska od něho postavena budou. (I. Mach. 1, 38—38) ——"') t. modlu nato zpuštěné
či poskvrněné svaté místo. svatyni chrámu. (ll. Mach. 6. 1. 2.)
32) t. zvítězí a zminilo si povede; jinak: udrží čest a plniti bude vůli Bedi.
Bíhlí den".
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hé:' a padnou mečem &plamenem a v
zajetí a v loupež za mnoho dnův.
34. A když padnou. pozdvižení bu
dou pomocí maličkou: a přívinou se k
nim mnozi lstivě.
35. A : učených padnou. aby přehá—
nění a čistění &.zbíleni byli až do času

uloženého: nebot ještě jiný čas bude.
36. I bude činiti král podle vůle své
a pozdvíhne se a postaví se pyšně proti
všelikému bohu: a proti Bohu bohů mlu
víti bude veliké“ věci a šťastné se mu
povede, až se dokonů hněv, nebo se stalo

určení."

11.34.— 12. ].

a s jezdci a s velikým množstvím lodí a
přitáhne do zemí a potře a projde je.“
41. A vejde do země slavné a mnohé
(krajiny) padnou: tyto pak samy budou
zprostěny z ruky jeho: Edom. Moab a
knížata synův Ammonových.
'
42. [ pošle ruku svou na země: a ze
mě egyptská neujde.
43. A panovati bude nad poklady
zlata a stříbra i nade všemi věcmi dra
hými egyptskými: Lybií také a mouře
nínskou zemí projde.
44. A pověst zarmoutí jej od východu
a od půlnociz' a přijde s množstvím ve
likým. aby potřel s. zbil mnohé.
45. A rozbije stan svůj Apadno mezi
mořem.' na hoře slavné a svaté: apřijde
až k vrchu jejímu a žadný nezpomůže

37. A boha otců svých nebude
dbáti: a,bude v žádostech žen, ani na
kterého z bohů dbati bude: nebo proti
všemu povstane.
jemu."
Kapitola 12.
38. Boha pak Maozim' na místě svém
ctíti bude: a boha., kteréhož neznali ot Andel těší Daniele předpovedením vysvobození líduBo
žiho.
poučujsjej
o soudu poslednim. žeBůh odmění do
cové jeho, ctíti bude zlatem &stříbrem
brých. potrestá sly'ch. fa ion kvyvoleným počten bude.
a kamením drahým i věcmi drahými.
1. V ten pak čas povstane Michael,
39. I bude hleděti, aby ohradil Mao
ziín s bohem cizím.“ jejž poznal, a roz kníže veliké, kterýž stojí za syny lidu
množí slávu a dá 'im moc nad mnohý— tvého: ipřijde čas. jakéhož nebylo od
mi a Zemijim rozdlělldatum."
té doby, co národové býti počali. až do
40. A v času uloženém bojovati bude tohoto času. A vten čas spasen bude
proti němu král polední a jako bouře lid tvůj. kdožkoli nalezen bude zapsán
příjde proti němu kral půlnoční s vozy v knize.'
33)
36)
38)
39)

t. aby v niboženství pravém setrvali; i slovem učíti í příkladem povzbuzovatí je budou.
či rouhavč. — ") t.. jest již uzavřeno, uloženo. dokavade to trápení lidu trvnti mů.
:. j. boha.lily. (římského,dle Roma : sil-?) Joviše knpítolského. jemuž Římané vítězství přičítslí.
t. sve' pevnosti (své síly), aby tím bohem se jich zmocnil. — ") t. ctitelům toho boha,
zvlůit odpadlým Židům; ty ustanovil vladaři krajin a dal jim statky pobítých : vyhostenýeh.
40—45) Pojimi anděl vypravující krátce hlavní výsledky válek Antiochových zvlášť ohledem na
není svatou a národ Židovský; celého toho proroctví nejlepším výkladem jsou knihy Machabqjské.
44) t. uslyšev, že král perský a nrmenský proti němu povstali.
45) t. moi-em středozemním : mrtvy'm, či v Jůdstvu rozbije stan svůj královský, Apadno nasvaný.
— ") t. žádný jej neochrání trestu určeného; Antíoeh chtel oloupiti chrám Elymsjský. však
potupně byv admin ahynul bídně na cestě. (l. Mach. 6. II. Mach. 9.)
1) b. v knize života; kohožkelí Bůh vysvobodití a sedlovati uložil. Když byl anděl vypravil
utískovůuí lidu Božího, je: mu od Antiocha nutávelo. tečí jej předpověděoím vysvobození
jeho. Duchem pak opravdové prorockým mlátí i hned (2) do doby nejposlednější obecného
: mrtvých vat-iní a nasledující na to blaženosti věčné. (3. sr. Jan 5 . 28. 29.) Pstrnot
: toho. že proroctví hp. 11.. ač doslovně se rozumí o strastech . jež Židé na poslední doby
před příštím Mesiášovým utrpětí měli. níanénč i obrazem jest strasti. je! Bůh na vyvblené

své, věřícív církvi, dopustí na konci času. věku tohoto.

a tak jest bezbožný kril An

tíoehus obrazem předpodobňujicím Antikrista, dle výkladu svatých otci"
telův vůbec.

a katolických uči

11. 2.— 13.4.
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2. A mnozí z těch. kteříž Spí v prachu
země. proeltí; jedni k životu věčnému. a
druzí k potupě, aby jí viděli vždycky.
3. Ale kteříž učení budou. atkvití se
budou jako blesk oblohy: &kteříž spla—
vedlností vyučují mnohé. jako hvězdyna
věčné věky.
4. Ty pak. Danieli. zavři řeči a zape
četuknihu až do času určitého: mnozí ji

projdou a mnohonásobně bude umění.'
5. I viděl jsem já. Daniel a aj! jako
'ínl dva stáli: jeden a této strany na
břehu řeky a druhý a druhé strany
břehu řeky.
6. [ řekl jsem muži. kterýž byl oble

čen v roucho lněné. kterýž stál nad vo
dou řeky: I když bude konec těchto div
ných věcí?
7. I slyšel jsem muže, kterýž byl ob
lečen v roucho lněné, kterýž stal nad
vodou řeky. když zdvihl pravicí í levicí

budou bezbožnl, aniž porozumějí všichni
bezbožní; ale učení budou rozumětí.
11. A od času. když odjata bude oběť
ustavičně. a postavena bude ohavnost v

zpuštění, dnů tisíc dvěstě adevadeaátef
12. Blahoslavený. kterýž dočeká &
přijde až ke dnům tisíci třem stům tří

eíti pěti!

13. Ty pak jdi k určenému? a odpo
čineš a staneš v losu svém do skonánl

dnům"
Až posud čteme Daniele v hebrejikých kní
hích: oatatek. co následuje až do konce knihy.
z vydáni Theodocíova, přeloženo jest!

Kapitola 13.
Dva aoudoově nošleehetni nařízenou žádosti k Sound
roznioeni jaouoe. 19. přepadli ji v koupeli: když jim
po vůli nebyla. obžalovali ji křivě, jakoby byla a jiným
mládencam cizoložila: 45. když pak ona
usmrcení
vedena byla. Daniel ji osvobodil a že udání aoudcův
lživě jest. okáaal: načež tlto od lidu zabiti jsou.

'svou k nebi a přísáhl skrze živého na vě—
1. l byl muž. přebývající vBabyloně.
ky: že do času &časův a polovice času."
a jméno jeho Joakim:'
A když se dokoná. rozptýlení ruky lidu

svatého. splní se všecky věci ty.
8. A já sl šel. ale nerozuměl jsem.
[ řekl jsem: ane můj! co bude potom?
9. [ řekl: Jdi. Danieli. nebo zavřiny
jsou a zapečetěny řeči až do uloženého
casu.
'
IQ. Vyčístěni & zblleni a jako oheň
zkušení budou mnozi: a bezbožně činiti

2. a pojal manželku jménem Susan
nu,' dceru Helkiášovu, krásnou velmí &.
bojíci se Boba:
3. nebo rodičové její. jsouce sprave
dlivl, vynčílí dceru svou podle zákona.
Mojžíšova.
4. Byl pak Joakim bohatý velmi a.
měl štěpnící blízko domu svého: &schá—

4) t. rozumění. vyklědnní te' kni by; jinak: „mnohá dobrá. naučení si z ní vezmou.“
7) t. na rok a dva roky a půl roku. 3'/,_, roku v. 7. 25. pozn.
ll) t. okolo půl čtvrta roku; rozumi se poslední pronásledování cirkve, zrušení vielike' bohoslužby
zvlášť obětí mše av. a postavení modly Antikriatovy. Po třikrát ohavnoat zpuitění vésti av.

prorok: za Antiocha (ll, 31.); za Tita (9, H.) a tuto za doby poslední. aby tím více dů
ležitout proroctví toho okázal & je hluboce v mysli a srdce lidská. vštípiL
12) t. po zabyuutí Antikrista bude až do druhého příští Meaiúiova ještě pokojných 45 dní. po
při'mých těm. kteří! je přežijí. k oddechu a. k pokání;

maji—li se však dni rozumeti přiro

zené, nebo léta.. nebo delší doby. to věčoa moudrost tajemnou rouškou zaatříti ráčíla.
13) Dolet: tobě cíli nebo míatu, t. k smrti všem obecné. kterii tebe poatihne, než se to vše stane.
— ") t. svým casem vataneš : mrtvých a dojdeš blaženouti dle miry zásluh svých: tot jest
příkladem. že některé ze svých vyvolených Bůh o věčné blaženosti jejich ujistiti radi'vď.
') Poznamenal sv. Jeronym.
l) Udůl ae příběh ten na počátku zajetí babylomkého. an Daniel ještě mladý byl. Tehdáž
Židé v Babyloně bydli ce. svobody ponekud požívali a. starší ze svého národa za své soudce měli.
2) t. lilium netoliko pro krásu. nýbrž i pro čistotu srdce, jížto tak rekovoý příklad dala..
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mívalise k němu Zidé, proto že vzácnější

byl nade všecky jiné.
5. ] ustanoveni jsou z lidu starcové
dva soudci v tom roce: o nichž mluvil

\

13. 5—31.

zavřely dveře u štěpnice a vyšly skrze
zadní dvéře. ab přinesly. wž byla po
ručila: a nevěděi . žeby starci vnitř byli

skrytí.
19. A když vyšly děvečky, vstali ti
jest
Pam"
Že
vyšla
nepravost
2.Baby
ona od starších soudců, kteříž zdáli se dva starci &přiběhli k ní a řekli:
zpravovati lid.
20. Aj! dveře u štěpníce vavříny jsou
6. Ti často bývali v domě Joakimově a žádný nás nevidí a my v žádosti tvé
a přicházeli k nimyšickni. kteříž měli jsme: pročež přivol nám a lež s námi.
21. Pakli nebudeš chtíti. povíme proti
soudy. _
7. Když pak lid vracoval se o poled tobě svědectví, že byl s tebou mládenec
ni. vcházela Susanna a procházela. se v a že jsi pro tu příčinuvypustila děvcčky
od sebe.
,
štěpnici muže svého.
8. [ vídali ji starci ti na každý den
22. [ vzdychla Susanna a řekla: Uz
vcházející a procházející se: a zapálili se kosti jsou mi se všech stran: nebo uči
žádOstí k ní:
ním-li to, smrt mi jestz' pakli neučiním.
9. a převrátili smysl svůj a schýlili neujdu rukou vašich"
oči své, aby neviděli nebe, ani rozpome
23. A však lépe mi jest bez skutku
nuli se na soudy spravedlivé.'
upadnonti v ruce vaše, než hřešiti před
10. Byli tedy oba raněni láskou k ní, obličejem Páně.
24. ! zkřiklahlasem velikým Susanna:
aniž oznámili sobě vespolek bolesti své:
11. nebo se styděli oznámiti sobě žá &.zkřikli i starci proti ní:
dosti své. chtíce ležeti s ní:
25. [ běžel jeden ke dveřím štěpnice
12. i šetřili na každý den pilněji. aby a otevřel.
26. Tedy když uslyšeli křik v štěp
ji viděli. A řekl jeden k druhému:
13. Pojďme domů. nebo hodina oběda nici služebníci domu. vskočili zadními
dveřmi. aby viděli, coby to bylo.
jest. A vyšedše odešli od sebe.
14. A vrátivše se zase sešli se v jed
27. A když starci mluvili. zastyděli
no: a zeptavše se vespolek na příčinu. se služebníci náramně. nebo nikdy ne
vyznali žádost svou: a tehdy společně byla pravena o Susanně řeč taková.. I
uložili čas, kdyby ji mohli nalezli samu. stal se den zejtřejší.
15. I stalo se. když vyšetřili dne pří—
28. A když přišel lid k muži jejímu
hodneho. že vešla jednou jako včera a Joakimovi. přišli i ti dva starci plni ne
před včerejškem se dvěma samýma dě
ili 'i. myšlení proti Susanne, aby za
večkama a chtěla se umýti v štěpnici: pravého
nebo bylo horko:
219..I řekli před lidem: Pošlete k Su
16. a nebylo žádného tam \kromě sanne. dceřiHelkiášově, ženě Joakimově.
dvou starců skrytých a atřících na ni. A i hned poslali.
17. Rekla tedy děveč ám: Přineste
30. ] přišla s rodiči a a syny i se
mi oleje & mýdla a dvéře štěpnice za
vřete. at se umyji.
18. [ učinily. jakož byla přikázala.: a

všemi

řibuzný'mi Svými.

31. yla pak Susanna rozkošná příliš
a pěkně tváři.

5) t. takového druhu. takové povahy & mravů jeko řekl Pán. (Jet. 29. 2l—23.)
' 9) t. že jest na nebi spravedlivý soudce, který! zkoumá srdce i ledvi člověka a jej dle toho soudí.
Tak vášeň záslepuje človeka. že nic nedbá ani Bolskýcb. ani lidských zákonů!
22) t. tělesná. zákonem určená; a byt bych tě ušla. jisté upadnu hříchem v smrt duše. -— ")
t. i tak na smrt, ač nevinna. odsouzena budu.

“

13. 32—58.
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32. Tedy ti nešlochetníci rozkázali, vzbudil Pán Ducha svatého' pacholíks.
aby byla odkrytaf (neb byla přikryta), mladšího. jehož jméno Daniel :'_'
46. i zvolal hlasem velikým: Cist jsem
aby aspoň tak nasytili se krásy její.

33. Plakali tedy (přátelé) její a vši— já od krve této.'
47. I ohrátiv se veškeren lid k němu. 
ckni, kteříž ji znali.
34. Povstavše pak dva starci 11pro řekl: Jaká. jest tato řeč, kterouž jsi ty
střed lidu, položili ruce své na hlavu promluvil? “
48. Kterýž stoje u prostřed nich. řekl:
její.'
35. Kterážto plačíc vzhlédla k nebi: Tskli pošetilí jste, synové israelští! že
nerozsoudivše, aniž, což pravého jest.
nebo mělo srdce jeji doufání v Pána.
36. [ řekli starci: Když jsme se pro poznavše, odsoudili jste dcem israel
cházeli po štěpnici sami. vešla tam tato skou?
se dvěma děvečkama: a zavřevši dvére
49. Navrattež se k soudu. nebo křivé
u štěpnice. vypustila děvečky od sebe. svědectví mluvili tito proti ní.
50. Tedy vrátil se lid s chvétaním &.
37. I přišel k ní mládenec. kterýž se
řekli jemu starci? Pojď a posaď se u
byl ukryl. a ležel s ní.
38. My pak byvše v koutě štěpnice. prostřed nás & zvěstuj ném: poněvadž
vidouce tu nepravost, běželi jsme k nim tobě dal Bůh čest starosti.
51. I řekl k nim Daniel: Rozlučte je
a viděli jsme je spolu ležící.
39. A jeho zajisté nemohli jsme po na různo podél a rozsoudím je.
padnouti. proto že silnější nás byl a
52. Když tedy rozděleni byli jeden
otevra dvéře vyskočil:
od druhého, povolav jednoho z nich,
40. tuto pak chytívše. tázali jsme se. řekl jemu: Zastaral ve dnech zlých,
kdoby byl ten mládenec. ale nechtěla. nyní přišli hříchov tvoji, kteréž jsi
nám oznámiti: této věci svědkové jsme. prvé páchal;
41. Uvěřilot jim množství. jakožto
53. soudě soudy nespravedlivé. ne—
starším a soudcům lidu; iodsoudili ji na
vinné utiskaje a propouštěje vinné. ješte
smrt.

42. I zvolala hlasem velikým Susanna
a řekla: Bože věčný, kterýž jsi skrytých
věcí pomavstel, kterýž znáš všecky věci
prvé než se stanou:
43. ty víš. že křivé svědectví vydali
proti mně: a aj! umírání. nic toho neu
činivši. což tito zlostně složili rotí mně.
44. I vyslyšel Pán hlas jej .
45. A když vedena byla na smrt.

Pán dí: Nevinného a spravedlivého ne
zabiješ.
(Mojž. 23, 7.)
54. Nyní tedy viděl-li jsi ji. pověz,

pgdu kterým
se
mluvící?stromem
Kterýž jsiře'e :Viděl
Pod s len
tiškem.
65. I řekl Daniel: Právě jsi selhal na
hlavu svou;' nebot aj! anděl Boží vezme.
odsouzení od něho," přetne tě v půly.
56. A odstraniv toho. rozkázal přijíti

32) t. aby se jí anal závoj nebo rouška s tváře. (v tamních qujinách poctivé panny . ženy ne
vycházívqii veřejně leč pod závojem), aby jisto bylo. že ona jat a Mně jiní.
34) Kdo totiž někoho na smrt žaloval. přísahu potvrzující ukládal . ruku svou na hlavu obžalo
vaného klade. (lll. Moji. 24. 14.)
45) t. ducha jasně prohlédajícího vtejnou mysl lidlkou, i síly ujmouti se bezpráví trpící Susanny.
") !. mladého muže, neboť byl tehdáž stár asi24 leto o. vyučen ve vší moudrosti Chaldejskč
46) t. jé nijak nepříznivém k jejímu odsouzeni.
50) Buď t:!dra úsměšne. nebo lépe (51) jiní starší. znamenqjiee jí! něco o nešleohetnooti oněch dvou.
54) Dle Beck.: „spolu obcujíci.“ břešid: tak i v. 57. a 58.
55) t. lží svou dokázal jsi, že žaloba tvé nepravi jest a ty proto vinen smrtí. — “) Dle řeckého
jména stromu: „schínos.“ jen! pochází od „schizm“ přetínům. vykonš nad tebou trest :. . .
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druhému a řekl jemu: Plémě chananej jménem Běl: a vydávalo se na ni každý
ské a ne jůdskó.' krasa podvedla tě. a den běli dvanácte měr a ovec čtyřiceti
a vina džbánů šest..
žádost převrátila srdce tve:
67. tak jste činlvali dcerám israel
3. Král také ctil jej a chodil na každý
. ským a ony bojicc se mluvlvaly s vámi: den klanět se jemu: ale Daniel klanival
ale dcera jůdska nestrpěla nepravosti se Bohu svemu. I řekl jemu kral: Proč
se neklaniš Bélovi?
vaši.
4. Kterýž odpověděv řekl jemu: Pro
58. Protož nyni pověz mi. pod kte
rým stromem postihl jsi je mluvící s se tože nectirn modl rukou udělaných. ale
živého Boha. kterýž stvořil nebe i zemi
bou. Kterýž řekl: Pod svidem.
69. [ řekljemuDaniel: Právě "si se] a má. moc nad všelikým tělem.
5. lřekl mu král: Nezdá se tobě býti
hal i ty na hlavu svou: nebo ček anděl
Páně. meč maje. aby tě přetal' v půly Běl bohem živým? Zdaž nevidíš, jak
&zabil vás.
mnoho jldá a pije každodenně?
60. Zvolal tedy veškeren lid (ra
6. Iusmivaje se Daniel řekl: Nemyl
dostně) hlasem velikým a velebili Boha. se, králi! neb tento jest vnitř hliněný a
kterýž vysvobozuje doufajici v něho.
zevnitř měděný. aniž kdy ji.
7. [ rozhněvav se král povolal kněží
61. I povstali proti těm dvěma star
cům (neb je přemohl byl Daniel z úst jeho a řekl jim: Nepovite-li mi, kdo jest
jejich. že křivé svědectvl pověděli .) i ten, jenž tyto náklady snídá. umřete.
8. Pakli ukážete. že Běl ty věci jídá.
učinili 'im tak. jakž oni byli zlé učinili
umře Daniel. nebot rouhal se Bélovi. l
proti b ížnlmu.
62. ab učinili podle zákona Mojží řekl Daniel králi: Staň se podle slova
šova: i za ili je a vysvobozena jest krev tvého.
nevinná toho dne.
9. Bylo pak knéži Bélových sedmde
63. Helkiáš pak i žena jeho chválili sňte kromě žen a maličkých a synův.
Boha za dceru svou Susannu s Joaki [ řišel král s Danielem do chrámu
mem. mužem 'ejlm, i se všemi příbuzný Bellova.
mi. že nenl sh edána na ni věc hanebná.
10. Iřekli kněží Bélovi: Aj! my vy
64. Daniel pak učiněn jest velikým jdeme ven: at . králi! položkrmě a nali
před obličejem lidu od toho dne ipotom. vina a zavři véře & zapečet prstenem
\
65. A král Astyages přiložen jest k svým:
11. a když vejdeš ráno, neshledáš—li
otcům svým. i ujal Cýrus perský kra—
všech
věci
sněděn
'ch
od
Béle. smrtí
lovstvl jeho..
zemi—emež,anebo aniel. kterýž selhal
proti nám.
12. Pohrdali pak. nebo byli udělali
Kapitola 14.
Jak Daniel Bele zkazil . 22. draka nbil: 27. za to pod stolem skrytý vchod. a tim vcházeli
nvricn do jlmy Irové: 32. Hub-kuk mu pokrm při vždycky a snidali ty věci.
.
nesl; 39. krdl Daniele osvododll.
13. Tedy stalo se. když vyšli oni &.
]. Byl pak Daniel hodovnik králův a král předložil pokrmy Bélovi: přikázal
vžacn nade všecky přátel jeho.
Daniel
po
a služebnikům
potrousil po svým
všem acpřinesli
rámě před
2. yla také modla u
bylonských pele
56) Dle nepravosti hodil by se lépe k Chenaquským pohanům. ne! k _jůdskému národu Božímu.
69) unii
na jméno l'eeké "prince.“ pocházející od „pr-io,“ rozřeeúv'am.
65) t. vlastně Darius Médský, jinak 5 Kyaxam nazvaný; zde sluje dle otce. Verš ten n'aleli
k kap.“ H.. jako! i v některých vydáních jest.

jít. lir—37.

Daniel.
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králem: a vyšedše zavřeli dvéře: &za— chlu ův &svaí'il to spolu a. nadělal šišek

pečetivše prstenem královským odešli. &d je v ústa draku; i rozpukl se drak. .
14. Kněží pak vešli v noci podle A řekl: Aj. ten! kteréhož jste ctívnli.
obyčeje svého i ženyi synové jejich: &
27. To kd ž uslyšeli Babylonští, roz
snědli všecko a vypili.
*
15. [ vstal král při prvním svítání a
Daniel s nim.
16. I řekl král: Celé—lijsou pečeti,
Danieli? Kterýž odpověděl: Celé. králi.

hněvali se 11 mně: & shromáždivše se

Ěroti
králi. řekli:
učiněnjest
král;
éle zkazil.
draka.Zidem
zabil a.kněží
ovraždil.
28. A řekli, přišedše k
i: Vydej
nám Daniele, jinak zabijeme tebe i dům
17. A i hned jakž otevřel dveře. po— tvůj.
hleděv král na stůl, zkřikl hlasem veli
29. Tedy vida král, že se na něj
kým: Veliký jsi, Béli! a neni u tebe ni obořili náramně, i donucen jsa, vydal
žádné lsti.
jim Daniele.
18. I zasmál se Daniel a zdržel krále.
30. Kteřižto uvrhli jej do jámy lvové.
aby tam nevcházel. &řekl: Hle, podlaha! &byl tam šest dní.
znamenej, či jsou šlepěje t .
31. Bylo pak v jámě sedm lvů &.dě
19. [ řekl král: Vidím šlepěje mužů vali jim na každý den dvě těla a dvě
i žen' i dětí. [ rozhněval se král.
ovce: ale tehdá. nebyla jim dána, aby
sežrali Daniele.
20. Tehdy zjímal kněží i ženy i syny
32. l byl Habakuk prorok vJůdstvu.'
jejich: &ukázali mu skrytá dvířka, skrze
něž vcházivali a strítvivali ty věci. kteréž &ten navařil vaření &nadrobil chleba v
okřínku &šel na. pole, ab nesl žencům.
byly na stole.
33, [ řekl anděl Páně Habakukovi:
21. Protož pobil je král a. dal Béle
v moc Danielovu: kterýž vyvrátil jej i Nes oběd. kterýž máš, do Babylonu
Danielovi. kterýž jest v 'ůmě lvově.
chrám jeho.
34. I řekl Habskuk: une, Babylona
22. A byl drak veliký“ na. tom místě.
a ctili jej Babylonšti.
jsem
a o Lámě
nevím.
35. neviděl
[ uchopiv
o anděl
Páně za vrch
23. [ řekl král Danielovi: Aj, nyni
nemůžeš řlci, žeby tento nebyl Bůh hlavy jeho a nese jej za vlasy hlavry
jeho. postavil ho v Babyloně nad jamon
živý: protož klaň se mu.
24. [ řekl Daniel: Pánu Bohu svému v prudkosti ducha svého.
36. I zvolal Habnkuk, řka.: Danieli,
klaním se: neb on jest Bůh živý: tento
služebníče Boží! vezmi oběd. kterýž po
pak není Bohem živým.
25. Ty pak. králi! dej mi moc &zabim slal tobě Bůh.
37. [ řekl Daniel: Rozpomenul jsi se
draka bez meče i kyje. [ řekl král: Dá
na mne. Bože! :. neopustil jsi milujících
věmťji tobě!
tebe.
26. Vzal tedy Daniel smoly &tuku &
19) !. rozeznal je i podle velikosti, i.podle podoby: nebo! nosili muži obuv jinou než ženy.
22) t. had veliký živý, v jakém! ctili l'eršti zloboha Ahrimeno; i Babyloniti potom po nich tu
sluzbu přijali.

Předkládalo se takovému budu v oběť mouky & medu.

32) Zda-li byl tentýž. který jest mezi menšími proroky. či jiný téhož jménu. nelze rozhodnouti;
možno jest to i to: ono za pravdu moji sv. Jeronym. Epifanes & j.. toto nejnovější vykle
date-lé. Možnost udalosti nebude popíreti. kdo ponekud pravé ponětí má. o bytnosti : moci
Božské. nicim! sni prostorou ani časem obmezeně. Ten, který kynutim svým nesmírná tělesu
nebeská nepostititelnými oku lidskému drůhnrhi provádí. jistě může buď sám a nebo skrze ji
ne'ho, 'kohokoliv si zvoliti nič,-člověka. okamžitě : dalekého místa. na jiné přenasti; podobně
učinil vSkut. np. 8. 39. 40. a u mnohých svatých svých. kteří tou! dobou na dvojím místě
se octli a spatření byli. (Viz život sv. Alfonse z Ligou-ia)
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38. A vstav Daniel jedl; ale anděl
41. Ty pak. kteříž příčinou byli za
. Páně postavil zase Habakuka i hned na hynuti jeho, vmetal do jámy; i sežrání
jsou v okamženl řed nim.
místě jeho.
39. Přišel tedy král dne sedmého.
42. Tehdy řekl rál: Bojte se všickni.'
ješto bydli povšlzemi.Boha Danielova:"
ablI
kvllil
Daniele:
a
přišel
k
jámě
a.
na edl v ni a. aj! Daniel seděl u pro nebot on jest spasitel. číně zázraky &
střed lvů.
divy na zemi:"' kterýž vysvobodilDa
40. I zvolal král hlasem velik 'm. řka: niele z jámy lvové.
Veliký jsi. Pane Bože Danielův. I vytáhl
jej zjámy lvové.

g

u

!

Í

42) Uzřov tak veliký zón-lk uznal : noho všemohoucnust Buakuu & chtěl, aby po celé říši jeho

|:an

& velebena.byla. — ") Ačkolivjest Bůh všech. i lidí. i jiných tvorů. nazývá jej

Bobem Danielovým. protože jej

Daniel zvlášť ctil . a on pak Daniele zvlášť na odměnu za.

to zizrsčně uchoval. — '") t. ciny. jet :. přirozených zákonů vysvětliti nelze; ty člověka
témeř u vyiií světy unášejlemoenč přesvědčují.že je" bytoost. která nitádným zákonem ne
jsouc obmeuna, všemohoucí. nejvýše dobrotivá, milosrdné a spravedlivá. jest a. nejvyšší slávy.
nejhlubší úcty zasluhuje: Bůh požehnaný na věky vekův.
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Proroctví Oseášovo.
Po čtyřech větších
prorooich následuje dvanůctero menších.
kteří jedině pro mensi ohenh
svých proroctví tek sluji. První z nich — Oseáa (Sposení) prorokoval zvlaště o královetví iam.
elském. jehož hlavní mčeto bylo posléze Samaří. též 11le
nazvané od pokolení Efraimova, prv
niho a nejsilnějšího : desatera od Jůdska odtržených pokolení, : něhož i královský rod pocházel.
Míato pravé pocty Boží v chrámě jerusalémsltěm zřídili si lsraelští zvláštní modloslulby dvou zla
tých telat v městě Dan a v městě Bethel (dům Bolí). však proto potom nazvaném Bethaven (dům
neileohetnoeti t. madly). Pro tuto hříšnou modloslužbu a zapomínaní se na Hospodina tehrů anaš
proti Israelslrým. hroze zkázou obci i městu jich, lidu puk zajetím : odvedením do cizích zemí, při
čemž i Jůdských hned příznivě. hned nepříznivě se dotýká. A však těší zase leraelaké. před
povídaje budoud jejich obrácení se !: pravému Bohu a navrácení ze zajetí v jednotě e Jůdskými,
tall. že opět od Boha na milost přijati. dobrodiní jeho stále a trvanlivé v království Meaiůšově
poiívati budou. Doha prorooke'ho působení jeho připadá dle 1, [. m'ezi 784 a 728 před Kristem;
však ale ani o životě. ani o smrti jeho ničeho! zvláštního nevíme. Proroctvijeho. dle obsahu i řeči
s dobou svrchu udanou se shodujicí, vždy za ajevení Boží považou'mo a 1: sv. píemům cítíme bylo.

Kapitola I.
Bůh lráie Oreišovi pojmonti si teno smiloici a diti dit
kám s ni zplozeným výmdmni jmena k poučeni lidu,

jak velmi modlosluibou hieii.10.jnkějej
___..

očekávají

tresty. nepolepsi-li se. a jak se Bůh rud nim amiluje.
jestliže se polepší.

„\

, , ?

lovo Hospodinovo,kte
réž se stalo k Oseášo
,. vr.synu Bériovu,za,dnů

ženu smilnici &.zplod si ny smilstva:
nebo smilniti, smilniti bu e země. (od
stonpivši) od Hospodina..
3. [ odšel &.pojal Gomeru. dceru De
belaimovu: i očala. &porodila mu syna..
4.1 řekl ospodin k němu: Nazov

jménojeho Jezrahel; nebo ještě mlíčko
a pomstím krev Jezrahel na domu John“
&učiním že přestane království domu

israelského."
,_;-„\ __\Oziáše, Joathana A
72%'fm I'chaza..Ezechiáše,lrralů 5. A v ten den potru lučiště [smelovo
|>,jůdských. &za dnů Je v údolí jezrahelském.
roboama, syna Joaso—
6. [ počala ještě &porodila dceru. [

va. krále israelského.'

řekl'jemu: Nazovjméno jeji Bezmilosw

2. Počatelr mluvení HOSpodí denství, neboťjiž více nesmiluji se nad
nova &Oseášovi: [ řekl Hospo domem israelským. ale zapomenu. zapo

din k Oseášovi: Jdi. pojmi si

menu jich.

1) Co“ o těch kralíeh. IV. Kral. 14—15.;bylt tedy Oseaš louvěký lsaiůěův. (l. l.)
2) Má prorok pojíti ženu. která! bývala smílniei. a zploditi dítky. jeito seté! nazývají dětmi

smilstva. ku podobenství. ze obec israelska od Hoepodine. chotě svého. odotoupivií, mrnkého
modlářství ae přichytila. Smilniti a cizololiti znameni tuto modlčhtvím ee prověmu Bohu
pronevél'ovati. Domnívali se mnozi (i sv. Jerooym), že se to vše nestalo skutečně. nýbrž
jen podobenstvím řečeno jest; však ale větší část vykladatelův to na pravou udalolt považuje.
poukazujíce na to,_ de Bůh mnohdy skrze proroky neobyčejnými věcmi a činy lidskými oo
livým i_obrazy lid ív hříiieh zatvrzelý pouditi, povebuditi. pohnouti, mtnšiti chtěl. Srov.3. l.

4) t. trestati budu na králich ieraelslrých : roduJehu krov u města Jemhel vylitou.(lV. m.
9. 27. 10. IL) — ") t. učiním mu konec zajetím asyrským. (IV. Krůl. 15. 29. 17, L)
Bibli tenká.
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3,11,
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7. A nad domem jůdským smiluji se
a spasím je skrze Hospodina Boha je
jich: a nespasím jich lučištěm &mečem.
ani bojem s koni &jezdei.'
8. [ ustavila tu, kteráž byla Bezmílo
srdenství. A počala a porodila syna.
9. Iřekl 'est: Nazevjméno 'eho: Ne
lidmůj, ne o vy (nebudete) id můj &

já nebudu váš.
10. I bude počet synův israelských
jako písek mořský, kterýž bez míry jest
a nebude sečten. [ stane se . že na tom
místě. kde řečeno bude "m: ..Vy nejste
lid můj !“ řečeno jim
Boha živého!“'

—

ude: „Synové

11. l shromáždí se synové jůdští &
synové israelští spolu: a ustanoví si

hlavu jednu i vystoupi z zemé:' nebot
veliký den Jezrahelský !"

Kapitola :e.
xm prorok lid isnelský pro jeho prousvórn k Bohu.
hvoze. že mu všech dobrodiní odjats budou; 14.. h
jicím však odpuštění . milost slibuje.

postavím ji jako v den jejího narození:
a učinlm ji jako poušť a. postavím ji jako
zemi bezcestnou a zabim ji žízní.'
4. 1 synov
nad szny
nesmiluji se:
protože
smijejími
ství jsou.
5. Nebo smilnila matka jejich. zhano
bena jest. kteráž počala je: nebot řekla:
Půjdu po milovnících svých.“ kteříž mi
dávají chleby i vody mé. vlnu mou i len
můj. olej můj i nápoj můj.
6. Protož aj! já. opletu cestu tvou
trním s uhradím ji hradbou & stezek
svých nenalezne.
7. [ bude následovati milovníků svých
&nepostihne jich: &hledsti bude jich a
nenalezne: i dí: Půjdu a. navrátim se k
muži svému prvnimu;' proto že mi lepe
tehdáž bylo nežli nyní.
8. A toho nevěděla jest. že já dal
jsem jí obilí a víno a olej a stříbro raz
množil jsem jí i zlato. kteréž obětoval
Bálovi.
9. Protož obrátím se a, vezmu obilí
své v čas jeho a víno své v čas jeho &

l. Beete hrsti-im vašim: „Lid můj !“ odejmu vlnu svou i len svůj. ješte při
krývali hanbu její.
a.sestře vaší: ,.Milosrdenství došli?"
10. A nyní odkryji bláznovství' její
2. Suďte mateř vaši! sud'te! neb ona
není žena má a, já nejsem muž její: at před očima. milovníků jejich: a nikdo
odejme smilství svá, od tváři své & ci— nevytrhne ji z ruky mé:
11. a konec učiním vší radosti její &
zoložství svá z prostřed prsou svých:
3. at snad do naha neobloupím ji a. slavnosti její novoměsícům jejím. so
7) Splnění toho: IV. Král. 19, 35.
10) Po trestu nůsledovsti mi opět smilovími. Slova ts obruí sv. Povel & l'etr na onu blaženou
dobu. kdy! viielmí Židé : pohany vjediný sv. národ vyvolených Božích sjednocení do církve
Bolí vejdou. (Řím. e. 25. — 1. Petr. 2. no.)
11) Rozqu
přímo o navrácení se lidu judského s mnohými israelskýlni pod anobnbelem ze
zajetí babylonského i asyrského; potom pak o novém Israeli. cirkvi Kristově. pod jeho nej
světqjši hlavou shromážděné z lidu jůdského i veškerých jiných nůmdův. ——") Dle Hebr.
těl: „jakkoliv (byl nebo bude) velký (hrozný) den jezrshelskýg“ nebo: „veliký den setby
Both“ :. novú přehojm'í setba vzjede z rozsénni spasiteluého slova Božího. (Luk. 10. Zl.)
]) Ten v. nileti dle smyslu ll ]. ll. :. nsriži na 1, 6. a 9. Smysl: „V říši Mesiášově do
jdete milosrdenství s budete lidem mým!“
2) Math jest obec ísnelskíí . synové jsou [srst-litésami; uknzuje hříchy jejích a hrozí jim'tresty.
8) t. jako když jsem ji vykoupil : Egpta & vedl pouští.
5) t. u cizími národy . bohy. hledat u nich pomoci; tak mluví lid isnelský. tak všichni. kdo!
opustivie Bohu pouze po vezdejiíeh věcech se ženou, zs ehlébi svědomí i Boha prodávají.
7) t. & Hospodinu, Bohu pravému. od věků pomocnlkn svému; tak i všichni. kdo! nenalezše
v pozemských věcech útěchy konečně s žalem vracejí se k Bohu svému.
10) t. ohavné. mrzké neprovosti její, jimiž se mně. choti svému. zpronevěříla.

2.12. _ 3...

I4li

Osoáš.

20. A zasnoubim si tě u vlře:' i bu
deš věděti. že já. Hospodin.
21. [ stane se v ten den: Vyslyšim.
praví Hospodin. vyslyším nebesa .a ona
vyslyši zemi.
22. A země vyslyší pšenici a víno a.
olej: a.ty věci vyslyší Jezrahele.'
23. Irozseji si ji na zemi & smíluji
nichž zapalovala zápal & ozdobOvala se
náušnící svou & zůponou svou a, chodí— se nad tou, kteráž byla. Bezmilosr
vala za milovníky svými & na. mne za. denstvi.
24. A dim Nelidumému: Lid můj jsi
pomínala. praví HoSpodin.
l4. Protož aj! já kojiti budu ji a vy ty! a on dl: Bůh můj jsi ty!
vedu ji na poušt: a mluviti budu k srdci
jejímu.

Kapitola 8.
15. A dám jí vinaře její z téhož mista.
Podobenstvím ženy cizoložně. kterouž prorokzrozhzn
&údolí Achor k otevření naděje :'i bude Božího
pojal,pouhzujo. jek lid od Bobo opuštěn bude.
tam zpívati jako za. dnů mladosti své a
za dnů vystoupeni svého zzemě egyptské.
1. I řekl Hospodin ke mně: Ještě jdi
16. [ stane se v ten den, di Hospodin. a miluj ženu milou příteli a cizoložnicx:'
nazve mne: „Muž můj !“ a. nebude mne jakož miluje Hospodin syny ísraelské, a
oni hledi k bohům cizím &milují mláto
nazývati více Bálemf
17. A odejmu jména Bálů z úst jejich hroznůvinných"
2. [ koupil jsem si ji za.patnácte stí-i
&novzpomene více na jméno jejich.“
18. A učiním s nimi smlouvu v ten hrný ch a.za půl druhého koru ječmene.“
3. A řekl jsem jí: Mnoho dní čekati
den. s zvěři polní i s ptactvem nebe—
mne budeš: nebudeš smilniti a.nebudeš
ským i s plazem zemským: ». lučiště &
s
mužem.
ale i já. čekati budu tebe;
meč i válku zahladím z země a. učinim,
4. nebo mnoho dní seděti budou sy
že budou Spáti doufanlívě.
19. ] zasnouhím si tě na věky: &.za nové israelštl bez krále a bez knížete a
šnoubim si tě v spravedlnosti &soudu a. bez oběti a bez oltáře' a. bez efod &bez
themhm"
v milosrdenství a v slitováních.
botům jejim i všechněm svátečním ča
sům jejím.
12. A zkazim vinici její i fikoví její.
o nichž řekla: „Mzdy mé jsou tyto. kte
réž mi dali milovníci mají:“ i obrátím ji
v les a.jisti ji bude zvěř polní.
13. A navštívím na ní dny Bálů. v

15) Utěšenó to údolí u Jericho bylo téměř klíčem země zaslíbené. (Jos. ?. tu.) Smysl: Přivedu ji
k tomu smýšlení i zřízení . jako za časů prvotních. kdy! vyšla z Egypta a byla. na poušti.
16) Dle Hebr.: „pravým manželem, chotěm svým. nikoliv půnemf' ačkoliv Bál též manžele zno
mená. přede význam pána převládá. Smysl: Odřekne se modlosluz'by & mne se věrně přídrii.
17) Po zajeti babylonském Židé se slova. Bůle naproeto varovali. měnice je i u vlantnich jmeneeh
v .,Bošeth“ (ohavnost),
20) "; tak pevné. te mi ji! na vidy věrné. zůstoneš; i to „jen duchovně o církví Kristově platí.
22) l'rodným timto údolím rozumi to veškerá země íomlshš (dle 1. II.): dle Hebr. těl: „Setbu
Boli“ t. j. uove' plémě národa Boziho; tuto blaženost vyplnila se úplně duchovním smyslem
v říši Mesiáš-ové. neboť úrodou zemskou míní se vůbec v písnič- ov. hojnost milosti Božích.

1) t. přijmi k sobě tu. která byla milou mnnlollmu chotě ave'ho. ale opustivši jej, jiných se při
drzelo; vysvětlení í hned udává. — ") t. veci prázdných & lichých. modly misto Boha pro
vého. Jiný stav lidu israelske'ho prorok tuto líčí nez svrchu v kapitole první. Tum značí
modlosluzehnost lidu před zajetím babylonským: tuto pak jeho nevěrné odpadnutí od pravého
chotě. Božského \'ýknpitele svého. ([ zde zmenej co svrchu l. 2. poukázánojest.)
2) :. Nulové kupovávnlí & “kupuji ni podnes v krajinách východních manželky své. (Moji. 29.,
16.) Malé to cena (asi osm našich zlatých) znaci hluboký úpadek lidu.
4) To lze jen neúplně rozuměti na. dobu znjeti babylonského: nebo tehdáž trval i rod královský

775— ""

.

1410

One“.

5. A potom navrátí se synové israel
ští a hledati budou Hospodina Boha
svého a Davida. krale svého: a bati se
budou Hospodina a jeho dobrého' v po

305. _4' 13.

tebou: v noci nechám zahynouti matku

tvou.'

6. Zhynul lid můj. proto že neměl
umění: proto že jsi ty zavrhl uměni, za
vrhu tebe. aby neposluhoval mi kněž
stvím:' a že jsi zapomenula zakona
Boha svého. zapomenu synů tvých i já.
Kapitola 4.
7. Podle množství jich tak hřešili
Hodí Bůh ie ctností není a že hřichovů se roamnoz'íli, jsou proti mně: slávu jejich v pohanění
&. hrozi opuštěním vm "lm pro modloaluzbuje
proměním.
jich; 15. varuje Judska před nepravosti Israel.-ikon.
8. Hříchy lidu mého jedí a k nepra
vosti je'ich pozdvihu'í duší svých.'
]. Slyšte slovo Hospodinovo. synové
9. [ ude jako li tak i kněz: i na
israelští! nebo soud ma Hospodin s oby
vateli země: nebot není pravdy a není vštívím naň cesty jeho a myšlení jeho
odplatím
jemu.
milosrdenství a není umění Božího na
10. 1 budou jisti a nenasytí se: smil
zemi.
&nepřestali: nebo Hospodina opu—
2. Zlořečení a lež a vražda a krádež nili
stili neoatříhanímf
a cizoložství rozvodnila se a krev krve
11. Smilstvo a víno a opilství odjímají
dotkla se.“

sledním z dnů."

&

3. Protož kvíliti bude země a umdlí
všeliký, kdož v ní řebývá. s zvěří polní
& s tactvem ne eským: ano i ryby
moí-s é zahynou.'
4. A však nikdo nesuď: a nikdo ne—
buď trestán !“ nebo lid tvůj jest, jako ti.
kteříž se protiví knězi."
5. [ padueš dnes & padne i prorok s

5)

2)

3)
4)
5)

6)

srdce.



12. Lid můj dřeva svého se tázal a hůl

jeho zvěstovalajemu :' nebo duch smil
ství oklamal je, a smilnili (odpadnuvše)
od Boha.svého.
13. Na vrších hor obětovali a na pa

hrbcích zapalovali vonné věci, pod du
bem a topolem a jilmem; nebo dobrý
byl stín jeho: protož smilniti budou

i kmen kadiaký; vzdávaly ae téz obětí na. místě. kde stával chrám: dokonale se vyplnilo.
když národ iidovský poslauého sobě Mesiáše zavrhl: tak spatřujeme lid ten. jak jej prorok
líčí. t. bez veřejná slavné bohoslužby a bez zjevení Božího podnes a. tak bude „mnoho dní.“
— ") Eí'od byl význačný oděv nejvyššího kněze; 'I'hcraňm bud' tolik co Cherubové. 0. nebo
L'rim a Thumim (světlo a pravda), jimi Bůh nejvyššímu knězi tajná zjevení dival.
t. a.! opět se pozná a navrátí kBohu a k „synu Davidem“ kvůli svému t. Ježíši Kristu. —-—
") „v poalednim : dnů ,“ na. konci světa.: tant jest cíl veškerých proroctví. (Řím. 11, 25.)
|.. vieliký lil-ích napořád eepáchů. Vztahuje se na dobu. když po zavraždění JomhoamaÍll.
po edém království hrozné neřesti pmovaly. (lv. na. 15. 10. a a.)
Pro hříchy lidstva trestá Bůh zemi neúrodou, kterouž i živočibtvo trpí, hyne.
t. „všelikě kar-ani. všeliký treat marný jest při zatvrzeloeti lidu.“ -— ") Znamenej, že
smrt určena byla zákonem tomu. kdo se byl knězi zprotívil. (v. Moji. 17. 9—12.)
t. u veliké úzkosti upadne hlavní mělce tvé — Samaří — a křivý'mí proroky tvými; (nocí
; tannoatí se vůbec úzkost. nečte-tí znamená.)
Red jeet k lidu izraelskému. 10 odtrženým kmenům vůbec. a k porušenému jeho kněžství:
zvlášť; nebo: k odpadlým v madlo-lulbu kněžím Áronovým přidáni jsou i jiní. kteří z koč!
akého kmene Levi nepoelnazeli a tudíž ani práva. ku kněžskému iii—aduneměli . ani zákona

nemali. (iu. Kra. 12, si. se.)
8) t. kaštan.

msjie- užitek : obětí od lidu za hříchy přinášených, přeje ei, aby lid hřešíl; tak

veliká jeat szza i v kněžstvo!
TO) t. pro zanedbávání, přestupovšní zikena jeho.
, 12) t. provozuje ' modlůřetvím i všeliké hídanf. jen! ze i holemi nebo šípy konalo (Ex. 2l. žl.)

4,14.—5,11.

LHS

Osou.

2. A oběti uchýlili jste v hlubokou?
ale já jsem karate! všech jich.
3. Známí já Efraima & Israel není
skryt přede mnou: nebo nynl smilnil
Efraim, poskvrnil se Israel.
4. Nedajl myšleni svých. aby se na
vrátili k Bohu svému: nebo duch smil—
ství u prostřed nich a Hospodina ne—
poznávají.
5. Aodpovi vz ůrnost lsraelova vtvňř
přisahejte: „Zivt jest Hospodin!“'
jeho :“ a Israel i
aim padnou pro ne
16. Nebo jako kráva bujná uchýlil se pravost svou. padne i také J ůda s nimi.
Israel: nyní je pěsti bude Hospodin
6. S stády svými a s skoty svými pů—
jako bérana v dalekosti.'
jdou hledat Hospodina' a nenaleznou:
17. Účastník modl Eft—aim:opust ho.'
odjat jest od nich.
18. Odloučeno jest hodOváni jich?
7. Proti Hospodinu zhřešili. nebo
smilstvim smilnili jsou: milovali přine—
syny cizi zPlodiliť' nyní zžlřeje měsíc"
sti hanbu ochráncovéjeho."
i s udělí jejich.
19. Unesl jej vitr na křídlech svýehf
8. Zatrubte v troubu v Gabaa. v trou
a pobaněni budou pro své oběti:
bu vRama. upějte v Bethaven; za hřbe
tem tvj'm. Benjaminel'
Kapitola &.
9. Efrajm v zpuštěni bude v den tre
stáni: v pokolenich israelských ukázal
Obvmuje tnóti :: zprúvcůr israelsiých : prostopúného
dcery vaše a nevěsty vaše cizoložnieemi
budou.
14. Nenavštlvim (trestem) dcery vaše.
když smilniti budou. s. nevěsty vaše.
když cizoložiti budou: poněvadž (tito)
sami' s nevěstkami obeovali a s ženilý
mi obětovali: i bude bit lid nerozumný."
15. Jestliže smilnlš, ty Israeli. at ne
hřešl aspoň Jůda: i nechoďte do Gal—
gala. & nevstupujte do Bethaven. aniž

života a modlili-ství: 5. ohlašuje ! jim i jůdským. kte
i-ii je následonli. pomsty Boii.

jsem viru!

10.. Učiněna jsou knížata jůdskň jako

l. Slyštež to. kněží! &pozorujte, do— odjimajicimeze:' vyleji na ně jako vodu

me israelský i dome královský. poslou
chejte! nebo proti vám soud jest, proto
že osidlem učinění 'ste na stráži' a sit
rozestřena na hoře áboruf'

hněv svů'.

\

ll. Nlátisk trpi Efraim. potňn jsa
soudem: nebo počal odcházeti po ne
řádech!

14) t. otcové &.muzi. kněží a. větší představeni. —- ") t. mělby za to trpět“
l5) t. nesměinjte pocty mě s modlárstvím. Golgsla a Bethel mista památná a svete. ale od
ler-selských modlářstvíru zprzněns.

(Joe. 4, 19. ——!. Kril.

17. 16. 10, 3. S.)

16) t. když rád daleko ubíhá. zavede jej Pán daleko od vloni, do zajetí.
I7) t. „nekúrej ho více, ponevadz nedbě“ (4); nebo: „nedej se jim "četl.“
18) 5. své body obětní slavi jinde, nel úkon Bolí kite. (V. Moji. 12. 21.) — ") &. křičí! &
představeni jeho k banehněmu modlíhtví jej zaviději.
19) t. svázání a jako větrem mezi národy rozvátl & rozptýleni budou.
1) t. místo strážcův jete svůdcové lidu; jinak: na „Me,-fe" hoře v ZAjordňní; na té i na hoře
Taboru modloeluiba ee páchala! Smysl: viento všudy jete & modloelulbě uvedli.
2) Jinslr: hluboce jete klesli obětmi svými; nebo: li_dsobě svěřený v jámu jete uvlbli jeho zvěř
5) t. pro hrdou tvrdošijnost svou odeounen . trest-iu bude.
6) t. marně budou oběti přinášeti, aby Hospodina udobřili, byt mu celi stáda obětovali.
7) t. spojivše se : národy cizími proti: V. Moji. 8. 8. -— ") t. krůt“ dobe; brzo zahynou.
8) Doloi_: „jest jizinepfltelf rozuměj: A-yrěti. aby tě odvedli v zajetí.
.
9) t. věrnost domí slovu svému: dojíst: splním, dm hranim.
10) t. hrubě přestupuji přikňzení m6. sprevedlnoeti nic nedbqjlee.
11) t. spravedlivě zhuben & potřen bude od nepřátel e trestán za svou modloslužbu.
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Osetii.

12. A já. jako mol EMovi:

hnilína domu Jůdovu.'

5.12. —6. 4.

a jako zabíjel jsem je slo

13. [ uzřel Efroim neduh svůj &Jůda

obvazek svů':' i odšel Efraim k Assu
rovi. &(Jůcís) poslal k králi mstiteli:"
ale on nebude moci zhojiti vás. aniž bude
moci od vás rozvinutí obmku.
14.mladý
Nebo jeevjako
lvice
Efraimovi
jako
domu
Jůdovu:
já. jáa.

tr .
uchvlřltima.půjdu:
vezmu a není. kdoby
15. Půjdu s nevrátím se na. místo

svě: až zomdlíte a budete hledati tvá
ři mé.

Kapitola 0.
Chemie. jek krátkě'jeet obrn'eeni_jejien; jek všichni
í knotu napr-vost: pach-jí.

]. V zármutku svém ráno povstanou
ke mně? Pojďte a navratme se k Ho
spodinu:
2. nebo on jal a uzdraví nás: ubil &.
uléčí nás.
3. Obživí nás po dvou dnech:“ dne
třetího vzkřísí nás & živi budeme před
obličejem 'eho. Věděti & následovatí
budeme. abychom poznali Hospodina:
jako svítání připraveno jest vyjití jeho.
a přijde nám jako dešt časný a pozdní
na zemi.
4. Co učiním tobě, Efraime? Co uči
ním tobě, Judo? Milosrdenství vašejako
oblak 'itřní a jako rosa ráno pomíjejicí.
5. otož topol jsem je skrze proroky.

úst svých: a seu
dovó tvo'i jako své o vyjdou.'
6. Ne
milosrdenství jsem chtěl a
ne oběti, a umění Božího více nežli zá
palův.
7. Oni pak jako Adam přestoupili
smlouvu, zhřešili tam proti mně.
8. Gelaad' město dělajících modlu.
poskvrněno krví:
9. a jako jícen mužů lotrovskýcb,
účastník kněží. zabíjejících na, cestě
jdoucí z Sichem: nebot nešlecbetnost
páchali.
10. V domu israelskěm viděl jsem
věc hroznou: tsm »smilství Efraimova;
poskvrněn jest Israel.
11. Ano i ty. Jůdo! připrav sí žeň,
když obrátím zajetí lidu sveho.' '

Kapltoln 1.
Kin-i lid : neposlušnosti o jiných nepořádku; ll. :
memo důvěry v pomoc euýnkon . egyptskou: ] .
hrozi trestem ze to.

1. Když jsem chtěl uzdraviti lsraele,
zjevila se ne ravost Efraimova a: zlost
samej-ská. ne o činili lež: a. zloděj všel
jest loupě, lotřík mě.“
2. A aby snad neřekli v srdcích svých,
že jsem na všecku zlost jejich zpomněl :'
nyní obklíčili je nálezkové jejich, před

tváři mou učiněníjsou."

3. Zlostí svou obveselili krále: &.kla

my4.svč'mi
knížata.“
šickní
cizoložíce, jako pe'c zapá

12) t. znenáhla je potru jako mol roucho, jako vzdy díl a. dále se vzmábsu'ícío rozšiřující jizva..
13) t. obvňzenou rinu nou; rozuměj: svou slabost. — ") t. Mnohem !: Folex-ikráli asyrskému.
1) t. tek ee povzbuzovati budou vespolek lid izraelský dlouhým utrpením nepravený.
3) I'.. v krátce. brzo; sv. otcové i ". církev obracejí to na. vzkříšení Páně. v kterém! i my s ním
duchovně jme povetali o jistotu máme budoucího : mrtvých vstání a života. večného v něm.
6 přijde na tě, a. všickni poznqjí. le spravedlivé jest.
5) t. trestání
8) t. míní buď Mufu (5, l.) . nebo Runotb. Geledská města. v Dijon-dání. krajině. v modlo
eluíbu |. e ní u vielíke' nepravosti pobroužene'.
11) t. očekávej potí-ostění svého, právě kdy! odnětím na čas ujetí lidu. (ivf Král. 18. s.)
1) t. uvnitř i vně. tnjně i ejevnč. úkladně i násilně dějí ee vielilá všudy bezpráví.
2) t. že je tou přísně trestům e ničeho! nepromiiím. vůztež. ze jsem čekal &! nyní. kdyz taktně?
celí pol-filmi jenu v neprevoetech svých. které způcheli před tváří mou. — “) t. patrní
jlou před—vievidoucímokem mým o stojí jako islobníci před tváří mou, volqjíce o pomstu.

.

l

;

I

8) t. králové . knížete radují se : bezbolnoeti jejich: naráží hlavně ne Jeroboama.
i

Osou.

7. 5.—8. 5.
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lens od pekaře; odpočinula maličko stoupili proti mně: a já v koupil jsem
město od smíšení kvasu. až jest nekva je a oni mluvili proti mně lži.

šeno všecko“

'

5. Den krále našeho! Knížata počala
se vztěkati od vlna: on vztáhl jest ruku
svou s osměvači'
6. obo přiložili jako pec srdce své,
když jim úklady činil: -celou noc spal
pekařjich. ráno sám rozpálen jako oheň
plemenný.
7. Všickni rozhorčili se jako pec &
sežrali soudce své :' všickni králové je
jich padli: není kdoby volal mezi nimi
ke mně.

8. Efraim sám s národy se směšoval:'
Efraim učiněn jest podpopelným chle

bemÉenž
nebývá
9. izozemci
jedliobrácen"
sílu jeho. a on ne—

14. A nevolali ke mně z srdce svého.
ale kvílili na odpočívadloch svých :* nad
pšenici &nad vínem přežívalif" odstou
pili ode mne.
15. A já. jsem je vyučil a posilní! re
men jejich: &oni proti mně myslili zlost.
16. Navrátili se . aby byli bez jha:
učinění'sou jako lučiště lstivě? padnou
mečem
ižata jejich pro prchlivost jar—
zyka svého. To posmívaní jejich v zemi

;egyptskéf'

Kapitola 8.
Piodporidá. že pro nepravosti nejen království hnal-ke.
nýbrž i lůdskó přísné bude trestáno.

poznal: ale i šediny vysuly se na něm.
a on nepoznal.
10. [ ponížena bude pýcha lsraelova
před tváři jeho: aniž se navrátili k Ho—
spodina Bohu svému &nehledali ho při
tom při všem.
11. I učiněn jest Efraim jako holu
bice svedená. nenmjic srdce :“ Egypt
vzývali, k Assyrským odešli.
12. |_když (tam) odejdou. rozprostru

1. V hrdle tvém buď trouba jako or
lice nad domem Hospodinovým:' proto
že přestoupili smlouvu mou a zákon
můj zrušili.
2. V 'vati mne budou: „Bože můj,
poznali jsme tě, Israelšti.“ ,
3. Zavrhl Israel dobré; nepřítel bude
jej etihati.
4. Oni kralovali, ale ne ze mne: kul
žats jsou byla. & neznal jsem (jich) :'
stříbro
své a zlato své učinili si mod
na něsit svou: jako ptáka nebeského
strhnu je, bíti je budu podle slyšení lami. aby zahynuli:
shromážděni jejich.“
5. navrženojest tele tvé. Samaří! roz
13. Béda jim! neb odstoupili ode hněvala se prchlivost má. na. ně. Až do
mne: pohubeni budou. neb jsou pře kud nebudou moci očištěni býti?
4) t. hoří téměř pro modlůhtvi. -— ") t. znenáhla modldřstvím.
5) Aby se lid od pravé bohoslužby odvrátil, slavi se všelike' slavnosti s natřídmosti . ohlerstvim :

král zapomenu důstojnosti své prostopiinikům ruky podává.
7) Odpadnutí od Boha. ku kterému: krilove' a knihu; lid sviději. jest jim samým zhoubné; tím
hyne všelikě úcta k zákonům &roznécnie Ie vzpouru, v která oni zahynou. (IV. Král. 15. 8—10)
a) t. jako mouka smiienn bývá.. ——") t. jail obrbtiti dni kdy nebylo: plod duem ohol—ilise
na něj nepřátelé . pohltili jed: nepravosti jako šediny nn ném vzrostly. a. on neznamenal. (9.)

11)
12)
14)
16)
!)
4)

t. prostá. neprozřetelni. která údy nn těm! místě hnízdí. kde! se jí byly mladé vybraly.
a.-jak v zákoně psího . oni na, čísti ný.—.mn. (v. qus. 27. as.)
,
vl. „výli ' komu-těch svých“ (k modlám)._—") ku pšenici & vinu (k hodovini) se lchůzlvnli.
t. nedonňšqjíei k cili svému. — ") t. to jim bude k posměchu u Emhnů.
t. kirqj hříchy lidu . vydej hlu mocný jako orlice nod kořisti.
Jako! odtrzeni tak i delší panování krilův is:-selských událo se proti noi-ízení Bolímn, pouze
jeho dopuštěním, prato po celé trůní říše té tolikeré nehody i panovníky i-lid zastihly.
5) t. doknmde trvnti budou v nešlechetnosti své s nedsjí se upraviti?
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6. Neboť i ono jest : lsraele ;' řeme
slník je udělal & není Bohem: nebo v
pevném bude tele samci-ské.
7. Ne ot vítr rozsívsjí &vichr žíti bu
dou :“ stébla. stojícího není v něm. úroda
neučiní moukyz“ & pakli učiní. cizo
zemci snědl ji.
8. Sežrán jest Israel: nyní učiněnjest
mezi národy jako nádoba nečisté.
9. Neboť oni vstoupili k Assuroví.
co divok osel' pozůstsven sám sobě:
Efraimš d
dali milovníkům. .
10. Ale iridyž ze mzdy nsjmou ná—
rody. nyní shromáždlm je: a. odpočinou
maličko od břemene krále ilmížetf
11. Nebo rozmnožil Efraim oltáře k
hřešení: učinění jsou mu oltářové hří
chem.
12. Nspíši mu mnohonásobně. přiká
zaní svá, kteráž jako za. cizí počtena
jsou.
13. Oběti přinesou. obětovati budou
maso &jisti, a. Hospodin nepřijme jich:
nyní vzpomenena nepravost jejich ama
vštíví hříchy jejich: oni se do Egypta
obrátí.

8. 6. —9. 7.

Kapitola 0.
Varuje přílišné radosti z štestí přítomného. poukazuje

ne příští ujetí. nouzi . zkázu lidu.

1. Neraduj se. Israeli, neplesej jako
národové,' nebo jsi smilnil (odstoupiv)
od Boha. svého; miloval jsi mzdu po
všech humnech pšeničných"
2. Humno &čeřen nebude jich živiti,
&vino selže jim.
3. Nebudou bydliti v zemi Hospodi—

nově: navrátí se Efraim do Egypta.“ a
mezi Assyrsllými věci poskvrněné jisti
bude.

4. Nebudou obětovati Hospodinu vína
a nebudou se líbiti jemu: oběti jejich
"sko chléb kvílících; všickni, kdož jej
udou jisti, poskvmí se: nebo chléb 'e
jich duše jejich." nevejde do domu l'in
spodinova.
5. Co učiníte v den slavný, v den slav—

nosti Hospodinovy?
6. Neboť aj! odešli od pohubení:
Egypt shromáždí je. Memíis pohřbíje:
žádoucí stříbro jejich kopřiva děditi
bude, řepík v stáncích jejich.'
14. I
omněl jest Israel učinitele
7. Přišli dnové navštívení. přišli dno
svého anastavěl modlářských chrámův: vé odplacení: vězte, Israeli. že bláznivý
&Jůdu vzdělal mnoho měst hrazených: jest prorok. nesmyslný muž nadšený
- i pošlu oheň do měst jeho a. zžíře domy pro množství nepravosti tvé &množství
nesmyslnosti tvéf'
jeho.
8) t. jest mcdln to nálezek převrácenosti lidu ísrselského.
7) t. jací jsou skutkové taková bude i odplata jejich: marně uzavírají smlouvy | pohanskými
národy a pomoci hledeji u nich. ——") t. jsou co hluchý klas bez zrno. skutku dobrého.
9) t. zvíře velmi plaché & těkavé. ele i bujné; naráží tím na to. ze brzo“k Assýrským, brzo
k Egyptským o pomoc se utíkali. e jim i dary dávali.
10) t. byt si sebe dáte přízeň národů koupili, nic pletnc nebude; ty samy povzbudím proti
nim: odvedení budou & potrvqjí " zejetí bez hnila. poněvadž mimo vůli mou ei krále učinili.
]) Ze čerň Jerobcamu II. těšil se líd z trvelěho pokoje. : úrody e bohatství: prorok mu tedy
připomíná. že jej proto nemine trest zasloužený pro odpadnutí jeho od Boha & páchení
chovné modlceluiby. — ") t. na všech polích tvých — tem byly i hornin, kde se obilí
dobytkem vilepův'elo. — vzdůvnl jsi oběti modlám jakoby jimi byl ůrodu obdržel.
3) Když Sdmanuu Samaří dobyl a. krajinu plenil. hledal lid útočiště ? Egyptě. eby ujetí
mu uiel; však upedl tsm právě v zúhubu. které! zniknouti chtěl. (B.)
4) t. nebudou uni míti. co by Bohu obětovali. nebo chléb jejich bude poskvruěn, jeko těch
kteří! truchlí nad mrtvým. -— ") t. všelike' oběti jejich, poskvruěny jsou s. neplntné.
6) t. tem kde etily' jejich stříbrem e zlutem ozdobené domy, pcroetou kopřivy u řapík. (Behr. hui.)
7) t. .! pro nepravosti své trestán budeš. pozadi. le proroci tvojí pošetílci byli, vždy jen
dobré předpovíchjice.
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8. Strážný Efraim s Bohem mým:'
prorok učiněn jest osidlem k pádu na
všech cestách jeho :“ nesmyslnost jest
v domě boha jeho.
9. Hluboce jsou zhřešili. jako za dnů
Gabaať' zpomene na nepravost jejich a
navštíví hříchy jejích.
10. Jako hrozny na poušti nalezl
jsem lsraele: jako rvní ovoce tíkové
na svrchkn jeho viděljsern otce jejich :*
oni pak vešli k Beelfegorovi a odloučili
se v pohanění &učinění jsou ohavní jako
ty věci, kteréž milovali.
ll. Eft-aimjako pták odletěl, od
letěla slávajejich, od narození a od života
a od početí.
12. A pakli i odchovávají syny své,
bezdětny je učiním mezi lidmi: nýbrž i
běda jim. když odstoupím od nich.
13. Efraim. jakž jsem viděl. byl Týrus
založený v kráse: a Efraim vyvede k vra
žedníku syny své.
14. Dej jim. Hospodine! Co jim dáš?
Dej jim život bezdětný &prsy vyprahlé.
15. Všecky nešlechetnosti jejich v
Goigala.' nebo tu v nenávisti měl jsem
je: pro zlost nálezků je'ich z domu své
ho vyvrhu je: nebudu jich více milovali:
všecka. knížata. jejich Odpadlíci.
16. Poražen jest Efraim. kořenjejich
vysechl jest: ovoce nižádného neučiní.
Pakli i zplodí . zabím miláčky života
jejích.
17. Zavrže je Bůh můj, proto že ho
neuposlechli: i budou tuláky v národech.

Knpllolu 10.
Obviňujo dále lid : modlouložby; 2. hrozí. že za to
trestáni budoui lid i rprávcovb jeho; 12. nnpominš &
polepšení se.

1. Vinný kmen ratolestný Israel. ovo—
ce vyrovnalo se jemu: dle množství ovo—
ce svého rozmnožil oltáře. dle plodnosti
země své rozhojnil se modlami.

2. Rozděleno 'est srdce jejich! nyní
zahynou: out pol me modly jejich. zruší
oltáře jejich.
3. Nebot nyni řeknou: Nemáme krů
le ;“ nebojíme se zajisté Hospodina: a
král co učiní nám?"
4. Mluvte slova vidění neužitečného
a čiňte smlouvu:" a soud zplodí se jako
hořec na záhonech polních. '
5. Krávy v Bethaven ctili' obyvatelé
samařští: nebo kvílil nad ním lid jeho.
i chrámovní služebníci jeho plesali"
nad ním v slávě jeho, že jest zašla od
něho.
6. Nebot i on do Assyrska zanesen
jest v dar králi mstiteli :' pohanění ucho
pí Efraima a pohaněn bude Israel v vůli
své.
7. Učinila jest Samaří, že král její
pominu! jako pěna na svrchu vody.“
8. A roztříštěny budou výsosti madly.
hříchlsraelův: íepík a bodláčí vzejde na

oltářích
jejich:
i řeknou horám:
„Při
krýte nás.“
& pahrbkům:
..Padněte
na

nás!"
9. Nade dny Gabaa hřešilIsrael;' taní

8) t. „opatrně jedná. smile se sloužiti í pravému Bohu. i rno—Bára:“(ůlměškenl tak di). — “)
t. takové nesmyslnosti liiproroci jej vyučili.
9) t. tak velice zhřešili modlářstvím, jako oniuo tam smilstvím. (Soudc. 19. 16. a d.)
10) t. měl jsem z nich radost a ochotně jlem o ně pečoval. jako štčpsř mladých otčpů ei hledi.
15) kdežto zvláště modlosluihu provozovali. (Viz zvrchu 4. 15.)
2) t. mezi Bohem a modlami; kdy! úctu pravého Boha ! modloslulhou spojují.
3) To bylo. když lsraelští po smrti Jeroboaml. n. dlouho bez krále byli. — “) t. hůl. co!
pomůže nám proti Hospodinu.
4) t.. spolehejte se na vidění lživá & na smlouvy nejisté; jinak: mluví (spolehejí se na) marná
slova, činí smlouvy, ale -— ") t. zatim vzrůstá na ně trest jako bejll na poli.
5) Habr.: a (zlaté) tele v Bethaven boji se — ") Behr.: třesou ae (strachem),
6) t. Fulovi králi za pomoc propůjčen“ Manahemovi. (IV. Král. 15. 19. O:. 5, IS.)
7) Rozumčj o krátkém panování Zachariňšovu & kratším ještě Sellumovu. ([V. Král. 15,

m. na.)
9) t. hůře než druhdy v Gabon. (Scudo. 20, IS.) — ") t. nýbrž mnohem větší.
Bibli Gull.
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10.10. _ lln lo.

ostali (někteří): nepostihne jich jako v jsem jej: a z Egypta povolaljsem syna
svého.“
Gabaa boj nad syny nepravostí."
10. Podle žádosti své trestati je budu,
2. Volali jich. tak odešli od tváři je
sberou se na ně národové. když budou jich:" Bálům obětovali a obrazům zá
trestáni pro dvě nepravosti své.“
palů vzdávali.
11. Efraim. jalovice naučená milovati
3. A já byl jsem jako pěstoun Efrai
mlatbu.' & já jsem přešel přes krásu movi, nosil jsem je na ramenou svých:
hrdla 'ejího:" vstoupím na Efraima; a nevěděli jsou, že jsem je léčil.
orati ude Jůda, rozorávati si bude
4. Svazky lidskými potz'thnuje. vaz
brázdy Jakob.
12. Rozsivejte si spravedlnost a žněte bami lásky: a budu jim jako pozdvihu—
v ústech milosrdenství ,' obnovte si no jíéí jha na čelistech jejich: i schyloval
vinu:" čas pak jest hledati Hospodina., jsem se k němu. aby jedl.
&. Nenavrátí se do země egyptské.
až řijde ten. kterýž vás učiti bude spra
ve osti."'
ale Assur. ten bude králem jeho: proto
že
se nechtěli obrátiti.
13. Orali jste bezbožnost. žali jste na
6. PočsJ se meč v městech jeho a
pravost. jedli jste úrody lži: neb jsi dou
al v cestě své a v množství silných
svých.
14. Povstane hluk v lidu tvém :“ &
všecky ohrad tvě zrušeny budou, jako
zrušen jest Sa mana od domu toho, kte
rýž soudil Baile v den boje, když matka

8 syny byla roztříštěna"
15. Tak jest vám učinil Bethel pro
zlost nepravostí vašich.

Kapitola ll.
Kari nsvděk lidu k dobrodiuírn Božím; 5. hrozí za
letim asyrským. 10. a těší je, že se opět nan-ití.

]. Jako
jitro
míjí,
isra
elský.
Nebo
dítě
(by pomine
) Israel král
a miloval

stráví zvolené jeho a zžíře hlavy jejich.
7. A lid mů' chýliti se bude k navra
cení mému: e jho bude vloženo naně
spolu, kteréž nebude odjato.
8. Jak učiním tobě. Efraime? chrániti
tě budu, Israeli? kterak dám tebe jako
Adamu? položím tebe jako Seboim ?'
Obrátila se ve mně srdce mě, spolu za
rmoutila se lítost má.
9. Neučiním rchlivost hněvu svéhoi
nezkazím opět fraima: nebo Bůh jsem

já ane člověk:'u prostřed tebe Svatý:"
1nevejdu do města:“
10. Za Hospodinem choditi budou!
an jako lev řváti bude: nebot on řváti

10) t. pro dvoje modlit-ství v Danu a Bethuen.
ll) t. lehkou priei.
' obilí ; při tom nebyl dobytek ve jhu & mohl polívati : obilí,
co mu libo bylo. — ") t. nic nedbíím krisy jeji, zapřáhnn ji v jho a tak těl učinila
i Jůdovi; orění jakozto těžká price pod jhem znamená, odvedeni do zajetí.
12) t. abylte tali s požehnáním a říkalo se vám: „Žehnej Bůh !“ — ") t. novou roli. zcela se
zjinačto v mysli i činech. — '“) t. Kristus, pravý učitel spravedlnosti a i.ivý pramen všech
milostí: dle min. na: ,. a dštíti vám bude spravedlnost. nebot spasení." (Ju. 45. B.)
14) t. všecko so zděsí příchodem nepřůtel. — ") míní povídku Salmana. vůdce Madiauskéhu
Gedeonem (Soudu. B.); a takové zastihne i vás pro nepravosti vaše.
l) t. vlastně o národu židovském; u vyšším pak smyslu 0 Kristu dle Mat. 2, 15.
2) t. tak neposluiní byli. že čím více jsem je volal (Mojžíšem a proroky), tím více se oni vzdar
lovali ode mne: tvrdošíjností hlavně zhřešili Židé proti Bohu. (Skutk. 7. si.)
8) &. mám-lil tě vydali ' úplnou zůhubu jako druhdy Adamu? (V. Mojž- 29. 23.) Nikoli! neboť:
9) t. trestům, abych polepšil. nikoliv abych zkazil; něm a přísnosti sloučití milost. — “) t..
když jeden svatý bude mezi vámi, ušetřím vás. (l. Moji 18.23. a d.) —'") t. v hněvu svém,
abych je zkazil.
lO—ll) t. poslechnou mocného hlasu mého, navrátí so odevšad :. zajetí, a já, je usadím ve
vlasti jejich: 9. 3. řekl. že do Egypta a Auyrska vyhnáni budou.

n.m.—13,3.

W,

bude a strachovati se budou synové
moře.
11. [ uletí jako pták z Egypta a jako
holubice z země assyrské: a osadím je
v domíoh jejich, di Hospodin!
,12- Obklíčil mne zapřením Ein-arm a
' ls“ dům “111013ka ale Juda_svedek
kráčel s Bohem a byl s svatýmí věrný.

Kapitola
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nenajdou mi nepravostí. kterouž bych
byl zhřešil."
9. A já Hospodin Bůh tvůj z země
egyptské. ještě tě usadím v stáncích.
jako ve dnech svátečních.
10. I mluvil jsem k prorokům a ja
jsem vidění rozmnožil a skrze proroky
podobenství dával jsem.
11. Jest—liv Galaad modla.' nadarmo
tedy byli vGalgala volům obětovali: neb
i oltář-ovéjejich jako hromady na bráz—

Kdrd
lid. ia9. nedůvěřuje
. dách polních"
eh Jakob;
'
d" Bohu jako
; 4. důvéi-ilpraotec
|. '

j o

"„Zípíiťítáššhf

"m “mm"

..

.

12. Utekl Jakob do krajiny syrske a
sloužil Israel pro ženu a pro ženu páslf
]. Eft-aimpase vítr a následuje vedro :
celý den lež a zhoubu množí :' a smlou. 13“ Skrze proroka pak vyvedl Hospo
vu s Assyrskými učinil a olej do Egypta dm Israele z Egypta: a skrze proroka
nosil.
zachovan jest.
2. Protož soud Hospodinův sJůdou.
14- K hněvu mne PÚP“dil Efraim
navštívení na Jakoba: podle cest jeho a hořkostmi svými a krev jeho naň přijde
podle nálezků jeho odplatí jemu.
& potupu jeho navrátí jemu Pán jeho.
3. V životě potrhl bratra svého: a si—
lou svou potkal se s andělem.'

4. A vzmohlse nad anděla a osilnil

se: plakal

a prosil ho; v Beth

jej a tam mluvil s námi-'

nalezl

Kapitola
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Vytýlnídale nepravosti. modloaluiebnont
lidu. které

. “mmmxmxs'wfpízszztmwep“*

“—

5- A H08p0dim Bůh zástupů. Hospovy
'
din (byl) památka jeho.“
1. Když mluvil Efraim, hrůza uchva
6. I ty k Bohu svému se obrať: milo- tila Israele='iprovinil v Bélovi umřel-"

srdenství & soudu ostříhej a. doufej v
2- A nyní trvali Vhřešení: a učinili Bi
Boha svého vždycky.
slitinu stříbra svého. jako podobu modl;
!
7. Chanaan!' v ruce jeho váha lstivá, dílo řemeslníků všecko jest: těm oni ří—
: bezpráví miloval.
kojí: Obětujte lidi. telatům se klaníoe!
8. A řekl Efraim: Však jsem zbohatl,
3. Protož budou jako oblak ranní a
nalezl jsem si modlu:' všecky práce má jako rosa jitřní pomíjející. jako plevy.
12) t. eo Israel dílem docela ode mne odpadl. (IH. král. 13. 28.) dílem klamné modlosluzbu
s pravým náboženstvím apojítí hleděl (10, 2.); ddel ae .lůda věrně mne a chi-amu mého.
]) t. matnou nadějí na pomoc “syrskou i egyptskou se kojí a ji za dary kupuje.
8) t. Jakob; naráží na I. Moji. 25. 25. a 32. 24. a d.
|
4) t. tam se mu dvakrat zjevil anděl Boží a slíbil mu hojné potomstvo. (l. Moji. 32.)
5) t. „Juda měl vždy Boha na paměti;“ j. „Hospodin jest slavné jméno jeho;“ vykládá se. že
Bůh tam byl, a nímž tehda! Jakob zapaail.
7) t. Efraim jest jako Chauanejití. jenž kupeotví provadqjíce pro podvod zlopověstní byli.
\
8) t. síly. moci. zboií. — ") t. kdož mne ve všech snalnolteoh mých může viniti z hříchu.
: 11) t. kdy-l Galandakým modly napomohly. ano jich oltář-ové zříeeny jsou. stane se taktéž Gal
ýln. —- ") t. roztříštění budou v drobné kameni. jaké se sbírá. na polích.
12) Itčlt Jakubův před bratrem Eaauem povaluje co obraz budoucího zajetí asyrského.
*
1) t. k slovu Efraímovu (Jerohoam byl toho kmene) .eelý Israel strachem v modloalulbu a tím
|
v úhubu upadl. — “) Za na: Achaba se zvlášťohavnú ta modlooluibavzmohla.(m. Kr. 16. M.)
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vichrem zachvaceně z humna, & jako
dým z komína.
4_ Já pak Hospodin Bůh tvůj z země
egyptské: a Boha. krom mne nepoznáš.
&není spasitele mimo mne.

5. Já jsem tě poznalna poušti. v zemi
puste.

6. Po pastvách svých naplnění jsou
a nasycem: a. POZdVl-hhsrdce sveho 3

___—__-..—

-.., _-V__——__.__

_

„ ____I

13.4. _ 14,9.

luje:' přivede žhoucí vítr Hospodin od
pouště vstupující:" avysuší prameny je- i
ho a zhubí_zřídlojeho; a on rozchve'itá
poklad vsellkých potřeb žadoucích.

Knpllnln

14.

Kopanině & pokáníg'5. liči bláený_ snu lidu po ..

iou-FO“-miei'm * “m“ ““ ““““"v
1. Zah ň Samaří. protože k hořkosti

zapomněli mne..

popudila šoha svého: mečem zahyiitež,

A jáAssyrskýc
budu Jim gako
na 7cestě
. lvice, jako pard

maličcí
buďtež a.těhot—
ně ženyjejich
jejich zrozrážení
buďtež zroztínůnyf

8. Vyběhnu proti ním jako nedvědíce.
když se jí zlapají nedvěďatka; & roztr—
hám_vmtřnost1 jater Web a. strávím je
tam jako 19“ zveřpo ní rozsápe Je:
9. Zahynutí tvé, Israeli: toliko ve mně
pomoc tvá.

2. Obrat se. Israeli. k Hospodinu Bohu
svému: nebo jsi padl vnepravostí své.
3. Vezměte s sebou slova &obratte se
k Hospodinu a rcete jemu: Odejmí vše
líkou nepravost. přijmi dobré; &vzdáme
oběti rtů našich! '

10. Kdežjeetlmíltvůj? obzvláštěnyni
zprost tebe ve všech městech tv "ch; a
soudcové tvoji, o nichž 'sí řekl: ej mi
krále a knížata!?
( . Král. 9, 5.)
ll. Dam ti krále v prchlivostí své a
odejmu je“ v hněvu svém.
12. Sv_ ana jest ncpmvost Efraimo—
va. akut Jest hřlchJeho?

4. Assur nevysvobodí nás; na koně
nevsedneme. aniž díme více: „Díla ru
kou naších bohově našil“ nebot nad tím,
jenž s tebou jest, smíluješ se sirotkem.
5. Uzdravím potření 'ejich, milovati
je budu dobrovolně: ne o odvrátila se
prchlivost má. od nich.
s. Budu jako rosa; Israel zkvetejako

.
'

[

!

I

13. Bolesti ku porodu pracující při— lílium, &vypučí se kořen jeho jako Li

jdou mu: ont syn nemoudrý: nebot banu.
nyní neostoji v potření synů.'
7. Půjdou ratolesti jeho. a_jako oliva
„_ z ruky smrti vysvobodím je, z slávajeho: a vůně jeho jako hbanska.
smrtí vykoupím je: budu smrt tvá, 6
8. Obrátí se sedící v stínu 'cho: živi :
smrti; uhryzení tvé budu, peklo !' potě— budou pšenici a vzplodí se ju o vinice:

šení skryto jest od očí mých"
15. Protože ou mezi bratřími rozdě-

památka jeho jako víno libanské.
9. Efraim! k čemu mi dále modly?

'

12) t. jako droužky stříbra. & zlata, jimii ee veliké sumy platívaly. ouvůlené & uschovené jsou
k soudu & trestu; netapomenu na ně. nle časem svým jisté přísné je potrestáni.
13) t. jiste jej dostihne trest jako těhotnou bolesti porodní. nijak lnu neujde jako ona ůzkostem
ji nastňvqjicim; nebude zachován. když synové jeho zahynou.
14) Těmi slovy ukazuje se přímo na vysvobození Israelských ze zajetí, dále pak na vykoupení
naše : smrti věčné umučením, smrtí a : mrtvých vstánim Kristovým: sv. Pavel obrací ta
slova. na. budoucí : mrtvých vstáni, kterými se vykoupení lidské dokonů. (l. Kor. I.“). 554
—- ") t ješte žádného jeětě kůni “ polepšení u nich nenalezám.
15) t. Israel působil roztržku: pro odtržení od Jůdy — ") t. Assyrské od východu.
]) Tento verš náleží dle smyslu k kap. 14. 15., kdežto ne potrestání království israelského
předpovídá. Jinak: „„Z-hyne S.“ atd. Takové ukrutností udály se doslovně za starodávna.
3) t. obětí diku činění & chvály za milosrdenství ním prokáznuů.

|
'

|
,
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Já vysl šim a já. zpravovnti budu jej jako těmto věcem? kdož rozumný a'pozná je? *
'edli ze enajíci se: ze mne ovoce tvé na— Nebo přímé jsou cesty Hospodinovy, a.
spravedlivi choditi budou po nich: ale
přestupnici padnou na. nich.

iozeno jest.
10. Kdo jest moudrý & porozumí

5—10) Rozumí se přímo o nutné době po navrácení se lidu ze zajetí babylonského; úplné však
platí v duchovním smyalu o vykoupení a apuení lidstva v církvi Kristově.

14"

Joel.

]. 1—13.

Proroctví Joelovo.
Joel (ctitel Bolí), syn Fatuelův. prorokonl hlavně o království jůdshém. Z toho a de za ne
plitely Jůdshýoh poklůdů Panická, ldumejskó, Emtské . Filinlnské. nikoli pak [sl-selské soudí
u. le zil po rozdvojení říše židovské & zs věku. kdežto obě částky národa v pokoji žily; tot '
bylo u krále jůdokého Ooiiše okolo Sli—759 před Kristem. Kniha. jeho obsahuje dvoje toliko
proroctví: jedno (hp. 1—2.) 0 veliké chůze země kohylknmi. jimi! ijině zhoubné nepřátele
muměti lze; druhé (2. 28. Behr. 3. l.) mluví o krělontví Mesiášově. zvlášť o vylití Ducha. sv.
nn věřící s o' hrozném soudu nad nerěříeími nůrody.

Kapitola !.

silný a nesčíslný: zubové jeho jako zu—
bové lvovi: &třenovcc jeho jako lvíčctef
7. Obrátil vinici mou v poušt a. fikoví
mé obloupil: do naha obloupil je a. za.
lovo Hospodinova, kte— hubil. bílé učiněnyjsou ratolesti jeho.
réž se stalo kJoelovi,
8. Kvěl jako panna.. opásána. žiní nad
mužem mladosti své.
_
; nu Fatuelovu.
9. Zmizela suchá i mokrá obět :: do—
2. Slyšte to starci ».
ušimspozorujte všickni mu Hospodinova? kvílili kněží. služeb
obyvatelé země: stalo níci Hospodinovi.
li se to za dnů vašich.
10. P0ploněna jest krajina, kvílils ze
anebo za dnův otců va mě: nebo pohubens jest šenice.' za.

Liči hrozný hlad způsobený škodlivým hmyzem . nl
rsmnym suchen: : toho psh nsponiinb & pokání.

,

. šich?'
3. Vyprsvu'to o tom synům
i svým a. synov vaši s nům svým

&synOvé jejich pokolení

émn. *

4. Co zůstalo po housence. snědla ko
bylka s cozůstalo po kobylce. snědlbrouk
s co zůstalo po broulm. snědla rez.'
5. Procittež. opili! &plačte s. kvělte

všichni. kteříž pijete vína v sladkosti:
nebot zhynulo jest od úst vašich.
6. Nebo národ vstoupil na. zemi mou.

hanbeno jest víno. zemdle olej."
11. Zahmbeni jsou oráči. kvílili vi
naři nad obilím &ječmenem, nebo zhy
nula žeň polní.
12. Vinice zahanbens jest a. fikoví
usvadlo: strom jablek granátových &
palma i jabloň i všecko stromoví polní
uschlo: nebo zmařena.jest radost synů

lidských
13. Opašte se a. kvélte, kněží! úpějte
přisluhující oltáři: pojďte &bděte v žíni,

4) t. celí země úplnou skicu utrpěla kobylhmi & tmm;

nejstarší a nejlepší vkladatelé roz

umějí tim spoustu nepřůtely způsobenou.
6) míní hejna. kobylek východních, mnohem větších. !rsvěiiíoh . shoubnějiich nezli n nh.
9) t. plout-ls obět, není co obětovali pro zkázu vší úrody.

10) Rotuměj všelihó obilí. _- ") Behr.: usehlo. Meno

jest víno. usndl. zhynul olej.
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služebníci Boha mého! nebo zmizela z
domu Boha vašeho suchá i mokrá, obět.

ného mu nebylo od

šátku. aniž po

něm bude až do let po olení &pokolení.
3. Před tváří jeho oheň zžírající :. po
14. Zasvětte půst. svolejte sbor. shro
mažďte starce , všecky obyvatele země něm žhoncí plamen: jako zahrade roz
do domu Boha vašeho: a volejte k Ho— košná země před ním a. po něm pustá
poušť. aniž jest, kdoby utekl řed ním.
spodinu:
4. Jako tvářnost koňů. mii-nost je
15. „Ah. ah, ah! dní!“ nebo blízko
jich:
a jako jezdci, tak přiběhnou.
jest den Hospodinův &jako popleněnl
5. Jako hřmot vozů
vrších hor po
od mocného přijde.
16. stliž nezhynuli před očima va skakují, &jako zvuk ohiiě plamenného,
zžírajíeího strniště. jako lid silný při
šima pokrmové z domu Boha. našeho ra
pravený k bitvě.

dost a plesaní?
6. Před tváří jeho tri iti se budou
17. Shnila jsou hovada v lejně svém, lidé: všeliký obličej zčern co kotel.“
zbořeny jsou stodoly, rozmetány jsou
7. Jako silní poběhnou: jako muži
sebrány: nebo zmařenajest pšenice.
bojovní vystou ! na zeď : jako muži na
18. Proč vzdyehlt dobytek. řvou stá. cestách svých Kráčeti budou &neuchýlí
da skotu? Proto že nemají pastvy: ano se od stezek svých.'
i stáda bravu hynou.
8. Nižádný nebude druhého sužovati;
19. K tobět. Heepodine, volsti budu: každý stezkou svou půjde: ano i skrze
neb oheň snědl krásně pastvy

ouště &. okna vpsdnou a. neurazí se.

plamen spálil všecko stromoví ajiny.'
20. Ale i zvěř polní, jako humno žíz
nivo deště, vzhledů k tobě: nebo vy
schly studnice vod a oheň sežral ozdobu

pouště.'

Kapitola :.

9. Do města vejdou. po zdi běhsti
budou: na domy vylezou, skrze okna
vejdou jako zloděj.
10. Před tváří jeho třásti se bude
země. pohnou se nebesa: slunce i měsíc
se zatmí a hvězdy ztratí lesk svůj.“
11. A Hospodin vydá hlas svůj před
tváří vojska svého: nebo mnozí jsou ří—

Zhoubn
kohylok
působenou
díle 18.
tlv!odpuithi
popisuje;s
12. opět hejny
k pokini
pov-znznjs;
a pak
milost od Boha slibuje.

liš zástupové 'eho. nebo silní a čmící
slovo jeho: ve iký zajisté den Hospodi
1. Trubte trubou ns Sionu. kvělte na. nův a hrozný velmi; 1 kdož snese jej?
hoře svaté mé. zkormouceni buďte vši
12. Protož— nyní praví Hospodin :
ekni ob telé země: nebo přichází den Obraťte se ke mně celým srdcem svým.
Hosp 'nův. nebot blízkojest:
s postem &s pláčem i s kvílením.
13. A roztrhněte srdce vaše &na mou
2. den temnosti a mrákoty. den ob
laku a bouře. Jako jitro rozprostřené o cba vaše &obratte se k Hospodinu, Bohu
horách lid můj mnohý &silný :“ podo'b— svému: nebo dobrotivý a.milosrdný jest.
19) Ohném a plamenem rozuměj převeliké sucho. které v tamních krojích s kobylkami přichá
zívů. (2. $.) Behr.: „Oheň pohltil obydlí pastýřům“ t. kde na poušti : stády dlivali.
20) t. krásné pastvy; pouští se rozumí krajina. kde lidé neobývqjí, ale které jinak ůrodnů jest.
2) t. hejno kobylek všecko přikrývqiící; lidem svým je zove. ponevsd! dopuštenim jeho nacelou
krajinu přisly a jí pohubily; náhlý jejich příchod liče. přirovnává. jej k rozšíření se světla.
6) t. strachem ohladom tvář vybledns pak i zčernů. (le. 13. 8. Pláč Jet. 5. 10. pozn.)
7) Kobylky přímo přes všecko táhnou. ničemu! se nevyhýbajiee, sni! se čím zdržeti dqjí.
10) Kobylky s tnkovým zvukem a v tak velikých e hustých hejnech přilétqji. lo se zdi, jakoby
se země třásla. s obloha se jako mrakem mtemňqie.
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23. A synové sionšti , plesejte a ve—
selte se v Hospodina Bohu vašem! ne
bot vám dal učitele spravedlnosti.“ a. se
pustí-li a nezůstavl-li po sobě požehná— šle vám dest ranni i pozdnl jako na po
ní . obět suchou i mokrou Hospodina čátku.
Bohu vašemu?
24. A naplněna. budou humna obilím
15. Trubte traboa na. Sionu. zasvětte &.oplývati budou čeřenové vínem &ole
jem.
půst, svolejte sbor.
25. A nahradim vám léta.. kteráž se
16. shromažďte lid , zasvětte 'obec,
sbeřte starce. shromažďte maličké i ko žrnly kobylky. brouci &rez a housenky:
jence: vyjdi ženich 2 ložnice své a. ne sila má veliká. kterouž jsem poslal_na
vas.
věsta z komnaty své.
26. A jisti budete dle vůle &nasytlte
17. Mezi slul a oltářem plačtež kněží.
služebnlci Hospodinovi. a.rcete: Odpast, se: a chváliti budete jméno Hospodina
Hospodine, odpust lidu svému: &.nevy Boha vašeho, kterýž učinil s vámi divné
dávej dědictví svého v pohaněni . aby věci: a nebude zahanben lid můj na
nad nimi panovali národové. Proč říkají věky.
27. A poznáte, že já jsem a prostřed
mezi národy:' Kde jest Bůh jejích?
18. Zamiloval Hospodin zemi svou a lsraele: & já. Hospodin Bůh váš a že
není žádného vlce: a, nebude zahanben
odpustil lidu svému.
19. I odpověděl Hospodin a řekl lidu. lid můj na věky.
28. I stane se potom:' Vyleji ducha
svému: Aj, já pošlu vam obilí a vínoi
olej. a budete jimi naplnění: s. nedám sveho na všeliké tělo: a prorokovati ba
dou synové vaši i dcery vaše: starcove
vás více v otupu _mezinárody.
20. A to o. jenž od půlnoci jest, vzdá vaši sny mlti budou s mládenci vaši vi
lim od vás:“ a. zaženu jej do země bez dění vídati budou.
29. Ale i na služebníky své a na slu
cestně &pustá: tvář jeho roti moři vý—
chodnímu a. konec jeho E moři n'ejpo žebnice v těch dnech vyleji ducha svého.
30. A dám zázraky na. nebi i na ze
slednějšlmu:" i vze'de smrad jeho. a
vzejdeshnilina jeho; nebot pyšně činil. mi: krev a. oheň a páru a. dým.
31. Slunce obrátí se v tmu a měsíc v
21. Neboj se. země! lesej &.vesel se:
krev. prvé nežli přijde den Hospodinův
nebo velebné věci uči ' Hospodin.'
22. Ncbojtež se. zvlřata zemská! ne veliký a hrozný.
32. [ stane se: Každý. kdož vzývati
bot se vzplodily krásně pastvy pouště,
nebot přineslo stromoví ovoce své. fik & bude jméno Hospodinova, spasen bude;
nebo na hoře Sionu a vJerusalémě bude
vinice vydaly silu- svou.

trpělivý a mnohého milosrdenství &uko

jitelný nad zlosti!

14. Kdož vl, neobrátí-li se a neod

13) t. ůtrpnost má nad strutmi lidskými, tak že upouští od trestů svých. když se lidé polepší.
17) t. proč by měli pohané nim se poemiveti. Hkqjíce —
20) "- i "! kobylky. i Chaldejská nepřátele vaše. — ") t. či západnímu.—"') t. hejna kobylck,
do moře větrem zehnane' a pak zhailé na břeh vyučené. pachem smrdutým si i mor působí.
21) t. jako onen nepřítel vii (kobylky . král cheldejský se svým vojskem) pyšně jednal. tak se
velehnějšim nad ně ukázal Bůh.
28) t. přimo rozuměj buď pro:-oh. samého Joele, nebo jiného; dále pak obrací se k zaslíbenému
Vykupiteli, jedinému učiteli pravdy a slibuje duchovní milostí spolu : tělesnými dary.
28) t. po navrácení se : babylonského zajeti počne blaženějii stav váš: ale úplně vyplnilo se
teprv v novém úkonů. (Skutk. 2, 16. a d.) Bylyc jsou příběhově národa židovského nástin
a obraz budoucich dějů cirkve Kristovy, jak sv. apoštolové poukazují a sv. otcově zevrubně
vysvětlují. aleve zde řečená (2. 28—32 a S.) vesměs o Krista, o záhubě měste. Jemeléma
a o eoadněm dni mumějlce. (Mat. 24. 2.) (Od 28—32 klede se v hebrejském zvláštní
kapitole. L třetí, tek že třetí kapitole. vulgaty jest v hebr. buď 4. anebo 3. 6—26.)
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s, 1—19.

. jakož pověděl Hos odin, a v
ostatních. kterýchž povolá. ospodin.'

Kapitol-Š. a.
Hedpovídi hrozný eoud Boží ned nlrody o 17. blažený
mv neváha. duchovního Jeruzaléma.

l. Nebot,

9. Provolejte to mezi národy: Zo
světte boje. vzbuďte reky! „Pl'ijďtei &
Vystuptež všickni muži bojovníci!
10. Skujte radlice své v meče s mo—

?ky
své jsem.
voštipy. Nemocný necht řekne:
&silný
11. Vyrazte s pojďte, všichni národové

z:: lm
v těch
vtom
zajetidnech
jůdskě : &jem

čase. když ob
salémske:

okolní &shromažďte se: tam!! porazí Ho—

spodin silné tve !“

12. Nccht ovstanou &.vystoupi ná;
2. shromáždim všecky národy & sve— rodové do údo l_Jossfat: nebo tut used

du je do údolíJosafat:' a.souditi se budu
s nimi tu o lid svůj &o dědictví své iam

elské. kteréž rozptýlili mezi národy a
zemi mou rozdělili.
3. A o lid můj metali los: a dali pa.—
cholata v dům nevěstči &děvčata prodali
za. nápitek vína.
4. Ale však co mně a.vám. Týr-e ».Si
done i všeliký kraji Palestinských? Zda
liž vy pomstou odplatite mně ?A pomsti
te-li
se proti mně. brzo rychle navrá
tím platu vám na. hlavu vaši.
5. Nebo stříbro mě a zlato mé vzali
jste: &žádoucí věci má i nejkrsšši vne
sli jste do modlářských chrámů svých.

nu. abych soudil všecky národy vůkol.
13. Vpustte srpy, neb jest dozrála
žeň: pojďte
&sstupte,
nebo
jest li
sice.
přelěvají
se čeřeny:
neplná.
o rozmno
žila se zlost jejich.
14. Lidé. lidé _vúdolí pobiti :' nebo
blízký jest den Hospodinův v údolí
pobiti.
15. Slunce a měsíc zstmí se a. hvězdy
ztratí lesk svůj.
16. A Hospodin z Siena. zařve. a z

Jerusaléma.vydá
hlas singlu
pohnoulidu
se
nebesa. i země: &Hosp
' naděje
svého a síla. synův israelských.
17. I zvíte, že já, Hospodin Bůh váš.
6. A syny jůdskéj syny jerusalěmské
bydlící na.Sionu. hoře svaté své: i bude

pmdališste
synům
Rekův, abyste vzdá J erusalěm svatýf a.cizí nebudou choditi
'li je o končin
jejich.
7. Aj! já vzbudím 'e z místa.. kamž

jstellprodali
na. avu vaši.je: s obr tím odplatu vaši
8. A prodám syn vaše i dcery vaše
v ruku synů jůdskýcš &.ti je prodají Sa.
bejským, národu dalekěmu; nebot Ho
spodin mluvil jest.

v něm více.

18. [ stane se v ten den: Kapati bu
dou hory sladkostí &pahrbkové potekou
mlékem: a. po všech potocích jůdských
půjdou vody: a.studnice z domu Hospo
dinova. vyjde s svlažovati bude proud

trnoví.'

32) Smysl: Nebude od obecné zůhuby zachráněn. leč kdo uvěří v Kristu s vejde v Církev jeho.
(II. 2. 2. Met. 24, 22.) Tím však i značí skrovný počet těch. kteří uvěří v něho.

Bůh 'soudi; tedy v údolí, nebo na místě soudu Boliho. Sio jin-k není
nikde! údoli jména toho, leěby se rozumělo om blíže Thekue. kde! byl Joo-fat porazil Edo
mity, Ammonity . Moabity. (2. Pu. 20, 20.)
14) t. v údolí soudném, (jako vy'i v 2.) nebo tam se ma'.vykonnti soud nad nepnvootl světa.
IG) t. nhl-mi; aby slyšeli . ulekli se nepřátelé jeho. (Jer. 25. 30. — Amos ]. 2.)
") Rozuměj Jerusalém nový. duchovní. církev svah! ". (Zjev. 21. 27.)
2) Bobr.: Jeho infnt.

l8) Behr.: údoli tmí. či údoli Setim. kde Sodomu s Gomorrs stály; okoli vypl-uhlí:..Smysl: Vy—
plývnti bude z pravého"náboženství polehnňni Bolí i tu. kde! p rvó lithného viděti nebylo.
zvlášť v čas nejposlednější. Studnice jest obr-nem hojných milostí Bolíoh.
Bibli Gorki.
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_

a. 19—21.

19. Egypt; pustinu bude azemě idu— bude i Jerusalem do pokolení & po—
me'ski v oušt uhubenl: toto že ne— koleni.

pevali
vě krev
činil:nevinnou
proti synům
jů jejich.
kým a vy- byl21.
A očistila
krev jejich.přebývat:
kteréž jsem
v zemi
neočistil
:*&Hospodin
bu
20. A jůdshi země na.věky obydlena do na Sionu"
21) t. poustim krve jejich ještě nepomběuě. ——
Jinak také: Očíntímje pmléze od viny krve joitč
"
'. z. Meaiáiovy. nevinně prolité. -— ") &. nove'm. či v církvi ových včHdeb . ctitelů;
o.! le pak ku konci dnů nlplui počet. vyvolených Bolícb. určený ed věčnosti . ji!: : obvodů
nk : lidu innd-kého Ibromůidčný. oddělí je Pin od navržených : pojme je s tebou v bh.—
leny' onen Sion. kdelto . ním věčné přebývali. jeho věčně paliv-ti budou.

1. 1—8.

Amos.

1m

Proroctví Amosovo..
m0.
(břímě), pastýř : Theine. městečka asi půl třetí míle jižně od Betléma v krajině plsl'f
vinné letícího . prorokoval hn. koná věku Joroboama ll.. bile is:-lehkého. Byl tedy sonvčlý
| Oseůiem a lsaiišsm. V proroctví svém. hlavně proti laraelskn čelícím. hara lid : modloslolhy
vůbec a : bujně prostopášnosti. nemilurdného a lskotne'ho vtiskovění chudých cvičit; hrozí ra
to trestem Božím i lidu izraelskému i některým sousedním nůrodům a zvěstuje konečně i blahý
věk za panovůní uloveného rodu Davidova v duchovní říši Meaiůšovč. Za své neohroženě hladal
vůle Bozí i proti králi od kněze bethchhdho Amaziišo obžalován a : umo vypovězen jeot. Praví
se. že od syna téhož kočce kyjem byl ubit. Církev sv. jej co mučeníh etl. kladou.: pamithn

jeho na 31. března. Kniha jeho se vždy za pismo sv. uzáv-la.

Kapitola

1.

3. Toto pravi Hoapodin: Pro tři ne

moc mm Boii . sucho zemi Israelshó,3. vilky šlechetnosti

Damašku

i pro čtyry'

110—

Wzťn'kýl'l" g;“ sýfý'gmíf'322251133: TY" obrátím ho :" proto že mldtili železnými
nym,

.

nmej

, a.

0

y .

VOZYG!

d.."

4. Ale pošlu oheň' na dům Azaelův &.

.

lovžámosllošaijesž běl z



hubim obyvatele z pole modly" &dg

pas X'" Z c u ' 0 m.
co uděl na. lsraele za

ciho berlu z domu rozkoše: & řenesen
b d l' d
1: d C
. dl H

dnův Oziáše. krále jůd—
?ma. 5 na,Joasova, krále
israels 51,0,dvě létapřed
zemětřesením.'
2_ [ řekl: Hos odin ,

spisu“
si" Ý “ "eny“
0“
_
_
6. Toto pravi Hospodin: Pro třl ne

_., ského. &u dnů Jembo-

Siona zařve & z erusa—

léma. vydá hlas svůj: i

kvllily
pastvinš
pastýřůvkrásně
a. vyschl
vrc
Karmélu.

zžlře domy Benadadovy."
5. [ zetru závoru' Damašku: &

šlechetnosti Gázy. i pro čtyry neobrátlm
ho: proto že odvedli m'até veškeré. aby
je zavřeli v zemi idumejskéf
7. A pošlu oheň na. zeď Giny &zžlře
domy jeji.

8. jenž
A vyhubim
obyvatele
: Azotu
toho,
drží žezlo,
zAakalona:
&obrů&
tim ruku svou proti Akkaronu & za

l) l.. n krale Oriůie: i Zachar-iii (14, S.) i Josef Flaviu: (Staroi. 9. H.) zmiňqií to o tom
zemětřesení; tento di. ie se událo. když ti Osiii důotojnoat hebkou osvojovd.
3) t. pro mnohé; určitým číslem za neurčitě. — ") t. „nemiluji „nad nímž“ nebo dle Behr.:
„neodvrbtím trub nrčený.“ — '“) t. kolovými vozy hnhili zemi . lid. (IV. Král. 18. S.)
4) t.. vilku. -— *) t. ponovníci Dun-ilin. otec a. syn; Jeroboam jo přemohl a und i palic
jejich quam.
5) &.pevně brody. sílu a moc. — ") t.. : údoli neilechetnosti. pro modlodulhu nm pbchanou;
jiní: města „Bohů-Avon.“ nyní Boal-Bek. v údolí mezi Anti-Libanon: & Libunem. které! i
„Edem“ údolím rozkoše slnlo. — "') :. Kyr, krajina v Auyrii. (IV. Kril. 16. S.)
6) Gaza, jedno z pěti měst Filistínahých; rozumqi tu a dilo Blistinskó vůbec, kteří veliké mnolství
ujetých bez rozdílu věku a pohlaví odvedli : produli Edou-kým. (ll. Poul. 28. H.)

"?
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Amos.

ou ostatní Filistínští.
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raví Pán

2. A pošlu oheň na Moaba a zžlře
domy Kariothz' i umře s hlukem Moab
9. Toto praví Hospodin: Pro tři ne &se zvukem trouby :"
3. a vyhladim soudce z prostředku
člechetnostr Týru. i pro čt y neobrá
tím ho: proto že zavřeli zajaté veškeré jeho a všecka knížata jeho zbiji s ním.
v idumejské zemi a nerozpomenuli se praví Hospodin.
na smlouvu bratrů.“
4. Toto praví Hospodin: Pro tři ne
10. I pošlu oheň na zeď tyrsltou a šlechetnosti Jůdovy i pro čtyry neobrá
tím ho: proto že zavrhl zákon Hospodi
zžíře domy jeho.
11. Toto ravi Hospodin: Pro' tři ne nův- a. přikazauí jeho neostřihal: neb
šlechetnosti
oma, i pro čtyry neobrá oklamaly je modly jejich, po nichž ode
tím ho: proto že stíhal mečem bratra šli otcové jejich.
svého a zrušil na něm milosrdenství a
5. A pošlu oheň na Jůdu a zžíře do
držel déle prchlivost svou a hněv svůj my jerusalémské.
choval až do konce.
6. Toto praví Hospodin: Pro tři ne
12. Pošlu oheň na Themen: a zžíře člechetnosti Israelovy i pro čtyry neo
domy Boal-y.“
brátím ho: proto že prodal za stříbro
13. Toto praví Hospodin: Pro tři ne spravedlivého a chudého za obuv.“
šlechetnosti s nův Ammonových i pro
7. Kteříž potírají hla
chudých v
čtyry neobrát m ho: proto že roztínal prachu země a cestu po 'ených zkři
těhotné Galaadské k rozšíření kraje vují: & syn i otec jeho chodili k divčici.
svého!
tak že poskvrnili svaté jméno má.
14. I zame oheň na zdi Rabba:'
8. A na oděvích zastavených sedali
a zžiře domy jeji v úpěni v den boje a u
podle každého oltáře: a vino odsouze
vichru v den pohnutí.
ných pili v domu boha svého.
15. A půjde Melchom' v zajeti. on i
9. Já pak vyplenil jsem Amor-rhej
knížata" jeho spolu. praví Hospodin.
ského před tváří jejich: jehožto vyso
kost vysokost cedrův. &silný byl on jako
dub: a zetřel jsem ovocejeho svrchui
Kapitola :.
Hrozí due tre-m Božím un mnam..
L—Jůd—kořeny jeho zespod.'

dil..-

p

Ill-nu. 6. . Israel-hemu. timto “um
kůn-ni piodlfinjo.

.dobrodlnipro

10. Já.egyptské
jsem, kterýž
vás vvyavedl
z země
a vo(jsem
il jsem
na
1. Toto praví Hospodin: Pro tři ne poušti čtyřicetilet, abyste obdrželi zemi
šlechetnosti Moabovy. i pro čtyry ne— Amorrhejského.
obratím ho: proto že spálil kosti krale
11.aAz vzbudil
jsemvašich
z synůnezarejs
vašich lpro
rolry
mládenců
éz'
idumejskóho až do popela.

8)
9)
12)
13)
14)
15)
2)
6)
9)
ll)
...—_

Proroctví to naplněno Nabuchodonosorem. Též Alexander Veliký Gazu vybojoval a osadil.
:. bratrskou. mezi Šalomounem . Bir—mem. (III. Král. 5. ]. Ammouiti 9. l3—l3.)
Themen . Boura, města Edomskýeb, je! bratry zove Židův. protože pochineli ed Eaaun.
t. k rozšíření země své vedli proti Israel-kým vilku s takovou ukrutností, že mi těhotných
un neušetřili. (Srov. Oz. 14. ]. pozn.)
To bylo hlavní město Amnon-kých. Nabuohodonoeor ho po válce židovské vybojoval.
t.. kůl; anebo modll Moloch. (Srov..lel'. 49. 3. — 48. 7. ——43, 11) — ") jinak: kněží.
t. jedno : znamenitých meet Moabskýoh. — “) R. v boji. v útoku vůlečném.
t. le soudoovč jeho jsou napravedliví, berouce úplatky &chudého o poslední mqjitek odírqjioe.
t. veškeré Chananqjské, otce i syny, do kořene jsem pohubil k vůli lidu israelnkému. (l. Moj. IS.)
t. Bohu zasvěceně. zaslíbené, kteří nesměli píti nápojův opojny'ob. (IV. Moji. G.)
_

V-, _.

Amoa.

2. 12. —3. 15.

7. Neboť nečiní Pán Bůh slova. leč
zdali tak není. synové israelští. praví
Hospodin?
zjeví tajemství své služebníkům svým
12. A vy připijíte nazarejským vina: prorokům.
a. rorokům přikazujete řkouce: Nepro
ro ujtc!
13. Aj! jé. skřipěti budu pod vamif
jako skřipí vůz obtížený senem.
14. A zajde utíkanl rychlému a silný
nepodrží moci své a udatný nevysvoho
dí duše své:

_

9. Ohlaste v domích azotských a v
domích země egyptské a rcete: „Shro
mažďte se na hory samařské a vizte
bláznovství mnohé u prostřed ní a na—

15. a kdo lučiště drží. neostojí a ry
chlý na nohy své nebude svobozen a
vsedající na kůň nevysvllbodí života
svého:
16. a udatný srdcem mezi silu mi
nahý utíkati bude v ten den, praví o—
spodin.

Využití nevdčk národu iaraelakému n véati jinou

B. Zařve lev; kdož se nebude hatí? a

Pán Bůh mluví. kdož nebude proro
kovati?'

po—

mstu od Boha, kuráž sotva kdo ujde.

1. Slyšte slovo, kteréž mluvil Hospo
din na vás. synové israelštl: na veškeren
národ. kterýž jsem vyvedl zzemě egypt
ské řka:
2. Toliko vas poznal jsem ze všech
národů zemských: protož navštívím na
vás všeck nepravosti vaše.
3. Zdai půjdou dva spolu, leč se
shodnou?

tisk
ící v tajných schranach je'ích.
10. neuměli činiti, což pravé o jest.
dí Hospodin, shromažďují na poklad ne
pravost a.loupeže v domícb svých.
11. Protož toto dí Pán Bůh: Soužena
a vůkol obležena bude země: a_stržena
bude u tebe síla tvé. &.rozchvátůni bn
dou (lomové tvoji.

12. Toto praví Hospodin: Jako když
vytrhne pastýř z úst lva dvě stehna,
anebo konec úška: tak vytržení budou
synové israelští. kteříž bydlejí v Samaří
na kraji ložce a na posteli dumašskéfL
13. Slyšte a osvědčujte v domu Ja—

kobovu. dí Pán Bůh zástupu:
14. že vden, když navštěvovati počnu
přestou ní israelské.. navštívlm jej i ol
táře v ethel: a odtati budou rohové
oltáře a spadnou na zemi.

15. A zrazím dům zimní s domem
letnímz' i zahynou domové :: kostí slo

4. Zdali zařve lev v lese, leč má. lou— nových" a rozmetani budou domové

pež? Vydá-li pak lvíče hlasu z odpoči
vadla svého. leč něco polapí?
5. Zdali upadne pták do osidla na
zemi bez čižebníka? Zdali vzato bude
osidlo z země. prvé než co popadne?
6. Zdali zavznl trouba v městě, &lid
se nezděsí? Zdali bude co zlého v mé
stě, jehožby Hospodin neučinil?

mnozi, praví Hospodin.

13) t. pod tiší hříchů vašich steném. nesnesu je déle; opustím. patre-tam vis.
3—8) Smyal: Jako ae nie nedéj'e bez příčiny. tak i já. vám treat Boží pro hříchy vaie včatlln.
12) Dolní: si hovíee; smysl: Vy, kteří: nyní rozkošné žijete. zahnheni budete. tahle : vůl sotva
tolik zachováno bude. jako když pastýř : uchvíeeného lvem zvířete jedn. stehna anebo
ucho zachová. —-—
Staří sedávali (jakož

nérodové východních není podnes) na lolcích nebo

pohovhách nízkých vůkol steny položených a drahými koberci (nejznamenitqjii byly damaiské).
postřenýoh: v koutě bývalo čestné místo.
15) t. bohatí mívali zvláštní letohrádky v horách. — ") t. bohaté kosti alonovou vyklidlmč.
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Kapitola 4.

městu. aby se napili vody a nenssytily
se: anenavrůtili jste se ke mně. dí Ho
spodin.
'
předouůpohty
Boii.ne magmatu..
9. Bil jsem vás větrem žhoucím &rzi:
12. nepominl move ! pouni.
'
množství zahrad vašich s vinic vašich.
]. Slyšte slovo toto. krávy měně.“ olivovlvaše i íikoví vaše snědly housenky :
kteréž jste na hoře semeřské: kteréž a nenavrátili jste se ke mně, dí Ho
nLtisk činíte potřebným & utisku'ete apodin.
chudé; kteréž říkátexánům svým: ři— 10. Poslal jsem na vás smrt na cestě
neste &budeme píti.
egyptské! zbil jsem mečem mládence
2. Přisáhl Pán Bůh na svatost svou: vaše, až do zajetí koni vašich :" al učinil
že. hle! přijdou na vás cínové. &vyzdvi— jsem. že vstupovala shnilina ležení va
hnou vás na bidlecb & ostatky vaše v šich v chřípě vaše: &.nenavrůtili jste se
hrncích vřelýchf
ke mně. dí Hospodin.
3. A skrze díry vyjdete jedna proti
11. Podvrátil jsem vás. jako podn-á—
druhé & vyvrženy budete do Annou.“ til Bůh Sodomu &Gomorrhu . a. učinění
jste jako hlavně ržená z ohně :' a ne
praví Hospodin.
4. Pojďte do Bethel a.bezbožně čiňte : navrátili jste se e mně. di Hospodin.
do Galgala a rozmnožujte přeswupení:
12. A protož toto učiním tobě, Israeli:
a přinášejte ráno oběti své, po tři dny když pak tyto věci učiním tobě. připrav
se vstříc Bohu svému. Israeli!
desátky své.
5. A obětujte z kvašeného“ chválu:
13. Nebot aj! ten. jenž činí hory a
a provolejte oběti dobrovolné a zvěstuj tvoří vítr a zvěstuje člověku slovo své;
te: nebo tak jste chtěli." synové isra— jenž činí mlhu jitřni & kráčí po výso
elští, raví Pán Bůh.
stcch země: Hospodin. Bůh zástupů
6.
tož i já. dal jsem vám strnuti jméno jeho.
zubů po všech městech vašich & nedo
statek chleba na všech místech vašich:
Kapitola 5.
& nenavrátili jste se ke mně, dí Ho Želostne upomíná lid. aby vyhleddnl Boha a tak
snnd hněv jeho odvrátil: 10. osvědčuje. že u Behn ne
spodm.
oběti bez skutků spravedlivých; 27. hrosi jim,
7. Je také zabránil jsem od vás de— prospěji
že nepolepii-Ii se. daleko do zajeti odvedeni budou.
ště. když ještě tři měsíce zbývaly do
1. Slyšte slovo toto. kvílení. kteréž
žně: a děti! jsem na jedno město a na
druhé město jsem uedštil: strana. jedna.
na vás:
deštěm svlnžena byla a strana, na kte— já
podpozdvihuji
&nepovstane
více. Dům isreelský
2. Panna isrselská' povržena jest na.
rouž jsem nedštil, uschla.
8. [ přišla. dvě i tři města k jednomu zemi svou a není, kdoby ji pozdvihl.
Kid denymms

projichrouna-iii život| z toho

Jdonei nttiůy; 4. pak lid vůbeesmedlóhtviů.

pul-ipo

]) t. un'y romsřilé, marné & bujně. —- ") t. povzbuzujete mmotntností svou manžely ne'.
že neprevým způsobem darů no chudých vydírají. abyste vy prostopáine lití mohly.
2) Dle Behr.: „odvedené budete se kruhy (no-ein prodité) . potomci veii udicemi rybiřskými.“
3) t. pobořenývni tděmi opustíte město. e potom odloučen, byvie od sebe, odvedeny budete
do Armenia; ). do palbu lenin královlkýeb. (Een-mu.) Vv. 4. o 5. s posměch.-m prnvi.
5) t. kvuiene'ho e
otočte-u. ikon tekuovll. — ") t. tak se líbilo vim. nikoliv puk mně.
10) t. jeho druhdy na Egypťany; jinak: mor egyptský. jako bývů v Egyptě. —- ") t. až koně
vaše kol-lstí nepřátel se stali. nim ze Aobobe e Joeehue kršlů. ([V. xm. s. 25. — 7.)
") *—
jůb okurek; docela skoro pobubeni & zničení zůstali jste po vilce zhoubné.
12) t. tek jako jsem tě trestal druhdy. tresteti budu i dále. abych tě upravil . ty pak hodně
PHjll 1050. jej.! k spasení tvému pošlu, rulibendho Mesiáše; nebot uj ph chu!

2) t. obec lidu ísrulskóho. národ isnelský leží porotu . uma zničen. (Viz 4, u.)
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12. Nebo seznal jsem mnohé nečle
3. Nebo toto praví Pán Bůh: V mě
stě. z kteréhož vycházelo tisíc. zanechá chetnosti vaše &veliké hříchy vaše: ne
no bude sto: &v tom. z kteréhož vychá. přátelé jste spravedlivého, berouce dary
zelo sto . zanecháno bude deset v domu &chudého utiskujíee v bráně.
israelském.
'
13. Protož moudrý v čas tento mlčeti
4. Nebo toto praví Hospodin domu bude. nebo čas jest zlý.
14. Hledejte dobrého a ne zlého, aby—
israelskému: Hledejte mne & živi bu—
dete.
ste živi b li: a bude Hospodin Bůh zá.
5. A nehledejte Bethel s do Galgnls stupů s všmi. jakož říkáte!
nechoďte &do Bersabé neputujte: nebo
15. Nenáviďte zlého a milujte dobré
Galgals zajato odvedeno bude &Bethel & ustanovte v bráně soud: zdali snad
bude neužitečn'.'
smiluje se Hospodin Bůh zóstupů nad“
6- Hledejte Hospodina & živi buďte: ostatky Josefovými.
16. Protož toto praví Pán Bůh tě
at snad neshoříjako oheň dům J osefův.'
a zžíře Béthel &nebude. kdoby uhasil; stu ů panovník: Po všech ulicích bude
7. jenž proměňujete v pelyněk soud. kví ení: &.po všech místech. kteráž vně
jsou. volati se bude: Běda. běda! I po
a. spravedlnosti na zemi hozujete.
8. toho, kterýž činí Ar tura &Oriona“ volaji oráče k smutku s k nsříknní těch,
&obracuje tmu v jitro a den v noc pro jenž umějí naříksti.'
17. I po všech vinicích bude kvílení:
měňuje: 'enž volá vody mořské a.vylévá
nebo projdu prostředkem tebe . praví
jehna.
e 0: tvař země: Hospodin jméno jest Hospodin.
J 9. kterýž usmívaje se zkázu na sil
18. Běda těm. kteří žádají dne Ho
ného a pohubeni na mocného přivádí. spodinova? K čemuž on vám? Den ten—
10. V nenávisti měli jsou trestajíciho to Hospodinův tma jest“ a ne světlo.
v bráně: a toho. jenž mluví dokonale, v
19. Jako kdyžby utekl muž před lvem
ohavnosti měli.
a.potkal byjej medvěd: a všed do domu
11. A proto tedy že jste loupili chu— s Zpolehnuv rukou svou na stěnu. ušt
dého & kořist vyvolenou brali jste od knul by jej had.'
něho. domy z čtverhranného kamení sta.
20. Zdali není don Hospodinův den
věti budete a. nebudete bydliti v nich; tmy a ne světla.: &není-liž mrákota &ne
vinice uejlíbezuějši štípiti budete &ne blesk v něm?
budete píti vína.jejich.
21. Nenávidím &zavrhl jsem slavno
5) t. zničený. zpustošený; Béthel. Galgnls i Bembé. místo. znamenitě, zasvěceně oltáři od
praotců tsm vyzdviženými, nn dobrodiní od Boha obdržená. (Bethel [. Moji. 28. N.) Gol-'
gala. Jos. 4. 20. Bol-sabe. tuni 19, 2.); později pak modlosluthou zneuotívnuá. — (Os. 4,
15. — 1. Moji. 46. l.)
6) t. království desatero pokolení is:-selských; Jerobosm pocházel z kmene Eft-nim. syna Josefova.
8) Ark tur nejjasnější. červennvy'm světlem se třpytící hvězd. v souhvězdí Bootesa (poovodn);
dle Hebr. jinak: souhvězdí slepice s kulichy unavené . vůbec známě. Orion nejkrisnější
s největší souhvězdí. je! si staří v podobě reka Oriona mečemopásaného phdstsvonli;
sedmerom větších hvězd. : niobžto čtvero působí nepravidelný, kosmý čtverohrnn, uprostřed
něho! též kosmo vedle sebe tré ostntníoh stojí. proto u nús kosy řečeno.
14) t.. skutečně vám ku pomoci přispěje. nejen jak vy se nyní klamné domnívěto . uiproroci

m účtují. ani: v skutku tak jest.
16) t. žen, které se obyčejně k pohřbům nnjimnly. aby hlasitě kvílily.
18)a. ma na, m “ Boha o pomoc proti nepřětelům. ale skutky jej uruejíoo.
k pomstě vyvolávají. — ") t. nešťastný; nooo se neštěstí nomen..
19) t. nikdo nikde! níjnk záhubě neujde.

tím spíše
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sti veže: a nepřijme vůně shromáždění
vašich.
22. Pekli obětovati mi budete zb.
palně oběti a dary vaše, např-íjmu: a na.
sliby tučn ch věcí vašich nevzhlednu.
23. Odejmi ode mne hluk písní svých;
a zpěvu loutny tvě nechci poslouchati.
24. Iz'ev se jako voda soud a sprave—
dlnost “sito potok silný.“
25. ždali jste mi zbitých obětí a po—
svátných obětovali na poušti za čtyřiceti
let. dome ieraclský?
26. A nosili jste stánek Molochovi
svému a obraz modl vašich. hvězdu boha
vašeho. kteréž jste učinili sobě.“
27. Iučiním, že se přestěhujete za
Damašek. praví Hospodin. Bůh zástupů
jméno jeho.

5! 22- — o. l..

4. jenž spíte na ložich slonových a
chlipníte na postelích svých: jenž jíte
berana ze stáda a telata :; prostřed
skotu;



5. jenž zpíváte k hlasu loutny: jako
David domnívali jsou se, že mají ně.
stroje zpěvu;
6. pijíce víno v konvích a nejlepší
mastí se mažíce: a žádné útrpnosti ne
měli nad potřením Josefovým.
7. Pročež nyní půjdou do zajetí v čele
stěhujících se; i odstraněn bude spolek
rozkošnlkův.
8. Přisahl Pán Bůh na duši svou,
praví Hospodin Bůh nástupů: V oha
vnosti já mám pýchu Jakobovu i domů
jeho nenávidím a vydám město s oby
vateli 'eho.

9. ozůstane—li deset mužů v domě
jednom. i oni zemrou.
10. A vezme jej příbuzný jeho a spálí
Kid Jůdskě i Izraelské : pýchy . prostopášnosti; & jej. aby vynesl kosti : domu:' a dl tomu.
7. opět jim hrozi ujet-im.
jenž jest v ekrýších domu: Zdali ještě
]. Běda vám, kteříž bohatí jste na někdo u tebe?
Sionu a doufáte v horu samařskou! nej
11. I odpoví: Konec jest. [ dí jemu:
vzácnější hlavy národů. chodlce zpupné
do domu israelského.
Mlč
a nepřipomínej
jména Horspzcziinovaf
12.
Nebot aj. Hospodin
p" 'e a po
2. Jděte do Chalane a vizte &.odtud tepe dům větši zbořením a dům menší
roztrženlm.
jděte
Emath velikého
& sstupte
do
Geth do
Palestinských'
a do
ne' epšícb
13. Zdaliž mohou koně běhati po
kterýchkoli království jejich: zciali jest skalí. anebo můž-li se crad bůvoly. že
širší kraj jejich kraje vašeho?
jste obrátili soud v hořkost a ovoce spra
.
3. Jenžto jste odděleni ke dni zlému: vedlnosti v pelyněk ?“
14. jenž těšíte se ničemnosti;' kteříž
a blížíte se k stolici nepravosti,

Kapitola 0.

21—24) Smysl: Oběti velieh sebe hojnějšieh : slavností sebe skvostnějiich a hlučnějiích nie nedbům.
neohritite—li se ke mne srdcem . nebudete-li konsti skutky spravedlností.
25—26) t. ač jste mi na pouiti obětovali. nespustili jste se modl svých. jichž jete uznali a si
udělali v Egyptě; a tak činíte posavade: pročež . . . (Skutk. 7, 42.)
2) Chnlene tolik co Kteeifon u řeky Tigrísu: Emth větží. Emese u řeky Orontu v Synké Ape
meně; Goth. jedno s hlavních měet Filistinskýcb. Oziiiem, králem jůdským právě ze. věku
Amosova dobyté a poplenónó. (ll. Pu-slip. 26. B.)
10) t. tiše bez pohřebné slavnosti opilí mrtvol . kosti pozůstalé odnese v hrobku otcův. V čas
moru se i u Židů mrtvoly spělivaly.
11) t. neprospěje “dnů modlitba k Bohu; vyplnit. čímž nehrozil; 9—11 líčí mor. v němž mnohé
rodiny do posledního vymrou.

13) v tamních Winans

nechávají .. koně bosy, prom po skllneté pass jich prohanet; tuto
priklad ikodlívóho s. spozdilébo jednůní klade. jokes i spřežením volů skálu orsti: tak
tě! hodni s. nesmyslů jest vielikž neepnvedlnoet.

n

14) t. doufžte v ničemné modly s. ničemnou proti moci m6 sílu svou s hradeb uvidi.
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říkáte: Zdaliž. ne silou svou pojali jsme

si rohů?"

15. Neboť aj, vzbudlm proti vám. do

me israelský, pravi Hospodin. Bůh zá
stupů. národ a. setře vás od vjiti Emnth
skěho až do potoka pouště.'

Pán stojící na zdi obmetsně & v ruce
jeho lžíce zednlkova.
8. [ řekl Hospodin ke mně: Co vidíš.
Amose? I řekl 'sem: Lžici zednikovu. [
řekl Pán: Aj, ja položim lžíci u prostřed
lidu svého israelskěho: nebudu vice ob

mltati jej.'

Kapitola 1.
Trojim vyd'emrn vésti Bůh prorokovl. jak. trest-ati bude
lid i krile; 10. Amos pro to od Amosiišo obhlován

: vypovem;
.

16. ospravedlňuje se . předpovídá Ams
niňiovi trest Boii.

|
1. Toto ukázal mi Pán Bůh:' a aj!
' učinil
kobylk
na počátku
se
a. aj. déšt;
bylin za
poz niho
deště ," pučlcich
pozdní po senoseči králově.
|

9. A zbořeny budou Výsosti modly
& svatyně israelakě zpuštěny budou: a

povstanu proti domu Jembomom

s

mečem.
10. [ poslal jest Amasiáš. kněz bé
thelský k Jeroboamovi. králi ismelské
mu. řka: Zprotivil se proti tobě Amos
u prostřed domu ismelskěho: nebude
moci snésti země všech řeči jeho."
11. Nebo toto mluvi Amos: Mečem
umře Jeroboam a israel zajat přestěhuje
se : země své.
12. [ rekl Amasiáš k Amosovi: Ty,
jenž vidíš, jdi. utec do země jůdskě: &
jez tsm chléb a. tam prorokuj.
13. Ale v Bethel nebudeš více pro
rokovati: nebo svatyně králova jest a

] stalo se.
když dokonaly
'isti2. byliny
zemské,
řekl jsem:koblylky
ane
lšože, milostiv bud'. prosim! Kdož po
zdvihne Jakoba.. nebot maličký jest?
3. Smiloval se Hospodin nad tim:
Nebudet. řekl Hospodin.
'
4. Toto ukázal mi Pán Bůh: a aj.
| povolal ohně k soudu Pán Bůh: a. ten dům králmský jest.
14. I odpověděl Amos a. řekl k Ama
, sežral propast velikou a snědl spolu dll
(země)“
siášovi: Nejsem prorok a neisem syn
5. [ řekljsem: Pane Bože, upokoj se, prorokův; ale pastuchn jsem j . česajlcl
! prosim! Kdož pozdvihne Jakoba, nebo planéňkyf
15. [ vzal mne Hospodin, když jsem
maličký jest?
6. Smilovai se Hospodin nad tim. Ale chodil za stádem: a řekl Hospodin ke
i toho nebude; řekl Pán Bůh.
mně: Jdi. prorokuj lidu memu israel
7. Toto ukázal mi Hospodin: A hle, skému.

“)

2)
4)
8)

t. sami o sobě jsme dosti mocní; neni nám Boha. ani potřebí: roh obrazem síly a moci.
t. od pomezí severního (Emath) s! k jilnlmu; (potok pouště n. egyptský).
Troji trest tuto předpovídá prorok: ]. blsd. hejny kobylek působený, 2. sucho náramně. Jím!
veškeré nebe hlubší studnice vyprůhnou; 3. válku, v kteréž země takovou zkázu utrpí, le
všecka. mests. budou pobořena. rod krůlonký pohuben. lid do ended odveden. — ") t. v čus
otsvy. Dělání sena neznali původně v Palestině. neehůnjioe po celý rok stáda. svi ns
pastvě. (hill. :. S.) Jemboom l'l. teprv sena pro své koňstvo made potřebí. po celé zemi je
pokositi dimi. co! slulo senoeeči krilovou, etůdům lidu toliko otavy ponecháno. Kdy! puk
i tu kobylky tim časem obyčejně plichúsejice shubily. ubohému lidu ničeho! nezbylo.
Po smrti Jeroboama. ll. království isroelské tak oebudlo. le se bez cizi pomoci udrtoti nemohlo.
t. sucho náramně pohubilo zenu. .: veškery studně . sl'ldle, vypálily; kobylky i oheň jsou
obr-zem zhoubných válek. (Viz mohu: 1. 4. Joel 2. an.)
'
t. jnkkoliv jsem lid sviú pečlivě udelal : ozdobil, opustim ho nyní & zhubím: splnění viz:
IV. Král. m. 30. a 15, s. 9. 10.
t. jest se obtvati zboul'eni lidu: obyčejů žaloba proti horlivým hluntolům slovo Božího.

10)
14) ty jsou velmi sladké. ole i tako

mm času.

shimó ovoce tamních qujin . stravou nejspmtšlho lidu.
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16. A nyní dyš 'alovoHospodinovo:
Ty pravíš: Nepromkuj na Iaraele &.ne

7. [G.—8, IG.

nuzných a chudých za obuv a otřebky

obilné prodali?
7. Přisáhl Hospodin proti ýše Ja
kapej' na dům modly.
.
17. Protož toto praví Hospodin: Zena kohově: Zet nezapomenu až o konce
tvě v městě zprměna bude: a synové všech skutků jejich!
8. Zdali se nepohne nad tím země a
tvoji i dcery tvé mečem padnou a země
tva provazcem změřena“ bude: a ty v nebude kvíliti všelikě obyvatelstvo její?
zemi poskvrněně" umřeš a Israel zajatý i vystoupí jako řeka všecka a vyvrženo
bude a splyne jako otok egy taký!
postěbuje se : země svě.
9. I bude v ten dgn, praví án Bůh:
Zapadne
slunce o poledni :. uvede tmu
Kapitola 8.
na. zemi v den světla:
Ukazuje. že hrad k potrestali dozrál o 3. že pro 1..
10. e obrátim slavnosti vaše v kvílení
komuni . vielikon oapnvedloolt nhubeo bude; 9.
ic danosti jejich v lmutek obráceny. ll. oni ale io
& všecky pisně vaše v nářek: &položím
strutmí pokoření . po clovb Božím toužit! budou.
na všeliký hřbet váš žíni a na každou
1. Toto mi ukázal Pán Bůh: A aj. hlavu lysinu: a učiním ji 'ako kvílení
hák (k česání) jablek.“
nad jednorozeným a posle í věci její
2. I řekl: Co ty vidíš, Amose? I řekl jako den hořký.
ll. Aj. dnové jdou. dí Hospodin. &
jsem: hák (k česání) jablek. [ řekl Ho—
spodin ke mně: Přišeltě konec na lid pošlu na zemi hlad: ne hled chleba ani
vody. ale slyšení slova Hospo
můj imelský: nebudu již více pomí— žízeň
dinova.
jeti ho.“
12. Ipohnou se od moře až k moři a.
3. A akřipěti budou stežeje chrámo od půlnoci až na východ: obchůzeti bu
vé“ v ten den, praví Pán Bůh: mnozí dou hledajíce slova Hospodinova a ne
zemron: na všelikem místě panovali najdou.
bude mlčení."
13. V ten den umdlévati budou panny
4. Slyštež to. jenž potlačujete chu krásně &mládenci žízní.
dého &vyhlazujete nuzné země.
14. ti. jenž přisahají skrze hřích sa—
5. říkajíce: Kdy pomine nový měsíc mařský a říkají: „Zivt jest Bůh tvůj v
a budeme prodávati zboží? a sobota 8 Danl“ a: „Ziva jest cesta Bersabó“!' i
otevřeme obilnice? abychom zmenšili padnou a nepovstanOu více.
míru a.zvětšili závaží a podvrhli váhy
lstivě,
6. abychom se zmocnili za stříbro
16) t. neprorokuj. nemluv proti . . . dle Behr.: „na dům laikům“ snad tolik co Bel-sobe. bývalé
sídlo Isikovo; kopůním nebo deštěm rozumějí le hrozby. (Euch. 20. 46. 2l. 2. Mich. 2, G.)
17) . cizím rozdělena. — ") t. pohanské, modláhtvím zpnuěné; toto k Amosiaiovi mluví.
!) t—hik k přiklonění větvi stromu při česání jablek; býval na něm obyčejně košík přivízěn.
do něj! se sčesané ovoce dávalo. Tresty Bolí ne v písmě těžení obilí nebo ovoce přirovněvqjí.
2) t. jako štěpu!- nemíne ctromu. jeho! ovoce duralu, takjá. příjdu. skloním : potrestám lid svůj.
3) t. při bopytí chrámu. když násilně od nepřítele zotvírímy budou; rozuměj buď chrám v Bethel
& nebo v Jemelěmě. — ") t. a obyvatelé bud' pobiti. nebo do zajetí odvedení budou.
6—6) t. vy, kteří pro lakomatví oni dne Božího. ani). kterého přikázaní jeho dbáu; co vám
k zinku. tot i za právo považujete; : lokomsWí í udínu chudým drne prodivůte.
8) t. jako řeka Nil: ta mvodoivii se uplovqje celou zemi a vtéká konečně do moře; tak i
země innelskě | obyvateli nými od nepřítel zaplaveno . do zajetí téměř aplálmutn bude.
11—14) t. až strutmi zajetí pokořeníbudete, pak » roztoužíte po hluatclích slovo Botího. ji
mi! nyní pohrdúte. vyhěnějíco je od nebo a po mediich toliko těkajíce. (7, 10—16.)

Kapitola 9.
Piedpovidů konečnou skicu kriíovstvi Israel-kého; 8.
v níž však dobří uchovali budou: 11. líčí oslovenídomu
Davidova a' 13. blaženost říše Mosušovy.

]. Viděl jsem Pána stojícího na oltáři
a řekl: Udeř v stežeje a nechť se po
hnou podvoje. nebo lakomstvi v hlavě
všech ,' i posledního z nich mečem za
hiji: nebude jim útěku i utíkati budou a
nebude zachován z nich. kdož uteče.
2. Sstoupí-li až do pekla. odtud ruka
má vyvede je: a pakli vstoupí až na
nebe, odtud strhnu je.
3. A schovají-li se na vrchu Karmélu,
odtud vyslidím a vezmu je: a skryjí-li
se před očima mýma. v hlubině mořské,
tam přikáži hadu &uštkne je.
4. A odejdou-li do zajetí před nepřá
tely svými, tam přikšži meči a.zhubí je:
a upru oči své na ně ve zlé a ne v dobré.
5. A Pán Bůh nástupů dotkne se
země &.uvadne a vzúpí všickni obyva
telé její: i vystoupí jako potok všecka a
splyne jako řeka.egyptská.
6. Kterýž vzdělal na nebi vstou ení
své a svazček svůj na zemi založil? te—
rýž volá vody mořské a vylévá je na
tvář země; Hospodin jméno 'eho.
7. Zdali ne jako synové ouřeninů
vy jste mně, synové israelštíl? dí Ho
spodin.“e
země
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Amos.

9. 1—15.

Zdali
neVyvedl zlíci—selez—
tské jsem
& alestínské

decie."gšpsyrskézprrene ?""

appa

8. Aj! oči Pána Boha proti království
hřešícímu a zetru je od tváři země: ale
však docela nezetru domu Jakobova. dí
Hospodin.
9. Neboť aj! já přikáži a stlukn ve
všech národech dům israeíský. jako tlu—
čena bývá.pšenice v řešetě: a neupudne
kamének na zemi.“
10. Mečem zemrou všickni hříšníci z
lidu mého. jenž říkají: Nepřihližít se a
nepřijde na nás zlé.
11. V ten den vzbudím stánek Daví
dův. kterýž klesl: a zase vsdělém pro
bořeníny zdí jeho a to . co se bylo se
sulo opravím: a. zase vystavím jej jako
ve dnech starodávních.
12. Aby vládli ostatky idumejskými
i všemi národy , protože vzýváno jest
jméno mé nad nimi. praví Hospodin, číně
tyto věci.
13. Aj. dnové přicházejí, praví Hospo
din: a postihne orůč žence &tlačitel hroz
nu rozsevače semene: i kapati budou
hory sladkostí a všickni pahrbkové vzdě
láni budou.
14. A obrátim zajetí lidu mého isra
elského: a vzdělávati budou města zpu—
stošena. &bydliti v nich: a ští iti budou
vinice a pití vino jejich: a dě ati budou
zahrady a jisti ovoce jejích.
15. A vštípím je v zemi 'ejich: a. ne
vytrhnu jich více z země jejich. kterouž
jsem dal jim, praví Hospodin Bůh tvůj.'

]) t. toť obrazem, že trest Boží zasáhne neiprvé knížata lidu pro jich nespravedlnost a pak lid.
6) i. „trnož.“ místo té svazeček lloulí; nebo: „klenuti či oblohu“ nebo: „spojení lidu.“ lidstvo.
7) t. „nespoléhejte se přílň na to, že jste vyvoleným národem mým; když jste opustili mno.
jů opuslím vlis! V ruce me' jste vždy jako kaldý jiný národ.“ —Moul'en.ínové(Ethiopové. Ku
iité) z Arabic do Afriky se přestěhovali. — ") Dle Behr.: „z Rafter“ t. z ostrova Kypru
neho Krety. — '“) Dle Hebr.: „s Kír" t. z Kym. v krajině Horno-Assyrské (Kurdistan)
9) t. vytříbím strastmi národ isnelský. jako se třibi pšenice na řeietě. při čem.! ani jedno plné
zrnko nebývá pohonem; tak i ja. koho dobrého naleznu. zachovim a nezkazím.
11—15) Slova tohoto proroctví přímo k Kristu a duchovnímu království jeho, církvi sv. směřují.
Tím teprv dům Davidův opnvdově povzneien. mezeru mezi Jůdskem & Israelskom vyplněna.
ano veškeh' národové pod jedním duchovním že:.lem Kristovým v jedno shromi'udčni jsou. V ten
smysl sv. np. Jakub 7 Shut. 15, 16— |? (dle řeok. čtení) sám toto místo uvidi. Blahný
stav lidu 13—15 vylíčeny rozuměj na hojnost duchovních milostí, iichl se věrným účast
níkům této duchovní říše Hesiňšovy dostáva a dostávati bude &! ku konci věkdv.
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Abdlůi.

1. 1—14.

Proroctví Abdiášovo.
Alun“
(služebník Boli) prorokoval po odvedení lidu judského do zajetí babylonského proti
ldumejským. Ti se byli spolčili ' Chaldejsky'mi & spolu s nimi proti Jůdským bojovali; po odvedení
lidu snazi velikou čht země osadili . k pozůstalým velmi hrdě . krutě se chovali. Za to jim
hrozí prorok vrchovatou odplatou: [smelským pak předpovídá navrácení se ze zajetí, vzděláni
Sionu a blažené časy v novém království Hospodinovč.

Kapitolu jediná.

7. Až ku pomezí vyhodili tebe: vši
ckni muži smlouvy tvé posmívali se to—
bě: zmohli se proti tobě muži přátelé
do vlasti & zvelebení jich v řiti
tvoji: kteřiž jedi s tebou. položi ůklad
novú.
pod tebou.“ Neni opatrnosti v něm.
8. Zdaliž v ten den. di Hospodin ne—
iděni Abdiášovo. 'vyhladim mudrce z země idumejské &
opatrnost
a hory Esauovy?
? Toto pravi Pán
Bůthdomovi:Z rá— 9. A bati se budou rekové tvoji od
oledne.' že zahyne mužstvo s hory
\_ vu slyšeli jsme od iilo—

Piodpovidň ]. [dumej-kým trest Boží za jejich pýchu
. ukrutnoat proti Jůdským prokázanou 17. temto plk
opetné “vráceni

se

spodina. &posla k ná—

sauovy."

10. Pro vraždu a pro bezpráví proti
rodům poslal : Vstaňte,
a pozdvihněme se proti bratru tvému Jakobovi přikryje tebe za
hanbeni &zabyneš na věky.
němu v boj.
11. V den, když jsi stál proti němu.
2. Aj, maličkým učinil
jsem tebe mezi národy: o—' když jimali cizi vojsko jeho &cizozemci
vcházeli v brány jeho a o Jemsalém me
povržený
y velmi.“
3. Pýc _Lsi
&tsrdce
tvého povznesla tě. tali los: ty také byl jsi jako jeden z nich.
12. ] nepohrdneš vice bratrem svým
kterýž přebýváš v rozsedlinách skalních.
povyšu'eš stolici svou a praviš v srdci v den řestěhováni jeho;“ a nebudeš se
veseliu nad syny jůdskými v den zabu
svém: dož strhne mne na zemi?
4. Byt by se vznesl jako orlice & po beni jejich: a nerozevřeš úst svých v
ložil mezi hvězdami hnízdo své: i odtud den úzkosti;
13. aniž vejdeš v bránu lidu mého v
strhnu tě, pravi Hospodin.
5. B byli vešli k tobě zloději. by lotři den úpadu je'icb: aniž pohrdneš vice ity
v noci. terakby se byl utajil! Nebyliby neštěstím je o v den zpuštěni jeho: a
si nakredli dosti? By sběrači vina ve nebudeš vyslán proti vojsku jeho v den
šli k tobě. nebyliby ti aspoň paběrku pohubeni jeho:
14. aniž vstaneš po cestách. aby za
pozůstavili?
6. Kterak přehledavali Esaua. vyslí bíjel ty. kteřižby utíkali: ajimal ostatku
v den souženl.
dili skryté poklady jeho!

2) t. „učinilo těmaličlxým : budeš opovrzeným;“ dí o budoucích věcech, jako by jí! byly minuly.
5—7) Smysl: Galileji“ I tebou hůře učiní nel zloději: proti těmto mohl by volati o pomoc.
proti oněm nikoliv; titoby toliko co by jim dostačilo, pobrali, ale onino ti vezmou viecko.
potomzzemčwétěvynhommdtoivquiiutobe. Takové mii pritele & společníky
stolu tvého! Tak se tobě ltejným odplul ze to. ze jsi proti lidu mému krutě brojil.

9) jinak: rohové tvoji : Them-n. (Jar. 49, 7.) — “) ldumjsko jest krajina velmi hornatá.. '
l2) t. jako! jli učinil, když Chaldejitl v Jůdlko vpadli; :. t. tl.; neboť i tebe navštíví Bůh.

Abdiůš.

ll 15—21.

. 15. Nebo blizko jest den Hospodinův
na všecky národy: jakž jsi činil, stane se
tobě; odplaceni tvé obrátí na hlavu tvou.'
16. Nebo jakož jste pili“ na hoře svaté
má. tak pití budou všickni národové
ustavičně: a píti budou &požirati &bu
dou jakoby nebyli.
17. Ale na hoře Sion bude spasení. a
bude svatá.: a vládnouti bude dům Ja
kobův těmi. kteříž vládli jim.
18. I bude dům Jakobův ohněm a
dům Josefův plamenem a dům Esauův
stmištěm, a budou zapálení od nich a
zžerou je: a nebude ostatků domu Esau
ova. nebot Hospodin mluvil.
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19. A zdědi oni. kteříž jsou na

ledne, horu Esauovu. :. kteřiž na po eh
ňlistlnskýeh : a vládnouti budou krajinou
Efraimovou a krajinou samařskou: &
Benjamin vládnouti bude Galaadskem:
20. a zajat! vojaka tohoto synův isra
elských všemi misty Chananejských až
do Sarepty: a zajati jerusalémšti. kteříž
jsou v Bosforuf vladnouti budou městy
polednimi.
21. A vstoupi apasitelové“ na horu
Sion soudit horu Eeauovu: i bude Ho
spodinova kralovstvi.

15) Rozumí se přímo o potrestáni Edomskýeh, navrácení ae lidu _jůdskěho do vlasti, rozšířeni je
jich moci a obnovení pravé úcty Boží za věku Maebabejských; u vyšším smyslu duchovním
obrací se na potrestáni nepřátel Božích vůbec a na založení a rozšíření církve Kristovy.
16) t. kalich trestu Božího. vy Jůdšti. ——
20) t. tak vyložil hebrejské slovo Sefared ". Jerooym dle ústa-Iihopodání, ale jinak se mini.

le znamená krajinu v Mezopotamii:: městem Sofe ra nebo Sipura.
21) to se vykládá. o Madiabeiakýell, jenž. vítězně lid zvelebili. a jsouce knězi i kvůli, předobra
7ovali Krista. skrze něhož se nám spasení stalo.

JŠ.
.fff/p

Janu.

1- 1—18

,Proroctví Jonášovo.
Jonii
(holubice) rodem : Galileje : mdotečh Geth-Oferkmene Zebulonovn. byl lonvčký předešlým
čtyřem menším prorokůn : Iniíiovi n kralovánl Joola. . Jeroboamo ll. Ač byl : královutví
isreehkáho. držel se předu vdmě prove'hoBoho, . zjeveno mu. že krůlovství opět rozšířeno bude
od Emnth nl ! moři mrtvému. (IV. Král. 14. 25.) Ostatně prorokoval více lkutkem než slovem,
jek elm Kristus Pán vysvětluje. (Mot. 12. 39—41.) Mimo příběh tuto vyprevený ničeho! dále
s jistotou ani o jeho životě ní o smrti nevime. Církev svalů. věnuje památce jeho den 21. září.
Knih. toto jak od Židů tak od Církve svaté vždy & pismům svatým přičítán byla.

Kapitola 1.
Bůh posild Jonne do Ninive meste: 3. out utiků roz
kazu Božího, po lodi eo plave do Toni-; 4. Bůh do
ponšh' :: to bouři velikou . 12. plevel nvrhnji Jondšo
' moře. 15. načež se toto utililo.

6. [ přistoupil k němu zprávco lodi a
řekl jemu: Což ty tvrdě spiš? Vstaň,
vzývej Boha svého, snad Bůh rozpomene
se na nás. abychom nezahynuli.
7. l řekli jeden k druhému: Pojďte.
&vrzme losy a vězme. proč to zlé děje

stalo se slovo Hospodinovo k
Jonášovi, synu Amathi. řkouci:
2. Vstnň a jdi do Ninive. mě
sta velikého.' a kaž v něm: nebo
vstoupila zlost jeho přede mne.
3. [ vstal Jonáš. aby utekl
doTharsis' od tvářiHospodino

\ vy; i sstoupil do Jop e" ana
lezl lodi plovoncl do bateie: &
dal plavného svého a. sstoupil
do ni. aby odešel s nimi do
Tharsis od tváři Hospodinovy.
4. Hospodin pak poslal vitr veliký na
moře: i stala se bouře veliká. na moři a

lodi byla v nebezpečenstvi. aby se ne
stroskotala.
5. I báli se plavci a volali jedenksždý
k bohu svému: a metali nádobi . kteráž
byla v lodi. do moře. aby se oblehčila
od něho: a. Jonáš byl stoupil do vnitř
lodi a spal spanim tvrdým“

se nám.“ [ metali losy: a.padl los na
Jonáše.
8. I řeklijemu: Pověz nám, pro jakou
příčinu toto zlé děje se nám: jaký jest
obchod tvůj? která země tvá? a kam
jdeš? anebo z kterého národa jsi ty?
9. I řekl jim: Hebrejský jsem já a
Hospodina Boha nebeského jů bojim se.
jenž učinil moře i zemi.
10.1 báli se ti muži bázni velikou &
řekli mu: Co jsi učinil? (Nebo poznali
muži ti. že od tváři Hospodinovy utíká.

neb jim to byl oznámí)

11. [ řekli k němu: Což učiníme tobě
a přestane moře od nás? Nebo moře
šlo a nadýmalo se.
12. I řekl k nim: Vezměte mne &
vrzte do moře a přestanet moře od vás:
nebo jb. vim, že pro mne bouřertato ve
liká přišla na vás.
13. lveslovali muži ti. aby se zase

2) Jedno 1 největších i nejznamenitějiioh měst storého světa; Nimrod je (I, Moji.. 10. ID.) na
pravém břehu řeky 'IS'grisu vystavěl. Ninue rozšířil, Cyuerxes : Nnhucbodonooorvyvrátili;
za největšího svého rozkvětu melo do čtverhranu délky čtyry české mile , iii-ky půltřeti.
objemu 18: zdč jeho byly zvýšl 100'; věži mělo 1500. každá o 200'; dle 4. 11. může se
poditoti obyvatelů nn dv. milliony.
3) Tarte-us město v Španělsku; utíkal pro obtižnoet . nejistý výeledek věci. Tok se i Mqib'i
nejprve zpěčoval poeleehnouti mnm
Božího (11. Moji. 4.) i Gedeon (Scudo. 6. 15. — ")
t. Jafe. město přístavní \: moře atředoumnlho.
5) t. tukomyslnoetí vzdálil se Jonii v samotu . usnul jeko učenioi Páně. (Met. 26. m.)
7) t. pro ktorého : nie; bylo: bouře neobyčejná. pročež i neobyčejně jich domnění.
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Jonas.

!. 144_ 3. 7.

vrátili k zemi . ale nemohli: nebo moře
šlo s nadýmalo se proti nim.
14. I volali k Hos odinu &řekli: Pro
síme. Hospodine, abychom nezshynuli
pro duši muže tohoto a nedávej na nás
krve nevinné: nebo ty. Hospodine! jak
jsi chtěl. učinil jsi.
15. [ vzali Jonáše &vrhli do moře: i
ustálo moře od vření svého.
16. I béli se muži ti bázní velikou
Hos odina &obětovali Hospodina oběti

8. na
chž ospodins
soužensvzpoměl
byla ve jsem:
mně duše
mé..
aby
přišla k tobě modlitba mé. k chrámu
svatému tvému.
'
9. Kteříž ostříhají marnosti nadarmo.“
milosrdenství jeho Opouštějí.
10. Já. pak s hlasem chvil obětovati
budu tobě: cokoliv jsem slíbil. splním
za spasení Hospodina.
11. I řekl Hospodin rybě: a vyvrátila
Jonáše na sucho.

&sli y slibovali.

Kapitola :.
Jak ryba Jonne pohltilo 2. A on se k Bohu modlil .
11. ne louh: Boží na břeh jest vyvrien.

1. I při ravil Hospodin rybu velikou.

abyypohl
' a Jonáše:
a byl Jonáš v břiše
ry
tři dny
a tři noci.'
2. I modlil se Jonáš Hospodina Bohu
svému z břicha ryby
3. a. řekl: Volal jsem z zarmoucení
svého k Hospodinu, & vyslyšel mne: a
břicho.pekelného' volal jsem a vyslyšel
jsi hlas mů'.
'
4. A uvrhl jsi mě do hlubiny v srdci
moře a.proud obklíčil mě: všiclmi virové
tvoji &vlny tvé nade mnou přešli.
5. A já řekl jsem: Zavržen jsem od
obličeje očí tvých: však ale opět uzřím
chrám svatý tvůj.
6. Obklíčily mne vody až k duši: pro
past ohradila. mne . moře přikrylo hlavu
mou.
7. K základům hor stoupil jsem: zé—

Kapitola 8.
Jen“

um .

druhé od Boha do Ninive poslán; 3. jde

nie pohání; 5. Ninivšti se hji

. 10. Bůh

jim milostivě odpouští.

1. I stalo se slovo Hospodinovo k Jo
nášovi podruhé řkoucí:
2. Vstaň & jdi do Ninive, města veli—
kého: & ksž v něm kézaní. kteréž jé.
mluvim k tobě.
3. ] vstal Jonáš & odešel do Ninive
podle slova Hospodinova. A Ninive bylo
město veliké cesty tří dnův.
4. I počal Jonáš 'íti do města cestou
dne jednoho a vol a řekl: Ještě čtyři-_
ceti dní &Ninive vyvráceno bude.
5. I uvěřili muži ninivitští v Boha: a
provolali půst a.oblékli se v žíné od nej
většího až do nejmenšího.
6. I přišlo slovo to k králi Ninivitské
mu: i vstal s stolice své &odvrhl roucho
své odsebe a oblékl se v žíni s seděl v

popeli;

7. A volal (hlásný) a řekl v Ninive z
vory země sevřely mne na věky: ale o— úst krále &knížat jeho.' řka: Lidé i ho
vada
a volové i bravové ničehož neokuste.
zdvihneš života z porušení mého, Igo—
spodine Bože můj!
aniž se paste &vody nepíte.

]) jaké. ta ryb. byl. nc.-vise,mni pak vůbec. že byl žralok.

Byt ipohloenicosi obyčejnéhobylo.

jen uchovůní po tři dui skutkem zázračným všemohoueuostiBožské. kčemu? viz Met. 12.40
3) t. : vnitřností. : hlubokého hrobu. v nějž co mrtev pohřížeo jsem; tak mysli! v duchu svém
. později i nepsal. připomínqie ei nebezpečí. v kterém! vesel . z něj! ho Bůh vysvobodil.
9) t. kteří modly cti a marně o pomoc vzýveji „Bůh přirozenou povahou "on milouden jest
. hotov spasiti dle milosti, kterých mu nelze epssiti dle spravedlnosti své; my však hříšnou!
svou odlučujeme se od milosrdenství, vždy & spáse naší hotového e semodék se ném nabíze
jiniho.“ (Sv. Jeronym)
7) t, !: rozkazu králem; dle rody nanešení knížat svých král všeobecný přísnýpůst provoletihi
zel. ! u jiných nérodů v du veliké neenéze (suche n p.) zvířete se bez potravy neehévnls

» .

»

fly——
lv

.r

'

. '

8. A oblečte se žlněmi lidé i hovada“ | když jsem byl ještě v zemi své? Protož.
&volejte ku Pánu mocně a obrat se ke ' jsem předešel, abych utekl do Tharsis;
ždý od cesty své zlé a od nepravosti. nebot vím. že jsi ty Bůh milostivý &mi
kteráž 'est v rukou jejich.
losrdný. trpělivý &mnohého smilováni,
9.

do vl. neobrátí-li

se a. neodpu— &promijejicl zlosti.

stl-li Bůh: a neodmiti-li se od prchli
vosti hněvu svého &nezahyneme.

10. [ viděl Bůh skutky jejich. že se
odvrátili od cesty své zlé , a. smiloval se
Bůh nad zlým. kteréž byl mluvil. že
nčinl jim, a. neučinil.

3. A nyní. Hospodine, vezmi. prosim.
duši mou ode mne: nebo lepší jest mi
smrt nežli život.
4. I řekll-Iospodin: Mniš-li pak. že ty
se dobře hněváš?

5. I vyšel jest Jonáš z města a posa
dil se proti východní straně města: a
udělal si tu stánek & sedel pod ním v
Kgpllola 4.
stínu. ažby viděl. co se stane městu.
6. l připravil Hospodin Bůh břečtan,
Jak u Jon“ přenáhlil. hnůnje se. že Bůh předpo
vědůnůmthotini
ml.-m nevyplnil; 4. ja je) Bůh & vzrostl nad hlavu Jonášovu, aby byl
nihlým ohodnotila vinného hřečtnnn poučil. pohnul.
stín nad hlavou jeho a chránil ho; ne—
1. [ trůpen jest Jonáš trápením ve— bot trpěl (borkem): i radoval se Jonáš
z břečtanu radosti velikou.
likým &rozhněval se.'
2. I modlil se Hoepodinu &řekl: Pro
7. [ nastmjil Bůh červa u svítání na
slm. Hospodina! zdali to nenl slovo má. zejtřl &podhryzl břečtan;i usechl.
8) |:. krimi . druhů pokryvu"- odnlti u u—jl koňům, velbloudňm a p.
1) t. mdelel ee; .. tak i 4. o 9. Sv. Jemnym vykládá. le prorok telel budouel úhuby lidu
ili-lehkého. vědu. to se mu nedostane tuková milosti, jako Ninivitčeallm.

_.
4.3—11. '
.

____-—....

Jones.

8. A když vzešlo slunce. přikázal Hospodin větru horkému & žhoucimu: i
pralo slunce na hlavu Jonášovu. a bylo
mu horko: a žádal duši své. aby umřel &
řekl: Lépet jest miumřitimcžli živu býti.
9. ] řekl Bůh ]: Jonášovi: Mniš. že
t se dobře hněvůš pro břcčtan ?“ I řekl:
bře 'ň se hněvům ]: smrti.
10. % řekl Hospodin: Ty žalost máš
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nad břečtanem. o nějž jsi nepracoval,
aniž jsi učinil. aby vzrostl: kterýž jedné
noci se zplodil a.Jedné noci zahynul:
11. a já. bych pak neodpustil Ninivi,
městu velikému. v němž Jest vice nežli
sto &dvacet tisíc lidí. jenž neznají roz
dílu mezi pravici &levicl' svou. a doby
tek mnohý'P'
.

9) Jiní hebrejské slovo „hihejon“ vyhládqií „dýně.“ nebo „tykev ;“ lépe však rozumi le tim

jmenem ekočeo obecný

(Prell Bastl. 1336.) u nás 9'. v horkém pilně .: 30“ vyroký

o širokém listí a. tím velmi otinný. ozdoba zahral: route velmi čerstvě. lodyhu však mnie
ůtlou. dutou : ihvnutou, lehce porušen hývů e mychá.
11) t. mezi dobrým : zlým, ježto nemají poznání pravého Boha. a jeho nikoho, mezi nimi! jest
také mnoho nerozumnýeh děti. — ") Takt se Bůh vždy více nnhloňuje k godpuilóni ne!
k treetůni . rád oe omilovňvá i nad zvířaty!
Jakož jeme svrchu podothli, provokoval Jonáš více skutkem než slovem . předpodobňlúe v mnohe'
okoličnoeti zivota svého to_jernství z života Kristovo, který! jest cil všelikých proroctví rten-ozb
honníoh. Tah byl Jonáš v moře pohřízen, aby spoluplovoucí od zůhuhy zachování byli. Krůta.
pak ponořil se v propast uhrutoýeh muk, e bolestné smrt-i. aby lidstvo po vodopnotě tohoto "čte
hříohem unitané od věčného zahynuli vykoupil : v přístav blednutí nehezké uvedl; po tři dni
u vnitru velryby ju zachován pfedpodohňovel Jonáš dle Mot. 12, 40.. to Krhtue třetího dne
: vnitra hrobního k novému, nesmrtelnómu |. věčně blazeněmn livotu ponton : tak nh. bychom
mqjíce umi-ití nezoufeli. o budoucím : mrtvých "tůní ujímá.
'

“\

Bibli čechů.
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ll 1—10.

Proroctví Mioheášovo.
Micheáš

(Root-joko-Bůhl). al. rodiště svého, městečkaMoráeth (mm

1, 14. 15.) v kmenu

Jůdovu. Moruthiekým nazván, byl louvěkým lniáiovi . tudí! nikoliv ten. o němž čteme III. Kril.
22, 8. Velmi lenč kůň nepravosti lidu inruelského i jůdohého. zvlášť lahotnout bohatoův & je
jich tatínkovi-níchudého lidu; předpovídá jím treaty Boží: upuštění mně & zajetí od Assynkých;
napomínš je pak. aby u obrátili & Bohu. a těší je. že ne miluje nad nimi, do vlasti je uvede,
MMM
Meliiie jim pošle &. okru něho 'je oblatí & oelaví. — Dle podání umřel smrtí mu
čeninkou ze halováni Marianna.

Kapitola ].
Předpoviddrun
' '

zemitamní-úů: jůdskě,“lišt některá

města této udivuje.

lovo Hospodinovo . kte

réž se stalo ]: Micheá—

šovi Morasthickému za.

dnův Joathana, Acham

toto i pro hříchy domu israelského.
Která.jest nešlechetnost Jakobova? Ne
li Samaří? A které výsosti Jůdovy? Ne—
li Jemsalém?
6. I položlm Samaří jako hromadu
kameni na poli. když se štlpí vinice: a
svrhnu v údolí kameny jeji & základy
její objevím.
7. A všecky rytiny jeji ssekány bu
dou a. všecky mzdy jeji' spáleny budou
ohněm a všecky modly jeji svrhnu v za
hynutl: nebo ze mzdy nevěstči shromaž
děny jsou a ve mzdu nevěstčl navrátí se.
8. Nad tim kvlliti a. úpěti budu; cho
diti budu obloupen a nah; učinim kvileni
jako drakův a upěni jako pstrosův:
9. nebo bez naděje jest rána jeji. nebo
přišlajest až 1:Jůdon. dotkla se brány
lidu mého až k Jeruzalému.“

_' a Ezechiáše. králů jůd
ských. kteréž viděl nad
_Samaří a. Jerusalémem.
2. Slyšte, lidé všichni.
'
a ozoruj země a vše.
co v ni jest: a buď Pán Bůh vám svěd
kem. Pán z chrámu svatého svého.
3. Neboť. aj! Hospodin vyjde z místa
svého a sstoupí &pošlape Výsosti země.
4. ! zhynou hory pod ním: & údoli
10. Neohlašujtež toho v Geth;' slzami
roztrhnou se jako vosk před ohněm a
neplačte:" v Domu pmchu'“ prachem
jako vody. kteréž tekou spádem.
5. Pro nešlechetnost Jakobovu vše se posypteá'
7) Dolní: „nevěntčí“ t. vínku olivu. kterouž li uevĚruým odpadnutlm ode mne a ohavnou mo
dloelužbou deblu; nebo: všecky dary, jimi! jsi modly ové okráilila. (Bar. 6, 9.)
8—9) t. otev ten Samu-nh. nejvetšího telu zasluhuje proto. že ne tak rozšířil. a! i Jůdeko ne
kazí! .. & Jerusalému pronikl. Místo draků (lipěuí hadů) může těl dle Bobr. eloutl: „ialrah'L“

10) t. u nepřítel. at to nel-Muj!: niebo načtení; Goth. mhto Win-ké.

— ") t. “,uikdo

nevidí. —-“') Behr.: „Beth Ofra“ v kmenu Benjaminem. — 1')t. na znamenízármutku . lnlolti.

l. 11. -—2.8.
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Micheáš.

11. I jdětcž si, obydlí Krásné,“ zha ním činíje, nebo proti Bohu jest ruka
nobené potupou: nevyšla jest. která? jejich.“
2. A požádali polí a násilím 'e brali
bydlí u Vyjitl:" kvíliti počne s vámi
a moci odjimali domy: a uti
' muže
Dům sousední. kterýž sám soběstál."
12. Nebo zemdlela pro dobré.“ kteráž i dům jeho. muže i dědictví jeho.
3.
Protož
toto
pravi
Hospodin:
Aj. já.
bydlí v Hořkostech:" nebo sstoupilo zlé
myslím zlé na čeleď tuto. z něhož neod- '
od Hospodina do brány Jerusaléma.
13. Hřmot vozů hrozných na obyva nesete hrdel svých; i nebudete choditi
telstvo v Lachis:' počátkem hříchujest pyšní, nebo čas nejhorší jest.
4. V ten den vzato bude na vás po
dceři sionské. nebo v tobě nalezeny jsou
nešlechetnosti israelské.
dobenství a zpívána bude íseň s libosti
14. Protož dá. vypuštěnce na dědictví řkoucich:' Z uštěnim po ubeni jsme:
Gethz' (lomové klamu k oklemáni krá podil lidu mě proměněn jest." Jak
odstoupí ode mne, když se vrací ten.
lům israelským."
15. Ještě dědice přivedu tobě. obyva jenž krajiny naše děliti ma?"„"
5. Pročež nebudeš míti. kdob vztáhl
telstvo v Maresez' až do Odollam přijde
sláva israelskL"
provazec losu“ v shromážděni ospodi—
16. Učiň si lysinu &ohol se nad syny
rozkoší svých: rozšiř 'lysinu svou jako
orlice:' nebo jatí vedeni budou z tebe.“

-

novu.
6. Nemluvte ustavičně: Neskapne na

tyto, nepostihne jich pohenění.
7. Praví dům Jakobův: „Zdali ukra
cen jest duch Hes dinův: anebo tako
Knplloln 2.
vá—lljsou myšle jeho ?“ Zdali slova
Kia-ů nespravedlnosti vznešených proti chudým : hrozí
jiní: se to zajetím; ll. slibuje poh, ie shromsidem s má nejsou dobrá s tím, jenž právě kráčí?
rozmnoieni budpu pod jednim putýřem v jednom ov
8. A proti tomu lid můj v protivníka
činei.
povstal: mimo sukni vzali jste lhát: &
1. Běda vám! kteříž myslite nepravost ty. kteříž sprostně chodili. ob tili jste
&.činíte zlé na ložcich svých: v světle jitř— v boj.'
ll) Dolet: do zajetí; Safír (krásné). mesto Judské. — ") t. nevyšlo tobě vstříc obyvatelstvo
Sannnu (Vyjití. vl. Místo brevu; v Judsku). poněvadž ho není více. neb jest stroskotáno. —

12)
13)
14)

15)
16)
])
4)

"') t. Beth-Hassel, neznámo kde? dům. misto věelíkě sousední s vinni kvíliti bude. stojí: opuštěno.
Dle Hebr.. „Jdi si (do zajetí) obyvatelstvo Salim (Krásy), nebě s potupené; nevyšlo ti vstříc
obyvatelstvo Sananu; nářek Beth-Haezolův odejme od vás útočiště své. t. neda vem ůtodiitě.
jsouc zřiceno. Jména mist doslovně přeloienn jsou, aby se hra v slovieb naučila.
t. pro ztrátu dobrého (zboži) svého. — ") t. obyvatelstvo meste Merotb (Hořkosti), jinak
neznámého; klade se k vyznanmnúni trpkého osudu judských měst vůbec.
IV. Král. 18. 13. 14. — Město jůdské. lezic na pomezí is:-lehkém, tak že nejprvd modlil-ství
israelskébo účastno se učinilo. jen! se pak odtud dn. po zemi jůdskó rozšířilo.
Dle Bobr.: „dů list propuštěni (městu) Morešets-Gst," snv'rbne je nebo: „vyšle posly 0 po—
moc,“ ale marně. ——") t. pevnost Ahib (klam) oklame krále isrnolskd nednjío jim útočili.
t. mesto Mame (dědictvi)! ty dostaneš jiného dědice. rozanj: krutého asyrského krále. ——
") t. břímě. zkáza israelsků; ůsměině jmenuje pobubení uiroda slšvou. Odollnm, jeskyně,
v ní: se byl ukryl David před Seulem. _ u. Krůl. 22. l.)
Oboleni hlovy bylo zmenim smutku; orlovd peliobsjíoo smutní jsou & slnbi.
t. bezboini jsou jejich skutkové, je! v noci smyslili. n nine vykonali zjevně. bez studu.
t. vole neštěstí bude ze přísloví. . s posměchu: se bude spívnti o vsim: úplném pohubení.
“) t. přiieí v ruce cizí: .— “') ó jak opustil nús Bůh . dndn nás v ruce Assyrshýoh. kteří
vemou zemi naši! Assyrčti krilove' mnoho cídeh usadili v Judsku. av. Kr'nl. 17. as.)
t. nebudete míti podílu v semi mu. kdy! utlnčqjete blilní své. (Viz 2.)

5)
7) Díle Bůh na to odpovidí, ůn:
&) t. . osm. ktefii se ničeho! zlého nennddjl. „podáte

boje.

l81'

Michels“
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2. 0. — 4, !.

co by konsoli zuby svými. hlásají po

9. Zeny lidu mého vyvrhli jste z do
mu rozkoší jejich: od děti jejich odjeli
jste chválu mou na věky.
10. Vstaňte e. jděte . nebot nemáte
zde odpočinutí; pro nečistotu její poru
šena bude země shnilinou nejhorší.
ll. Kéž bych nebyl muž. maje ducha..
a raději lež mluvil. Kapati budu tobě
u víno a v opilství. s lid tento bude ten,

& nedá.-li naň
nikdo
jikgjl:. zasvěcují
boje.ničehož vůsta je
6. Protož noc bude vám místo vidění
&.tma. vám misto hádaní: i zajde slunce
nad proroky a zstmi se nad nimi den.
7. A zahanbeni budou. kteříž vidí vi
dění. &zahanbeni budou hadači: &při
kryjí všichni obličeje svě, nebo není od

ns. nějž se k

povědi Boží!

."

".v

, 'l'-l ]. ,

8. Ale však je. naplněn jsem silou
veškerého tebe: v jedno uvedu ostatky ducha. Hospodinova, soudem i mocí:
abych
zvěstoval Jakobovi nešlechetnost
israelskě. s lu ložím jej jako stádo
v ovčinci. ja 0 do ytek prostřed chlévů, jeho a. lsrselovi hřích jeho.
hlučeti budou množstvím lidu.
9. Slyštež to, knížata. domu Jakobova.
13. Vstoupí zajisté ten, kterýž otvírá s.soudcově domu Israelovs: jenž v ohav
12.531.

L'Jl

' L

. cestu před nimi: prorazí & půjdou
branou s. vejdou skrze ni: a půjde král

jejich před nimi a Hospodin v čelejich.'

nosti máte soud &.všecky věci pravě pře
vracujete.

_

'

10. jenž vzděláváte Sion krvemi a Je—

Kapitola 2.

rusalem nepravostí.“
11. Knížats. jeho podle darů soudili,

Vini ]. vrchnosti světské : mítinků. &. lžiproroky ze
"bdění lidu; 12. předpovídá. že pro ně zkáza přijde
ns celou zemi.

a. kněží jeho ze mzdy učili a. proroci
jeho za. peníze prorokovali; s, na. Ho

spoléhali.
řkouce:
není
1. I řekl jsem: Slyšte. knížata.Jako ;podina.
ospodina.
u prostřed
nás? Zdaliž
Nepřijdout
bove. e. vévodové domu israelskěho: Ne na. nás zlé věci.
náleží—lipsk vám znáti soudu,
12. A protož vaší příčinou Sion jako
2. jenž v nenávisti máte dobré a mi— pole zorňn &.Jerusalem v hromadu ka
lujete zlé: jenž násilně odíráte slidu mení bude a hora chrámové. u výsosti
le sův.
'
kůži je'ich i maso s kostí jejich?
3.
teříž jedli maso hdu mého &
kůži jejich s nich sdírali: a kosti jejich
Kapitola 4.
zlámsli s sesekali jako v kotli & jako Piodpovidů. ieSion bude oslaven, že se kněmu shluk—
maso u prostřed hrnce. '
nou všichni národové . od nebo se nnuč'l úkonu Páně;

4. Tehdy volsti budou k Hospodinu
s nevyslyší jich: &.skryje tvář svou od

10. upomínb k trpělivosti, si_přij'deču. kdež nad no—

průteli autem.

nich v ten čas, 'sko nešlechetně činili
!. [ stane se :' V nejposlednějším 2
dle úmyslů svýcg.
dnů“ bude hora. domu Hospodinova při
5. Toto praví Hospodin proti proro
vrchu se
hork ní
a. vysoká
nad pa.
kům. kteříž svodí lid můj: kteříž majíce. prvom,
bky: a.na.
shmou
národové.
11) &. předpovídám tl přísné tresty Boží. v nich! se myslí pominei; tebe postihnou.
„plk bych ti veselé věci předpovídal . byl bych i velebsny'm milůdkem tvým.

Dle Behr.:

12—18) Svltý Jeronym . ]. povalují navrácení se lidu : zajeti babylonského s jeho rozmnoiení
oo přsdpodohllujioí obru vykoupení jeho o sjednocení u víře Kristově. (Rim. u.)
7) t. není u nich zjevení Bolího; studen. to podvod jich prozrazen jest, ukryjí hlavy své.
10) t. : krvavých mozolů . : útisku chudého lidu nadherne domy si stsvits.
]) Tim slovem proroci vždycky dobu Meliůiovu numčnji; vidno tedy, le osle' následující pro
roctví (kap. 4. s 5.) nejen o navrůuní se lidu se zajeti babylonského . bhhndjěim věku

4. 2.—5. 3
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2. A pospíší národové mnozí a řkou: i
Pojďte. vstupme na horu Hospodinova
a do domu Boha Jakobova: i naučí nás
cestám svým a půjdeme po stezkách
jeho: nebo z Siena vyjde zákon a. slovo
llospodinovo z Jerusaléma.
3. A souditi bude mezi národy mno—
hými a. trestati bude národy silné až do
dlouhého času: i rozkuji meče své v rad—

lice a kepí své v motyky: nevezme ná
rod proti národu meče: a nebudou se
učiti vice bojovati.
(Is. 2, 2—4.)
4. Ale seděti bude každý pod vinným
kmenem svým a. pod fikem svým a. ne
bude. kdoby ho přestrašil: neb ústa
Hospodina zástupů mluvila.
5. Nebo všickni národové choditi bu
dou jedenkaždý ve jménu Boha svého:
ale my choditi budeme ve jménu Ho—
spodina Boha našeho na věk a dále.
6. V ten den, praví Hospodin. shro
máždím tu, kteráž kulhá. i tu. kterouž

jfem
byl zavrhl, seberu: i kterouž jsem
yl trápil:
7. a učiním tu. kteráž kulhá. otom
stvem; &tu. kteráž pracovala.
rodem
silným: a bude kralovati Hospodin nad

že tebe popadla bolest jako ku porodu
pracující?
10. T bolest a usiluj. dcero sion—
ská! jakol-Euporodu pracující: nebo nyní
vyjdeš z města a bydliti budeš v krajině
a přijdeš až do Babylonu: tam budeš
vysvobozena. tam tě vykoupí Hospodin
z ruky nepřátel tvých.
11. A nyní shromážděni jsou roti
tobé národové mnozí, jenž říkají: „ ka
menována buďl" a: „Podívej se na Sion
oko naše !“
12. Oni pak nepoznali myšlení Ho—
spodinových a nesrozuměli radě jeho:
že jest shromáždil je jako seno humus.
13. Vstaň a mlat. dcero sionská! nebo
roh tvůj učinirn železný a kopyta tvá
učinim měděná; i zetřeš národy mnohé
a zabiješ Hospodinu loupeže jejich &silu
jejich Pánu vší země.

Kapitola 5.
Předpovídá. že zaslíbení Mesiáš v Betlémd se národi.
&. že bude knížetem pokoje; 7. že oststek lidu bude
oslaven a rozmnožen, 12. modlářstvi psh mlčeno.

]. Nyni ohubena budeš, dcero lo
trovská:' o ležení položili na nás, pru
tem
bíti budou lice soudce israelského."
nimi na hoře Sion od toho času až na
věky..
2. A ty, Bethléme Efram, maličký
8. A ty. mlhavé věži stáda dcery si jsi v tisících jůdskýcb:' z tebe mi vyjde,
enské! až k tobě přijde: i přijde pano jenž bude panovníkem v Israeli," a vý
vání první, království dcery jerusalémské. chodové jeho od počátku. ode dnů véč—
9. Nyni proč žalostí se svíráš? Zdali nosti.
3. Protož vydá je' až do času. vnémž
nemáš krále. anebo rádce tvůj zahynul.
potom následujícím se rozumí. nýbrž hlavně k vykoupení veškerého lidstva : poddsnosti
hříchu směřuje a založení . oslaveni nového Sionu. cirkve svaté, sjednocení veškerých národů
pod blaženou a milostmi oplývající vládou Božského jejiho krále z rodu Davidova živými bar
vami líčí. Tak s církvi svatou "svatí otcové vysvětlují. Třeba tedy nevyhnutelné rozeznávati.
eo lt oné a co k této době ze slov prorockých náleži.
6—7) Kulhavou
rozumějí sv. otcové národ židovský. jenž často upadne v modloslužbutsJuněř
pak veškeré pobanstvo,
mezi Bohem & modlami kulhal (Ill. Král. 18._ 21); savrženou

kteréž opustivži docela Boba svého. od nebo též vyhosténobylo: kteráž

pracovala

obnoí

se && duchovně k sv. mučenlkům, jichž krev byla „semenem věřících.“

]) Ty. Bebylone! jinak: shromážďujei se (proti nám). — ") tot vyplněno na Sedeeiáiovi.
2) t. pl-ilii maličké jsi mesto, aby počteno bylo !: mostům . tisíci obyvateli. majícimi svého
zvláštního vůdce; ale nicméně . . . — ") Toli pravověrní Židé vždy rozumčli s rozumáií o
zaslíbeuém Mesiéii. (Met. 2. 6.) -— “') Tim rozuměj věcné zplození Kristovo od Boha Otce.
3) !. Bůh národ jůdsky' nepřátelům. aby. etmtmi jsa polepšen, svého Vykupitele přijal. —
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5.4.—6,8.

to rodička“ porodí: a ostatkové bratři
14. A vykonám
v grehlivosti
v roz
jeho obrátí se k synům israelskýmu.
hněváni
pomstu na
o všemi anárody.
4. I stane a pasti je bude v sile Ho— kteříž nepOslouchali.'
s odinově. u výsosti jména Hospodina
líibha svého: i obrati se, nebo nyni zve
Kapitola
leben bude až do končin země.
5. [ bude tento pokojem.' Když při—
jde Ass rský do země naši a když šla—

0.

Ústy prorokovýuu' Bůh předstirs' lidu dobrodim pro

ksuns'. 6. při míná, co si od ne udi; 9. nespra
v 'vest že trestní bude. hrozi.

patibu e v domich našich. ivzbudime
I. Slyšte. co mluvi Hospodin: Vstaů,
proti němu sedm" pastýřůvaosm před svař-se soudem proti horám; slyštež pa
ních z lidu.
6. [ budou pasti zemi assyrskou me
čem a zemi Nemrodovu koplmi jeho: a
vysvobodl od Assyrskěho. když přijde
do země naši a když šlapati bude v kon
činách našich.
7. [ budou ostatkově Jakobovi' u ro
střed národů mnohých jako rosa od 0—
spodina a jako krůpěje na bylinu, kteráž

hrbkové“hlu tvůj'

2. Slyštež hory soud Hospodinův i silni
základové zemští: nebo soud Hospodi—
nův a lidem jeho a s [sraelem rozsu
zuje se.
3. Lide mů'! cožt jsem učinil. anebo
v čem 'sem by těžek tobě? Odpověz mi.
4. 9 jsem tě vyvedl z země egypt—
skě a z domu služebnictva vysvobodil
nečeká. muže. aniž očekává synů lid— jsem tě: a poslal jsem před tváří tvou
ských"
Mojžíše a Árona i Marii?
8. A budou ostatkově Jakobovi mezi
5. Lide můj! omni, prosím. co jest
národy u rostřed lidi mnoh ch jako myslil Balák, kral moabský. a co odpo
lev mezi zv řaty lesnlmi a jako vlk mezi věděljemu Balsam. syn Beorův. na vše.
stády dobytka: kterýž když přijde a po co se dělo od Setim až do Galgala. aby
šlapa a polapi, není kdoby vytrhl.
poznal spravedlnosti Hospodinovy.
6. „Což důstojného obětovati budu
9. Povýšena bude ruka tvá nad vrahy
tvé a všickni nepřátelé tvoji zahynou.
Hospodinu?
Sklonlm
koleno
obětovati
mámBohu
jemuneg—
z
10. [ stane se v den onen. pravl Hospo vyššímu? Zdali
din: Odejmu koně tvé z prostřed tebe &. palné oběti &telata roční?
pohublm vozy tvé.
7. Zdali může ukrocen býti Hospo
11. A zahladlm města země tvé a din tisíci sko cův. anebo mnohými tislci
zbořlm všecky pevnosti tvé a odejmu kozlů tučných? Zdali dám prvorozeného
čáry z ruky tvě a hádani nebudou v tobě. svého za hřlch avůj, plod života svého
12. A učinlm. že zahynou rytiny tvé za hřlch duše své ?“
a. sochy tvé z prostřed tebe: a nebudeš
8. Oznámim tobě. ó člověče! co jest.
dobré a čehož žádá Hospodin od tebe.
se klaněti více dilu rukou svých.
13. A vyplenlm háje tvé z prostřed Zajisté aby činil soud a miloval milosr
tebe a potru města tvá!
denstvi i pečlivě chodil s Bohem svým.
") t.. Maria Panna. (Srov. ln. 7. 14. o d.) —"') t. tehdil se pohanů k prsvo'muBohu obrátí.
5) t. knížetem pokoje. (Efes. 2, M): přinese pokoj. — ") !. mnohých vůdců mu naproti postavíme.
?) t. skrovny' počet. prvních křesťanů : tidovstvs požlýeh; s. tak i dílo o duchovnlm požehnání
a duchovní moci sv. Evangelium rozuměj. — “) Dolol: nýbrž svě požehnání od Boha m6..
13) &. modlbhisi, vyhladím všelikou modloslužbu. kterou! jsi mne urůželn.

")

m—u

uci blažený gm konvství Hamm,

v něm.!vilky . nepřítelstvi prose-nou.či-tů

vin. . služba Boll se msiil'i . nepřítele lidu Božího pokoření budou. (Vis ls. 2. 4. pozn.)

]) t. vij! mou'při co Mpa

proti knížecím!. vrobnímlidu. (Žalm 'n. s.)

Micheáš.
9. Hlas Hospodinův k městu volá; a
spasení bude bojícím se jména tvého:
Slyšte pokolení! &.kdo potvrdí toho?
10. Ještě oheň v domě bezbožného.
pokladové nepravosti a míra. menší hně

vu plná!
11. Zdaliž ospravedlním váhu bez
božnou a závaží lstivů v váčku.

12. jimiž bohatí jeho naplnění jsou

nepravosti? A bydlející v něm mluví lež—

a jazyk jejich lstivý jest v ústech jejích.
13. Protož počal jsem i já tebe bíti
pohubením pro hříchy tvé.
14. Ty budeš jísti a nebudeš uasycen:
& snížení tvé bude u prostřed tebe: i
uchopíš a nevyprostíš;' &kteréž vypro—
stíš. vydlun v meč.
15. Ty budeš síti & nebudeš žíti; ty
tlačiti budeš olivu & nebudeš se mazati
olejem, i mest &nebudeš pití vína.
16. A ostříhal jsi přikázaní Amri i
všelikého skutku domu Achabova a cho

dil jsi poa vůli
jejich.“ abych
dal v po
huben
přebývající
v něm tě
v posměch:
a.pohanění lidu mého ponesete."

Kapitola ?.
Neříká prorok. že tak málo lidí spravedlivých, jako ps
běrků po sbírce vína; 5. varuje tedy nedoufutí v li.
dech. 15. předpovídá, že se : ujetí opět navrátí. roz—
množení . osloveni budou.

'
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mezi lidmi není: všichni o krvi úklady
činí, muž bratra svého na smrt loví.
3. Zlé rukou svých nazývají dobrým:
kníže žádá. & soudce soudí za úplatek:
&veliký mluví žádost duše své; i zkor
moutilíji.'
4. Kdo mezi nimi nejlepším 'est. jest
jako hloh, a kdo upřímným. je. o trn z
plotu.“ Den stráže tvé. navštívení tve
přichází,“ nyní bude pohubení jejich.
6. Nevěřte příteli: a nedoufejte v vůd—

ce: před tou. jenž spí vlůnu tvém. ostří
hej dveře úst svých.
6. Nebo syn činí pohanění otci a dce
ra povstává proti mateři své, nevěsta
proti tchýni své: a nepřátelé člověka
domácí jeho.
7. Ale 'á. k Hos odinu híeděti budu:
očekávati udu Boha. Spasitele svého:
uslyší mne Bůh můj.'
8. Neraduj se. nepřítelkyně má,' nade
mnou. že jsem upadl; ovstanut! Když
seděti budu ve tmě.
ospodin světlo

méjest."
9. Hněv Hospodinův ponesn, nebo
jsem zhřešil jemu; až rozsoudí věc
mou &učiní soud můj, vyvede mne na
světlo. uzřím s ravedlnost jeho.
10. A pohle í nepřítelkyně má. a při

kryta bude zahanbením. ješto mi říká:
Kdež jest Hospodin Bůh tvůj? Oči mě
hleděti budou na ni: brzy bude v pošla
1. Běda mně. neb učiněn jsem jako pání jako bláto uliční.
ten. kterýž sbírá na podzim paběrky po
11. Den řijde, že vzdělány budou
sbírce vína: není hroznu k jídlu; ranných zbořeniny tve :' v den onen daleko bude
zákon."
fíků žádala duše má.“
2. Zahynul svatý z země &upřímého

12. V den onen až k tobě příjde z

9) t. co nyní řeknu; kdo zaple, že není tak mezi lidem; a nebo: kde to za dobré uzná?
10) t. pneu-de neodlolíli jste nespravedlnost. ktorú eo oheň ztíri statky vaše, . chováte míru
menší, popusující mne k hněvu. Všelikd nespravedlivé jmění pojde. jakoby je oheň strávil.
14) t. uóopíš syny své, aby je vyprortil; však nepodaří se tobě, nepřítel je uchvátí.
16) O Amri :. Achabovi vis lll. Král. 16. 21. a t. d. — ") t. viny i trestu ze pohandní lidu
mého vim 80 dostane; Rook.: „pohmění nirodů ponesete;“ t. opovržení budete mezi národy.
]) Ranné fíky byly velmi dobré, vzácné a drahé; zde rozuměj výtečné dobré . spravedlivé lidí.
3) t. semi; v zmetek ji uvedli: nepravosti knížat bývají příčinou úpadku nůrodův.
4) t. i ten nejlepší pln jest nepravostí. — ") t. Bůh sin: příjde soudit e potrestat vis.
7) Zde počíná prorok mluviti ve jménu těch. kteří! nenalenše pomoci u lidí', jedině v Boha douquí.
8) t. zeme chaldejská! mluví lid isrselský. —- ") t. tmou neštěstí. světlem spasení rozuměj.
11) t. Jews-láme! — “) t. cizí, nikon tvých utíadítelův; budeš osvobozeno od nepřítel svých.
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Assur.' a až ]:městům brusným: a.od
měst hrazených až k řece a od moře k
moři a od hory 1:hoře.



,I.-13—20

17. Lízati budou pmch jako hadové,
jako zeměplazovó zkormouceni budou v
příbytcích svých: Hospodina Boha. na
šeho báti se budou s. obávati se budou

.

13. A země bude v pustinu pro oby
vatele své a pro ovoce myšlení jejich!
lé. Který bůh podoben tobě. jenž od
14. Pas lid svůj prutem svým. stádo
dědictví svého, 'enž řehývají sami v
jímůš
nepravost
ostatků
svého? aNpromíjíšhřích
evpustí vice prchlivo
lese u rostřed lisrmé u: pústi se bu dědictví
dou v Šónen i v Galasd jako za dnů sti své. nebo chtící milosrdenství jest.
starých!
19. Obrátí se a smiluje se nad námi;
15. „Jako za dnů vyjití tvého : země sejme nepravosti naše a. uvrže v hlubo—
kost mořskou všech hříchy naše.
egyptské ukáží jemu divné věci.“
16. Uzří to národové a.zahanbeni bu
20. Dáš pravdu Jiíkobovi. milosrden
dou nsde vší silou svou: položí ruku na ství Abrahamovi. kteréž jsi přisáhl ot—
cům našim ode dnů starých.
ústa.. uši jejich hluché budou.'
12) t. lid tvůj ze zajetí asyrského přijde . rozšířílo od moře středozemního a: !: Jordánu. (nebo
Eufratu) a moří mrtvému. od hor libanských až &horům Arabským; to se vyplnilo za věku
bratří Machabojahých a pak ze doby blaženého příští Kristova.
13) t. clo nicmene i potom všeliké strasti utrpí pro opětné nepravosti své; míní buď neůrodu
: hlad země jůdakó (Dle Agg. !, 10. II.): nebo se na strasti země chaldejské potahqje.
14) Smysl: „Vlůdni dle divné milostí své vyvoleným lidem svým tak. aby hojných darů tvých
bezpečně .. ntůlo polival; načež Bůh odpovídá v. 15.
16) t. zastydí se tak. že ani nehlesnon, jakoby byli ohluchli a ončmůlí.
17) Tato olova značí poněkud vitězství nůroda jůdskěho nad národy cizími po návratu : zajeti
babylonského. jako! se : časti stalo za veku bratři Meohabejshých; ale v úplném smyslu
vyplnila lo duchovně teprv potřením pohanstva skrze víru Kristovu v říši jeho. církvi natě.

1. 1—9.

Nahum.

Proroctví Nahuxnovo.
Nahum
(Miloerdný)byl rodem : Elkese (Elkoš), městečko. jak se domnívají. galilejského. Proro
koval po čas druhé mynkó říše a za krále jůdskěho Ezechiáše okolo roku 640 př. Kr. Hlavní
obsah jeho proroctví jest proti městu Ninive. kterému: úplným zničením hrozí na trest za. jeho
kruté utiskování národů, nádherný &.prostopášny' život & všelike' jiné nepravuti.
To se vyplnilo.
když Nabopalwar. král chaldejský, Ninivi dobyl. do kolen vyvrátil n říši naynliou ]: chaldejské
připojil. Dále se ani o životě. ani o smrti Nahumově ničeho! neví. — Sv. Jeronym & jiní .v.
otcově obracejí duchovně proroctví jeho k úplnému zničení evčtn před soudným dnem. Proroctví
jeho vždy od církve svaté u. zjevení Bolí považovňno bylo.

Kapitola !.

4. Kárá. moře & vysušuje je: a. veš

Ink jest Bůh l přísný zlým. i lasku dobrým. ukazuje
na příkladu Ninivitsky'ch . .lúdsky'ch.

kery řeky vpoušt uvádí. Zemdlel Básan

&Karmel: &květ Libanu nevedl.
5. Hory pohnuly se &pahrbkové zpu
štěni jsou: &zatřásla se země před tváří
'_ .- -, vidění Nahuma Elcej— jeho i okres země a.všickni obyvatelé v
něm.
. ' ského:
“
2. Bůh horlitelem
6. Před rozhněvůnlm jeho kdož oste—
ji? a kdo odolá hněvu rchlivosn' jeho?

mstitelem

Rmbněváni jeho vyleva se jako oheň:
a sk' ro ! nul se 'lm.
7. ňobgtšestyHosŠoůn &posilňuje
»
prchlivost: mstite
em Hos odin nad nepřátely v den souženi: a zná, kdož doufají v
svými a něvivjest na proti něm:
8. &povodni mijejlcl učiní konec ml
vníky své.
3. Hospodin trpěliv jest & stu jeho :* &.tma" bude stihati nepřátely
'eho.
velike síly, a ltd ž očistuje. nebude či—
niti nevinného“
ospodin! v bouři &vi— " 9. Co obmýšlite proti Hospodinu!
chru cesty jeho a mlhy prach nohou Konec ont učiní: nepovstanet dvoje
eouženL'
jeho."
\_

ospodin

a

maje

\/

3) 0. kdy! trnitá. nečiní to nevínnému, nmhuhí všecko lpolu i nevinného. nýbrž ušetří; nebo:
„kdyby trutati chtěl. i na tom. který! se u nevinu považuje, viny by neloví. tak to potom
! nevinný spravedlivé přísnoetijeho mhd.“ — ") t. objevuje se v bouři u v ohluloh.
8) t. meno Niniveůnzímnohtvím nepřítel, kteří jej naplní jeho nůhlň povodeň.—"') t. nail—čití.
9) t. on tě :hubl téměř jednou mon, Ie druhé ani potřebí nebude.

emu-n'.

_—
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Nahum.

1. 10._ 2.11.

'

10. Nebo jako trní spolu se víže,' tak
hodování těch, jenž ve spolek pijí: strá—
Venibudou jako strniště docela suché.
11. Z tebe vyjde ten. jenž myslí proti
Hospodinu zlosu'na mysli rozjímaje přestoupení.
12. Toto ravl Hospodin: Byt byli
dokonalí, s. ylo jich sebe více. i tak
oholení budou, s. pomine.“ 'l'rýznil jsem
tě a. nebudu tě více trýzniti."
13. A nyní potru prut jeho 5 hřbetu
tvého &vazby tvé roztrhámf
14. A přikáže o tobě Hospodin: Ne—
bude rozsíváno ze jména. tvého více!“
z domu boha tvého zkazim rytinu a slitinu. připravím hrob tvůj. nebo beze-

ctný jsi."
15. 'Aj, na horách nohy zvěstujíciho
a oznamujícího pokoj? Slav Jůdo slav—
nosti své &splňuj sliby smí:" poněvadž
nepůjde více skrze tebe Belial :“" všeckent jest zahynul.

Kapitol“

„.

zhoubcové rozptýlili je a rozvody jejich
porušilj."
3. Stít silných jeho ohnivý.' muži
vojska v červcích: ohnivé otěže vozu v
den výpravy jeho a vozkovóusnuli."
4. Na cestách zkormouceni jsou: vo
zové vespolek se sráželi na ulicích: tvář
nost jejich' jako lampy. jako blýskani
probíhající.
5. Vzpomene na silné své ;' psdati
budou na cestách svy'ch:" rychle vstou
pí na zdi jeho & připraveno bude sti
nidlo.'“
6. Brány řek' otevřinyjsouachrám"
až do země rozbořen.
7. A bojovník jatý zaveden jest: a.
děvkyjeho hnány byly, lkajícejako ho
lubiee, bědujice v srdcích svých.
8. A Ninive! jako rybník vodný vody
jeho; oni pak utekli. .,Stůjte, stůjtel“ i
není, kdoby se nevrátil.
9. Rozchvátejte stříbro, rozchvátejte
zlato: a není konce bohatství ze všech

nárdObdra-hýdh.

10. Rozmetáno jest &rozsekáno i roz
trháno: a.srdce schřadlé a.umdlenl kolen
]. Vstoupil. jenž rozptýlí před tebou.“ amdloba ve všech ledvích: a.tváře všech
jenž říditi bude obležení: pohled na ce- jich jako černost kotle.
stu. posilň bedr. utvrd' moc velmi.",'
11.Kdež jest to bydliště lvové' a pa.
2. Nebo odplstil Hospodin pýchu Ja.- stva lvíčat. kamž chodíval lev. aby vše]
kobovu, jako pýchu lsraelovu:' nebo tam. lvíče,aniž byl, kdoby je přestrsšil?
Předpoviu oblečení i dobytí mests Ninive.

10)
11)
12)
13)
14)
16)

!)
2)

\ 3)

t. „jako trní spolu le splet6,“ t. jedno v druhé nestává s. nastslému ohni ujíti nemůže.
t. : Ninive vyjde nepřítel Bedi Sennnoheríb. (ls. 36. l.)
t. padnou pod mečem jeko vousy pod břitvou. . pomine nepřítel. — “) t. lide jůdský!
Přestle poplatným býti král jůdský Aslyrským po usmrcení Sennaoheribo.
t. nebude více o tobě povídám. aneb: nebude : tebe potomstva, zahyne jméno tvé. králi
asyrský. — “) Seu-oberib od vlatních synů v chrámě zabít jest. (Is. 37. as.)
t. pošlu pocly věstíeí rudostneu zprávu o smrti ukrutníkově : osvobození lidu. —- ") t. slev
slavnosti, které! byly pod krutou vládou ustaveny. — '") t. neiledietnik, aověk opovriený.
t. tíhne zhouboe na tebe. město Ninive! Nubucbodouosor. -— ") t. braň se statné.
t. pýchu spáchanou. nbilí učiněné ne Ismlskýeh. —'"') t. nepište“ pohubili jeden i druhý
nůrod. : čísti jej pobivie, : části odvedie do ijetí; nebo: „města jejich poboříli."
t. štíty vojínů Ninívitskýeh jako oheň se laknou, tak tě! kosy vozů jejich: tak místo „otěle“ .
dle l'lebr. — “) t. ; odvižlivé. příliiné bezpečnosti : jistoty; & nebo: opojení.

4) t. vojínů tvůře rozníeenó, — oči co blesky ne jiskří. Rozuměj o Nínivitskýcll při dobytí města.

6) t. hůl Ninivitský voluti je bude k hájení měste. — ") t. spěohem jeden přes druhého se
ženouoe. -- '“) t. nistroje ]: hůmi hradeb. Jinak: „Pl'íohystáujest hnjitel,“ t. vojsko.
6) Dobyto jest město: brhy otevřeny, jimi! nepřítel se voda. řečiitčm se řítí; jiní na nihlou
povodeň iny-lí. v. l. 8. s. 2. 8. — ") t. palác královský; sv. Jeronym vyklkdů: „říše.u
ll) t. město Ninive. ddlo mocných králův, ukrutných . prostopáiných utiskontelů lidstvu?

Nahum.

2.12. — 3.18.

12. Lev nalapal dosti lvičatům svým
&ulovil lvicím svým: & naplnil kořistí
peleše své &odpočivndlo sve loupeži.
13. Aj. já na tebe. praví Hospodin zá
stupův. a. zapálim až do dýmu vozy tvé
& lvičata tvá. zžiře meč: a. vypléním z
země loupež tvou a nebude slyším více

hlas poslů tvých!

Kapitola 8.
Liči budouci úplné zkaženi mesto Ninive pro bin—hy
obyvatelů jeho.

1.Běda tobě! město krvi,všecko lži.ná

silí plné: neodstoupi od tebe loupež!

2. Hlas biče a hlas hřmění kola a
koně řehčiciho z. vozu hrčícího &jezdce
vstUpujicího:

3. a třpyticího se meče a blýskajíciho
se kopi a zbitého množství a těžké po
rážky: aniž jest konec mrtvolům i pad—
nou přes těla svá:
4. pro množství smilštvi nevěstky
krásné a. příjemné a vládnoucí kouzly,
ješto prodávala národy smilstvimi svý

8. Zdaliž 'si ty lepší nežli Alexandrie“
lidmi.. kte ž bydli na řekách? Vody
vůkol ní: jejižto bohatství moře, vody
zdi jeji.
9. Mouřeninská země silou jeji i
Egypt. a není konce: Afrika & Libya
byly k pomoci tvé.
10. A však i ona. přestěhována &od
vedena jest v zajetí: dítky jeji rozráženi
jsou na nároží veškerých ulic a. o slavné
její metali los, a všickni šlechtici její
sepiati jsou pouty.
11. I ty tedy cpojeno budeš“ &budeš
zhi-zeno: i ty hledati budeš pomoci od
nepřítele.
12. Všecky pevnosti tvé jako fikovi
stromové prvními fíky svými : jimiž jakž

sedzatřese.
padají do úst toho. jenžby
je
I.
13. Aj. lid tvůj (jest jako) ženy u pro—
střed tebe : nepřátelům tvy'm otevřiny bu—
dou brány země tvé. oheň zžiřezávory tvé :
14. vody pro obležení si navaž. vzdělej
ohrady své: vejdi do bláta a slepej. roz—

dělaje drž cihlu“
15. Tom tě zžíře oheň: zahyneš me
5. Aj. já k tobě! praví Heepodin zá. čem. zžíře tě jako chroust: shromažd' se
jako
chroust; rozmnož se jako kobylka“
stupův. & odkryji stydké údy tvé před
16. Více jsi rozmnožilo kupectví svá
tváři tvou &ukaži národům nahotu tvou
než jsou hvězdy nebeské: chroust roz
&královstvím hanbu tvou.
táhl se“ &odletěl."
6. A uvrhu na tě ohavnosti a příko
17. Strážní tvoji jako kobylky: &dít
řími tebe trýzniti budu a postavím tě
ky tvoje jako kobylky kobylek. kteréž
za příklad.
7. I stane se: každý, kdožiuzřitebef sedají na plotích v den studena:' slunce
odskočí od tebe 3. dl: Pohubeuo jest vzešlo a. odletěly, ».není poznáno místo
Ninive! Kdo bude nad tebou hybati jejich. kde byly.
hlavou?" odkud naleznu utěšitele tobě?
18. Dřimali pastýři tvoji. králi assyr

' mi & čeledi kouzly svými.

t. národy vyzy'vqjícich, aby se kruté moci tvé podrobyli. av. xm. 18. n.)
t. neodetoupíi, nezaneehůi loupeieni, rydinní. ubijeni nůrodův, o! té trest postihne.
t. všichni. kteří jindy k prootopáinoatom svým tá navštěvovnli. — ") kde! tě ulitqie?

13)
1)
7)
8)

t. vlastné: „než-li No-Ammou“ t. Dios—poli:(Zenovo město) mezi dvojím ústím Nilu a mořem

11)
14)
15)
16)

t.
t.
t.
t.

mid.

Astorii-doom dobyto . ltrukothno. Jiní nn Theby. město horního Egyptu mumqjí.

kalich hněvu Božího vypiješ už k opojení: pooitii trest jeho. ol royal tě pomine.
lthle dělej . pal cihly k opnvení protržených ohnd svy'eh; přede ti ničeho neproquje.
byt bylo vojsko tvé tak četné . rozmnoleoé co hmyz. přede ti ničeho! napomůže.
křídlo ová: — ") Smysl: kupci opusti tě. jeho hejno kobylek opouští misto jimi oil-oné.

17) t. ' du studen-, duu nočního. Dio Habr.: ,.Komnomí tvoji jako kobylky veliké“ . t. d.
zůotonou u tebe, dohd to jim dobře daří. poh odlotnou.

162.

IT“,

Nahum.

3.19.

ský: pohřbena.budou knížata tváz' skry'- jest rána. tvá.: všiclmi. kteříž slyšeli po
val se lid tvůj po__
horách a není. kdoby věstotobě, tleskali rukamanad tebou :"
shromáždil.
nebot na. kohož nepřecházela zlost tvá
19. Není tajné“ potření tvé. nejhorší vždycky?
IB) t. Ivou nedbalosti . přílišnou ' své síly důvěrou sklamůni jsauw padli; vojsko tvé dílem

po horách rozptýlena jat.
19) t. nýbrl zjev-ně.veliké; Habr.: tina tvá nezhojitclná. —"') Jinak: „Tlačili ránu tvou rukama

udal,“ aby bolestitobě moai.

——
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Proroctví Habakukovo.
llabnlmk

(Obejmutý.)prorokovalza doby panováníJenkins., krále judského, když se byli Chat

dejští nejvíce vzmohlí. okolo roku 606 před Kristen. Byl—lítehdáž ještě mladý, snadno možná.
že i vyplnění proroctví svého proti Chaldejským se dočkal a. tentýž jest, který na. rozkaz Bolí
od anděla. :. Jůdetvo. do Babylonu předešel: byl, aby pokrm prinesl Danielovi v jámu lvovou uvr—
ženému. (Dan. 14. 32.) Více nám o něm známo není ničehož. Proroctví jeho čelí nejvíce proti
otiskování lidu od Cheldejských . jim! za. to trestem Botím hrozi & svou v Boha důvěru projevuje
nadšenou modlitbou. nebo píuní. připomínqje ni zázračně osvobození lidu svého :: sluzebnosti egyptaké.
& hlede ]: blazenómu vyprosténí jeho :: zajetí babylonského & mnohem bloženójiímu vykoupení
veškerého lidstvo : poroby hříchu. Proroctví jeho Se vzdy beze vší pochyby k písmůrn sv. počítalo.

_
s tezuje
_ _ u. Bohu. zevellků
.Kupltola.
- ,_ 5. Boh
.
uhskovam.Idoponstu,

4. Poněvadž roztržen jest zákon a ne—
dochází
až do konce
,
_ soudz' nebo
_ , bezbož

jej reší, předpovidejo.to to vše dlvy'rnnárodemChsl- mk přemůhá. prot: spravedhvemu,
dojel-ýchpotratů, 12. . timlproroh k důvěře po— tOŽB vychází soud převrácený.

!

pro—

&. Pohleďte v národy & vizte: divte
se a žásněte: nebo skutek se stal ve

" 1.,

.Za-...eG_.řimě.kteréž Viděl Haba— dnech vaších, kterémuž žádný neuvěří.

55) :kuk prorok.
2. Až dokovade. H0-

když bude vypravován.
6. Neboť aj! já vzbudím Chaldejská,

spodina! volati budu. a.116— národ krutý a.rychlý. chodící na. široko

“ h ., vyslyšíš? ůpěti budu ktobě. násilí trpě, & nespa' síť."
3. Proč jsi mi dal viděti
nepravost & násilí. potí-ití
:p" ' loupež & nespravedlnost
proti mně?“ Istal se soud'aodpíraní moo-

sti země, aby opanoval stánky ne své.
7. Hrozný a. strašlivý jest: z něho sa.—
; mého soud :: břímějeho vyjde.'
8. Lehčí pardův jsou koňové jeho a.
rychlejší vlků večerních: i rozšíří se
jezdci jeho; nebo jezdci jeho z daleka
: přijdou, létati budou jako orlice. řítící se

nější (jest)."

! na požer.

"

2) Vyjevuje prorok steaky ne tak ne' jako veškerého lidu, utírkoveného neepmvedlnontmi ových
zprávu): v 5. pak napravuje reptavé tekove' smýšlení. uvádě Boha přímé mluvícího & k trpe
lívému čekání povzbuzujíoího. Tak li i David v žalmu 72. uejprve' stýská, pak opět

v Boha důvěří.
3) t. před sebou na. oči ová. ——“)

t. vzdorem. pýchou & násilím odpůroově vítězí. mojí vrch.

4) t. pře spravedlivá. se potlačuje; eoudeové neujímají se chudých, netrvqjíce se vyhlásiti soud
proti mocným; neho: nemají doltí vázne-ti & moci. eby utlačoným k právu dopomohli.
7) moci neobmezenou i právo stanoví i povinnosti,—služby & daně ukládá národům podmaněným.

L

_.7_
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9. Všickni k loupeži přijdou. tvářije
jich jako vítr žhoucí: & shrne zajaté
jako pisek.'l
10. A on nad králi zvítězí &knížata
v posměch jemu budou: on všelike pev
nosti vysměje se & snese násyp a do
bude jí.
11. Tehdy promění se duch & zajde

a padne:' tet jest sílajeho. boha.jeho."
12. Zdali ty nejsi od počátku, Ho
spodine, Bože můj. Svatý můj?! ine

Kapitola :.
Hledí prorok jako na stráži k zle—voni
Božímu: 2. Bůh

mu káže nepusti. co uslyší: 3. ujintuje splnění pro
roctví. potrestáni nevěřioieh. odměnu věřícím; 6. pro
hlušuje čtvero bed proti pyšným, lakotným, ukrutny'm.
nevérným btlům. iB. okazuje msrnost modls'irtvi.

]. Na stráži své se postavim &pevně
státi budu na ohradě: a.hleděti. abych
uzřel, cob

mi bylo řečeno & cobych

odpověděl k trestajícimu mne.
2. Iodpověděl mi Hospodin a řekl:
Napiš vidění a vyryj je na dskách, aby
zemřeme! Hospodine, v soud položil jsi je přeběhl. kdoby četl je.
ho: a silným, aby trestal. utvrdiljsi je'.'
3. Protože ještě vidění podál &ukáže
13. Čistět jsou oči tvé. aby nevi ěl se do konce & nesklaměf pomešká-li.
zlého. a. hleděti k nepravosti nebudeš čekej ho. nebot přijde. přijde a nebude
moci: proč hlediš na ty. kteří ne rave meškati."
sti páchají. & mlčiš. ano zžirb. bCSJOŽný
4. Aj. kdo nevěřící jest. toho duše
spravedlivějšího nad sebe?
nebude pravá v něm samém: ale spra
14. A činíš lidi jako ryby mořské &
jako zeměplaz nemající knížete.'
15. Všecko udicí pozdvihlf zatáhl to
v nevodu svém a zahrnul v sít svou. Nad
tím zraduje se a zplesů.
16. Protož obětovati bude nevedu
svému & zápalu vzdávati síti své: nebo
skrze ně ztučněl dil jeho a pokrm jeho
výborný.
17. Proto tedy rozprostírá nevod svůj
&vždy zabíjeti národů nepřestane.

vedlivj'r u víře své živ bude.“

5. A jakož víno pijana oklamává. tak
bude muž pyšný & nebude ctěnz' kte
rýž rozšířil jako peklo duši svou: a jest
jako
smrt
&nenaplní
&shrne
k sobě
všecky
národy
a s éřese:
k sobě
všecky
lidi.
6. Zdaliž všickni tito nevznesou na
něho podobenství &_řečzáhadnou o něm
a řekne se: Běda tomu. kterýž množí
věci ne své! i dokudž nakládá na sebe

husté bláto?
7. Zdali v náhle nepovstanou. kteříž
by tě hryzli: a vzbuzeni budou, kteřížhy
rozsápali tebe, a.budeš v loupež jimi"
8. Proto že jsi ty zloupil národy

9) t. jako oben všecko všudy pohubí; větrové z východní Arabic zhoubní jsou vedrem s. pirkem.
11) t. zpyini nad výboji nými o nad svou moci . tim průve v záhubu přijde. (Den. 4. 27.
28.) — “) 0.. tak se zjeví. to muni jeot sila i jeho i domnělých bobův jeho.
12) t. dle nezpytatelnébo soudu prozřetelnosti své dopustil jsi tomu. ze národ cbnldejský s svým
krůlem tok se vunobl, aby byl metlou národům v ruce tve' . pak sám byv tebou potrestán,
dokůzal tim moenost tvou, které! i sebe mocnější králové podléhají. (II. Moji. 9. 16.)
13—14) &.jen nejsvětějií. proč dopouštii. aby nás Nobucbodonosorutiskovol . lspal jako ryby v sítí?
15) t.. Nnbuebodonosor bude všecko přičitati moci své & udntnosti vklečné. tu bude etíti &velebíti
na Boha. (Dnu. $.) Udíci. nevodem, siti rozumi vielikou zbran i i'ukodnou leet nepřítele.
3) Nari-ii prorok na oněch zgjeti bnbylonokčsnu určených 70 let, po nich! nbledonti mělo vy
svobození Cýrem. — ") t. někteří svnti otcově rozumqjí též o prvním. jiní opět i o druhém
příští Kristovu. ono sv. Povel (k Žid. 10. 37.) sám v tento smysl to slovo běh.
4) t. nevěřící nebude šťasten. ale kdo vol-i, dle toho i život didi . spasen bude. (Gol. 3. II.)
5) Rozumdj o krili babylonském . o zpupndm nn svi vitězství národu chaldejskěm.
6) &.statek nespravedlivě nabytý, jenlto jako bromndn bláto obtěžuje svedomi mnohůo člověka.
7) Rozumí přimo Cýn : vojsky jeho. jen! říši Cbsldejské konec učinil. (Den. s.)

2. g. _ 3. 4.
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mnohé. zloupí tebe všickni. kteříž zů— přikryje tebe &zhouba zvířat vystraší je

stanou z národů. pro krev člověka a ne
pravost proti zemi, městu a všem by
dlejícím v něm.
'
9. Běda tomu! kterýž shromážďuje le—
komstvi zlédomu svému.aby bylo na vý
sasti hnízdo jeho. &.Sprostěna se býti
mni z ruky zlého."
10. Umyslil jsi zehanbení domu své
mu. pobil jsi národy mnohé & zhřešila

duše tvá.

11. Nebo kámen z stěny volati bude:
a. dřevo. kteréž mezi spojením stavení
jest. odpovídati bude.
12. Běda tomu! kterýž stavi mčmto
ve krvech &zakládá město nepmvostí.'
13. Zdali ty věci nejsou od Hospo
dina zástupu? Nebo pracovati budou lidé
k mnohému ohni a národové na prázdna

za prolití krve lidské a nepravosti proti
zemi &městu i všem bydlejícím v něm.
18. Co prospívá. rytina, že ji vyryl

dělník její, slitinu a obraz falešný? že
doufal v díle řemeslník její. aby nedělal
modl němých?
19. Běda tomu! kterýž řiká. dřevu:
.,Procitl" -—„Vstaňl“ kameni něměmu.
Zdaž on bude moci učiti? Hle tento při
kryt jest zlatem a.stříbrem: ale žádného
ducha není v utrobách jeho.
20. Ale Hospodin jest v chrámě sva
tém svém: umlkniž před nim všecka
země.“

Kapitola 3.
Modlitba či píseň Hobakukovo.

1. Modlitba Habakuka. proroka.. za
(hříchy) nevědomosti.'
14. Nebo naplněna bude země. aby
2. Heepodine, slyšel jsem slovo tvé
poznali slávu Hospodinovu, jako vody a. bál jsem se. Hospodine, dílo tvé u
přikrývající moře.
prostřed let. obživjel' U prostřed let
15. Běda tomu! kterýž nápoj dává známé 'e učiníš: když se rozhněváš. na
příteli svému, vpouštěje žluč svou. &opo milosr enství se rozpomeneš."
juje ho, aby na jeho nahotu hleděl.'
3. Bůh od poledne“ přijde. &Svat s
16. Neplněn jsi hanbou místo slávy: hory Fůranz" obestřela nebesa 51 ve
pí také ty &usní: obklíčí tě kalich pre.— jeho: &.chvály jeho plná jest země.
vice Hospodinovy; a. vývratek hanebný
4. Blesk jeho bude jako světlo: ro—
(přijde) na.slávu tvou!
hové v rukou jeho :' tam skryta jest síla.
17. Nebo nepravost proti Libanu jeho.
&zemdlejí.

9) Rozumčji 116th na Jenkins, krále judského. jen! nepravé zbohatnouti blulěl . zvlášť oid
hernými stavbami lid obtěloval; za jeho věku Chaldejšh' v Judska vpadli. (Jer. 22. 13.)
12) Vykl'adi se o králi týnkóm. jejž Ezechiel té: z podobných nepravosti viní. to nespravedl
nost půle a. z pýchy na Boha se poklida (Euch. 28.); tuto zvlášť 13. o dobytí Týru platí.
15) To se slyii na krále Egyptského. který Joakima. krňlo jůdokého, přemluvil. aby odpadl od
Nebuchodonosora, co! potom bylo příčinou, že tento Jerusaléma dobyl.
16) t. i ty okusíi trostqiíoi ruku Hospodinova. padneš o zelvuoč. o slůva tvá obrátí se v hanbu.
20) Umlkoutí jen znamením úcty. bázně. posluinosti, žalu. podrobenoati.
]) Dle některých za to. že se byl odvňlil proti loudům Bodin mluviti: 1. 2—4.
2) t. dilo smilovini svého. jako! bylo vyVodonl lidu z Egypta; sv. církev to rozumí o vykoupení
našem skrze Kristu Pha. nebot to bylo předpodobnčno vyavobozením i : poddaností egyptské
i ze ujetí babylonského. — ") Brin- milostiBou otevřena kalděmu. kdo ji opravdově hleda.
3) Dle Hebr.: : „Thoman“ můta idumojokého. — ") ta' jest v Ambii petrojské. číst tého!
pohoří eo Sinai: nariti na II. Moji. 19, 16. Tbaman jest i „pravice,“ Finn pak „veleb
noltg“ tqjomně se tu rozumí vyjití Spasitele „od pravice Velebnooti“ Otcovy.
4) Bob obratem sily; smytí: „blesk mu bude avititi, mocní ruka uchystá. mu cesty jeho.“
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5. Před tváří jeho půjde smrt: a vy
jde ďábel před nohama jeho.“
6. Stál a změřil zemi:“ pohleděl a.
rozptýlil národy :" a zeti-inyjsou hory
věčné: sklonili se ahrbkové světa pod

cestami věčnostije o.'"
7. Pro nepravost viděl jsem stany
mouřenlnské,' zkormouceny jsou ků
že" země madianskě.
8. Zdali na řeky rozhněval jsi se. Ho
spodina? anebo proti řekám prchlivost
tvá? anebo proti moři rozhněvánl tvé?
Jenž vsedneš na. koně své: a vozové

tvoji s aseniml'
9.

zbudlš. vzbudiš lučiště své.

3. 5—19.

spasení s Pomazaným svým.' Pobil jsi
hlavu z domu bezbožnéhoz" obnažil jsi

jej od spodu až po hrdlo."
14. Zloi-ečil jsi berlám jeho. hlavě
bojovníkův jeho. přicházejícím jako vi—

chr k rozptýleni mne. Plesánl jich. jako
toho. jenž zžírá chudého v skrytě.
15. Cestu učinil jsi v moři koňům
svým. v blátě vod mnohých.
16. Slyšel jsem.' i zarmoutila se srd
ce mé: od hlasu zatřásli se rtové moji.
Vejdi shnilost v kosti mě &pode mnou
zhnojiž se :“ at odpočinu v den souzení:

i'í— at vstoupím klidu našemu hotovému."'

17. Nebot íík nebude kvésti: &plodu
sahy pokolením. kteréž jsi mluvil.“ říbz
nebude na vinicích. Sklame ovoce olivy:
dělíš řeky země:“
a.
rolí
nepřinesou okrmu. Odjat bude
10. spatřily tebe a bolest pocítily
hory:' hlubina vod minula.. PrOpast vy od ovčince dobytegc: a nebude skota u
“
dala hlas svůj: výsost zdvihlaruce své." jeslí.'.
18. Ale já v Hospodinu radovati se
11. Slunce a měsíc stály v příbytku
svém:' vsvětle střel tvych půdou," v budu: a. plesati budu v Bohu Spasiteli
mem.
blesku blýskajicího se kopl tvá o.
12. V zuřivosti ošlapaš zemi: v pr
19. Bůh Pán sila, má: a. učiní nohy
chlivosti zmámiš ngrodyf
mě jako jelenův. A na výsosti mé pro—
13. Vyšel jsi k spasení lidu svého, k vodí mne vítěz, žalmy zpívajícího.'
5) t. veikery nepřátele a protivníky své před sebou potí-e jako učinil Egyptským (ll. Mojž. 'J.
3.). Chananqjsky'm a j.; tajemně rozuměj o potření smrti :: ďábla mocí Kristovou.

6) L zaslíbenou. aby jí dal lidu svému. — ") t. chananejskě. — '") t. chvěly se a třásly
k přiblížení jeho. Jest nadšený popis. jak Bůh lid svůj poušti vedl a jej vším opatřil.
7) Dle Habr.: v neštěstí pobříženě, zničené. — “) a jimi: se stany pokrývají. tedy stanové,
obyvatelé madianští. Smysl: Nirodove' cbananejětí pro jich nepravosti pohubeni jsou.
8) Nariií na přejití naroda israelského moi-em rudým a Jordanem; smysl: „není to hněvem. ze
kálei moři a řekám. nýbrž jako vítěz koňmo a povozem přecházíi vody a převůdíi lid svůj.“
9) t. ku pomoci lidu svému ujal jsi zbraň svou. jak jsi zapřisůhl; nebo: vyňal jsi lučiště
své; nasytil jsi šípy své. — “) Vlastně: Vyvůdíi ze skaly řeky. (Moji. 17. G.)
10) t.. chvějíce se před velebnosti tvou. — ") t. moře uposlechlo a vysoko vydmulo vlny své.
11) Via Jos. 10, 13. — ") t. lid tvůj pod mocnou ochranou tvou: blesky svými jim i svítiti i
je ehrkniti budeš.
12) t. jakolto mocný vítěz vstoupil jsi s lidem svým do země chanauejské. (l5.)
13) t.. s Mojžíšem. aby jej vysvobodil : porohy Egyptské; tajemně pak rozuměj o vtělení Slova
věčného, které! opustivii pravici otcovu sstoupile k spasení našemu v Egypt smrtelnoeti

této. — “) t. krále Faraona. — '") t. porazil jsi jej docela.
16) Soudy tv'é proti lidu svému. (v. 2.) — ") t. kýl bych ji! umi-el. abych neviděl souleni
lidu svého. — '“) t. k těm. kteří ji! na věčnosti čekají spasitele svého; však ale i v sebe
větších strastech aaehovim důvěru v Boha svého. (IS.)
17) t. ten: bude stav země. když ji Chaldejětí zpustoií.
19) 'Iím projevuje důvěru svou v Boha. že u všeobecně spoustě toliko v něm spisy nalezne; duo
chovné obrat to maj ku konci liveta svého a vykročení do věčnosti. dej! Bůh. ať nim
viem blateněť

1,1—8.
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Proroctví Sofoniášovo.
“Toni“

(Bohemochráněný)prorokem! asi 641—610 předKr. na počátkupanováníkrále Josiiše.

prv než byl. naleznu. knihu zákonu Páně (IV. Král. 21), o vyhlazeni modlosluzby usiloval, a před
vyvrácením města Ninive. Byl tedy souvčký s—Jeremiášem. kterému! i v řeči se podobá. Před
povídů národu judskému odvedení do zujetí; Filistínským pak & Moabským :. Amonlkým & Mou
řenínům (t. Arabům na pobřeží rudého moře bydlícím) úplné pohubení: posléze těší národovoe
své budoucím navrácením se do vlasti. založením říše Meaiůšovy & rozšířením mezi všemi národy.
Proroctví jeho vždy za pravé zjevení Bati se považovalo.

Kapitola !.
Předpovidi zkázu mostu Jemmlemn pro hříchy mo
dloulniby u nespravedlnosti; 14. představuje hrůzu
dne pomsty Boží.

vi, s nu Chusi. syna Go—

doli šovn, syna Amari
©ášovu, syna Ezechiášo
' va. za.dnů Josiáše. syna
Amonova.

.-.
'

krále

jůd—

ského."
2. Shromáždím. shro
máždím' všecko s svr
chu země. dí Hospodin:

porážky bezbožných budou: &zahladím
lidi s svrchu země, dí HOSpodin.

4. A vztáhnu ruku svou na Jůdu a
na všecky obyvatele jerusalémskě: &za
hladím z místa tohoto ostatky Bálovy &
jména strážných chrámových s kněžími:
5. i ty. kteříž se kloní na střechách
vojsku nebeskémuf &klaní se i přisa
hají skrze Hospodina a přisahají skrze

Melchom:"

6. a kteříž se odvrncují od následo—
vání Hospodina., &. kteříž nehledali

Hospodina. aniž se ptali po něm.'
7. Mlčte řed tváří Pána Boha: nebo
blízko jest en Hospodinův. nebo při
pravil Hospodin obět,' posvětil pozva—

ných svých.“

8. I stane se: v den oběti Hoa. odi

3. shromáždím člově novy navštívim knížata a syny kralovy
ka. i dobytek, shromáž— i všecky. kteříž oblečení jsou v roucho

dím ptactvo nebeské i ryby mořské: & cizíz'
1) čes o něm [V. m.

22 23. 1—30.

2) t. zemi veškerou tak zpustošiti dám. že uni lidé. uni zvířata v ní nebudou moci bydliti.
5) Nu plochých střechách stavěli anvici . řehvým uhlím na třínožce & npolovali vonné věci

vojsku nebeskému t. hvězdám; Joeíái to ukázal. (w. Krči. 23. S.) — ") t. lkne Molonhn,
hůlka Ammonských; bylnt mrytá nopnvoct lidu ismelského i judského. že s úctou k pn—
vému Bohu modloslužbn spojiti se snažil. (UI. král. 18. SI.)
6) t. kteří docela Boba oe upustili. nic jeho slovu. ani! jaké nlulby jeho dbqjí.
7) t. hody; rozuměj bezbožníky dozralé k pohubení. -— ") t. určil . shromáždil; míní nil-od
chaldejský !: pohubcní země, co! podobenstvím hodů znamená.
8) t. tím jedním kůl-á viellke' nisledovúní zlých mravů cizonůrodnícb. které! od doby Šnlomounn
krále vždy více se zmáhnlo. (Splnění toho víz Ill. Král. 23. 29. a ". Pani. 86, L)
Bibli četu.

ms
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1, 9. —2. 7.

9. a navštívím všelikého. jenž hrdě jejich nebude moci vysvoboditi jich v
vchází přes prách v ten den :' kteříž na.— den hněvu Hospodinova: ohněm pomsty
plňují dům Pána Boha svého nepravo— jeho sežrána. bude všecka země, nebo

sti &lstí.“
skonání chvatem učiní všechněm obýva
10. I stane se vten den. dí Hospodin. jícím na. zemi.
hlas křiku od brány rybně' &kvílení od
druhé"a p'otřenívelikéod pahorkův."'
Kapitola %.
11. Kvělte, obyvatelé Moždíře :“umlkl

4. předpovídá trest Boží ne
veškeren lid chananejský.“ zahynulivši Napomíná lid & poháru:
kterým národům.
ckni obalení stříbremf'"
1. Sejděte se. shromažďte se.“ národe
12. I stane se v ten čas: přehledem
Jerusalěm s lucernami: a navštívim mu nemilýí"
že uvzízlěv kvasnicích svých :' kteříž ří
2. prvé nežli rozkaz porodí den jako

kají v srdcích svých: Neučiní dobře Ho
spodin a. neučiní zle.“
13. I bude síla jejich v rozchvátaní &
domově jejich v pustinu; & stavěti bu
dou domy a. nebudou obývati v nich; &
štěpovati budou vinice a nebudou pítí
vína jejich.
. 14. Blízko jest den Hospodinův ve
liký. blízkojest a rychlý příliš: hlas dne
Hospodinova hořký; zarmoucen bude tu

pomíjející prachf prvě nežli přijde na.
vás hněv prchlivostí Hospodinovy, prvé
nežli přijde na vás den hněvu Hospodi
nova..

3. Hledejte Hospodina všickni tiší
země, kteříž jete soud jeho činili: hle
dejte co spravedlivého. hledejte co ti
chého jest. zdalibyste se některak skryli
v den prchlivostí Hospodinovy.

4. Nebo Géza. sbořeno bude a. Aška—

silný..

lon v pustinu. Azot o polednách vyvrhou
15. Den hněvu den onen, den zá. a. Akkaron z kořen vyvrácena bude.
5. Běda vám! kteříž bydlíte v kra'í po
rmutku a soužení. den úzkosti &bídy.
den temnosti & mrůkoty, den mlhy a mořském. nůrode zahlazenýeh.' lovo
bouře.
Hospodinova na vás. Chananejští, zemi
16. Den trouby a. troubení proti mě Filistínská! i pohubím tebe. tak že ne
stům hrazeným a.proti ůhlům vysokým. bude obyvatele.
17. A soužití budu lidi a cbodítí bu—
6. I bude kraj pomořský odpočinutím
paetýřův &stájí dobytka:
dou
j'ako
slepí.
nebo
Hospodina
zhřešili:
7. a.bude podílem toho. kdož ostane
a vy 'ta bude krevjejich jako země a těla
z domu Jůdova: tu si budou pástí; v do—
jejich jako lejna..
18. Ale ani stříbro jejich. ani zlato mich Aškalonských u večer odpočinou:
9) t. pyšně . hrde. beze vší pobožnoati & počestnosti. — ") t. obětují : nespmvedlivébo.
10) t. západní, k Joppe vedoucí. — ") t. meste. čtvrtí. Ofel řečená & od Maamaa. obranné.
“') t. vůkol těch, na nichž Jerusalém vystaven jest. tak že rykem válečným eníti budou.
ll) t. údolí dle podoby tak nazvané nedaleko Jemu-Jáma u studnice Silon ležící; jinak se tím
i veškerý Jerusalem mini. poněvadž v něm jako v mošdíří lidé pobiti budou. — ") t. ne
eprnvedlivý. odpadlý. jmena. judského nehodný. (Dan. 13. 56.) — “') t. buď: ,.v int stříbrem
ee stkvoucí:“ nebo „ne. stříbro bohatí :“ stal-í v pneu vůkol tele. uvěmém peníze nosívali.
12) t. „spoléhajíce se ne eílu evou;“ jako víno na. kvunícíeh letící. síly a. barvy dostává. ——
") t. kteří v prozřetelnost Boží neveri a, proto Boha. nie nedbají; viz 6. poznam.
»
14) t. přemožen; pozde. .! po pádu svém teprv pozná.. že marně se epolehal v silu svou.
1) t. ]: pokání. jak zřejměji v 3. — ") t milostí nehodný. poněvadž ne všecky pohrůžky po.
lepšití ee nechceš. lsreelskě & Fili-tlusté míní. Chnld.: ..nechtící se učili úkonu Božímu.
2) t. než k rozkazu Božímu budete rozmetáni eo prach vichrem. Tak Bůh vždy k pokěm' ne!
5) t. Keretůy'eh , tolik co Filietinekýeh pro hříchy od Boha k vyhubeni určených.

i

2, 8. — 8. 8.

_.
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nebo navštíví je Hospodin. Bůh jejich.
&navrátí zajetí jejich.

8. Slyšel jsem potupu Moabovu' a
rouhání synův Ammonových: které věci
vytýkali lidu mému &zvelebOvaIi se nad
končinami jejich.

9. Protož živ jsem já, praví Hospodin
zástupů. Bůh israelský. že Moab jako
Sodoma bude a synové Ammonovi jako
Gomorrha: suché tmí &hromady solné
&poušť až na věky; ostatkové lidu mého
rozchvátají je a zbytkové z národa. mého
vlásti budou jimi.
10. To jim přijde pro pýchu jejich:
že rouhali se a zvelebovali nad lidem
Hospodina zástupův.
'
11. Hrozný Hospodin na ně & zkazí
všecky bohy země: a klaněti se budou
jemu všickni z místa. svého. všickni
ostrovové národů.“
12. Ale i vy, Mouřeninové! mečem
mým zbiti budete.
13. A vztáhne ruku svou na půlnoc
&zhubí Assyrsko: a obrátí město krás
né' v pustinu a v bezcestí a.jako v poušť..
14. I budou u prostřed něho léhati
stáda, všecka zvířatanárodův :' &bukač"
i ježek na pruzích jeho zdržovati se bu
dou: hlas pěvcův na okně, havran na
podvoji. nebot zkazim sílu 'eho.
15.Tot jest město slavn . přebývající
v důvěrnosti. kteréž říkalo v srdci svém:
Jít jsem a mimo mne není jiného více!
kterakž učiněno jest pustinou, odpočí
vadlem lítá zvěři! Každý kdož půjde
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přes ně. sipěti bude a vstáhne ruku
svou.

Kapitola :.
Kúrlí ebyvetelo Jorusnlémskó : nepravosti jich. & hrozí
trmtem Božím; 9. předpovídá obrácení nůrodů k pro
vč-mu Bohu v říši Mesiišove.

]. Běda tobě ! popouzející a vykoupe
né město. holubice !'
2. Neslyšelo hlasu &nepřijalo kázni:
v Hospodina nedoufalo. k Bohu svému
se nepřiblížilo.
3. Knížata jeho u prostřed něho jako
lvové řvoucí: soudoové jeho vlci u večer.
níčehož neostavili jsou k jitru.
4. Proroci jeho nesmyslni, muži na—
věmí: kněží jeho poskvmili svatyně, ne—
apravedlivě činili proti zákonu.
5. Hospodin spravedlivý u prostřed
něho neučiní nepravosti: ráno. ráno
soud svůj dá na světlo a nebude skryt;

ale nezná nepravý zahanbeníf
6. Zahladil jsem národy a rozptýleni
jsou úhlové' jejich: pusté učinil jsem
cesty jejich. že není. kdoby chodil po
nich: spuštěna jsou města jejich. tak že
neostalo muže. ani kterého obyvatele.
7. Rekl jsem: „A však báti se mne
budeš, přijmeš kázeň; a nezhyne pří
bytek jeho pro všecky věci. jimiž na—
vštíviljsem je :“ ale však na usvítě vstav—
še porušili všecka myšlení svě..“
8. Protož čekej mne, dí Hospodin, v
den povstání mého v budoucím čase.

8) t. kterou páchal ne jůdskůn nirodu, pomáheje Chnldejshg'rmpohnhiti jej : osazuje hnjíny
jůdskč země, zvlášť kmene Ruben a. Gad. když do zajetí odvedeni byli. (Jerem. 49. l.)
11) Rosumqj tím ohrůcení všech nůrodů k pravému Bohu. co! se vyplnilo nl v církvi Kristově.
(Srov. Moloch. ], lO—ll.)
Ostrovy nůrodů moči písmo hlavně země sůpodní, Evropské.
13) a Ninive. co: se vykládá „Krásné,-* (Srov. Nsh. 1, u. Jon. 3, c.)

14) t. která se u Jůdshýdi zn nedistů považovalo. to shnusi . stnilivým učiní město nyní tak
nádherné. — ") Jinak: sovy; t. v zřiceninšch jeho divů zvěř stručně se ozývnti bude.
1) t. Jerusalem. město od zňhnby často ušetřené. milenci eo holubice; ty se tě! eo holubice
svésti důvái . k hněvu mne popouzíš! Behr.: „Město zlopověstnč. spraněné, loupelivél“
5) G. zůhy : přísně Bůh mesto pro jeho hříchy potrestá s tim zjevne ukue spravedlnost svou;
ele hezboiný nedbá. nepřestůvnje hřáiti; nestydí, neoetýehi se ani Boha, uni lidí.
6) & buď: „ohrady, věže okruhů“ nebo: „do všech uhlův světa.“
7) t. doufal jsem. že se mne hůti budeš . se napr-evil. aspoň pro tresty. kterými jean td hů
rnl; ale nldsrmo. — ") t. zhhy veshrz se porušili; řech. „Meno jest. vie lstí jich.“
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nebot soud můj jest, abych shromáždil eli: raduj se a vesel se vším srdcem.
národ a sebral království: a vylíji na dcero jerusalémskš!
ně rošměvání své. všeliký hněv prchli
15. Odjal Hospodin soud tvůj. odvra
vosti své; ohněm zajisté horlivosti mé til nepřátely tvé: král israelský, lIospo
sežrána bude všecka země.'
din. u prostřed tebe! nebudeš se více
9. Nebo tehdáž navrátím národům bázi zlého.
16. V ten den bude řečeno Jerusa
rty výborné, aby vzývali všickni jméno
Hospodinova a sloužili jemu ramenem lému: „Neboj se Sionu! Neumdlévej
tež ruce tvé?
jedním!
17. Hospodin Bůh tvůj u prostřed
10. Za řekami mouřenínskě země.“
tebe silný. ent spasí! Radovati se bude
odtud ctitelé moji, synové rozptýlených z tebe s veselím. mlčeti bude ve svém
mých, přinesou mi dar.
milování,' veseliti se bude nad tebou s
11. V ten den nebudeš se hanbiti ze plesáním.
18. Marně lidi. kteříž byli od zákona
všech nálezků svých, jimiž jsi přestou—
pilo proti mně: nebo tehdaž odejmu z odstoupili, shromáždím, nebo z tebe
prostřed tebe velikomluvné pýchy tvé' byli: aby nemělo více nad nimi po—
a nebudeš se vice vynášeti na. hoře tupy.'
svaté mé.
19. Aj, já. zabijí všecky, kteříž trápili
12. A ostavím u prostřed tebe lid tebe v ten čas: &spasím kulhajicí: a tu,
chudý a.nuzný :“ a doufati budou ve jmé kteráž byla vyvržena. shromáždím? a
položím je v chválu a v jméno“ ve vší
nu Hospodinovu.
13. Ostatkové israelští neučiní nepra— zemi potupy jejich:
vosti. aniž mluviti budou lži, a nebude
20. v čas ten, v němž přivedu vás, a.
nalezen v ústech jejich jazyk lstivý: ne v čas. v němž shromáždím vás; nebo
bot oni pasení budou &odpočívati budou dám vás v jméno a v chválu všechněm
a nebude. kdoby přestrašíl.
lidem země. když obrátlm zajetí vaše
14. Chval. deero sionskb.: plesej, Isra před očima vašima, dí Hospodin.
8) Co tuto 6—20 sv. prorok dí. rozumi se 1) o navrácení se ze najetí babylonského (IQ—ZO.)
2) o prvním příští Pinč (! l, 12. l4—l7.); :. 3) o druhém příští ]: soudnému dni. (8—10. IS.)
9) t. všecky tok osvitim. že mne pozn-„ji & velebiti budou (2. II.); vyplnilo se teprv v cirkii
Kristově. v nížto se chvála. Bolí po veňkerěm světě všemi jazyky hlásá.
10) t. u Nilem. jen! se u vnitru Afí'iky prýští; od nejdšlšich končin země.
11) t. odstranim všecky. kteří tě pyšnými slovy popouzeji proti mně a v hříšícb potvrzují. (Viz 3. u 4.)
12) t. místo hrdých prostopáiniků pokorné & pravé ctitele své; rozumí se jednak skrovuý počet
nůroda po dobytí Jerusalámn v zemi zanechaný. jednak se to na první křestany slyší. jichž
mravy i dále líčí.
17) t. neustále tebe milovuti bude; nebude u! kárnti. unit trutati vice: tot opět jen o věčné
lime rozumní lze. ji! Bůh k vyvolené chotí své, církvi Kristově chovů.
18) ty, kteří jakkoliv potomci jsouce Abrahamovi. od úkonu odstoupili. neuznavše toho, o něm!
nikon dosti zřejmě (IV. Moji. 18. 15.) se prohlásil: ty na. konci věků shromážděni budou
o v ného uvěří.
19) Viz Midi. 4. 6. pozn. — ") t. dám jim slávu v zemi. kde! byly potnpeni.
+
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Proroctví Aggeusovo.
Agnew.,

(Slavný) prorokem! po naváoeuí se národu ze zajetí bsbyíonlkého r. 520 př. Kr. Cýruo

byl totiž Židům povolil nsvrútiti se do vlasti a. chrám si stověti; osočováním však nepřítel Židův
po dvou letech povolení to opět zrušil; a tak dílo asi po čtrnáct let zastaveno jest. Když pak po

smrti Knmbyln

Darius Bystaspovič

na trůn dosedl(522), obnovilŽidůmpovoleník další

stavbě i město i druhou. Tu měšťané obůvaJíee se. že snad nové to povolení opět odvolino bude.
spěchali stověti sobě domy nákladné, stavby chrámu nie nedbqjíee. V tom povstal k rozkazu
Boiímu Aggons, okazuje jim nevděčnost jejich k Bohu a jak je Bůh za to neúrodou trati“; na
pomíná pel: lid vůbec o. Zorobabele vůdce & Jemen nejvyššího kněze zvlášt. aby u horlivě ujali
vystavení chrámu. slibuje za to požehnání od Boha. veškeré zemí. . těší je. to chrám ten. ač se
ve stkvootnosti chrámu Šolomounovu nevyrovná.. přede oslaven bude příštím & učením toho. jeho!

viíekní

národové

si žádají.

zaslíbeněhoMesiáše. » Proroctví jeho vzdy beze vší po

chybnosti k písmům svatým se počítalo.

Kupllola

I.

3. [ stalo se slovoHospodinovaskrze

zm na. že zanedbává.ws.. domuBožího;5. po'- Aggeazproroka
ukazuje,,“ ,! BF: :; to Illielínl't)_d0l;I
trestá; 12. načež

" '

u “ o o c šp"

éta druhého
Dariaprvního
krále.“
. „ měsíce
šestého.
ŽL“
“. dne měsíce stalo se slovo
' ' '
Hospodinom skrze
Aggea proroka ]:
Zorobabelovi. synu

4_'

řkouci:

dali vám čas jest,

vdomieh vkládaných!
pustý jest?

abyste

bydlili

& dům tento
_

5. A nyní
HotsĚZdinnástupů:
_Přiložte
srdce toto
své dí
k ces
svým.“
6. Sili jste mnoho & vnesli jste málo:
jedli jste a nejste nasycení: pili jste &
nejste napojem: přikryli jste se a nejste
zabříni: & kdo shromáždil mzdy. vložil

/ Salatielovu. vůdci je u váček dém .'
jůdskému." a 1:Je7. Toto praví ospodín zástupů: Při—
susovi, synu Josedekovu, knězi ložte srdce své k cestám svým.
.

a,

velikému. řkoueí:
2. Toma praví Hospodin.

Bůb zástupů. řka: Lid tento
praví: Ještě nepřišel čas k stavení domu Hospodinova.'

S.Vstnpte na horu.“ noste dříví &stav—
te dům: & říjemn . mi bude & osle
ven budu! di_ _ospo n.
9. Hleděh jste ]: v_íee& hle! dostalo
se vám méně: a vnoslh jste do domu &

1) & Daria Histapovide, jemuž tehdáž Žide' poddání byli: !. 520 př. Kr. (1. End. 4. 24.) _—
*) t. byl! z rodu Davidovo. s uvedl kmen Jndův :. Bnbylons do Jůdskn. (I. Ezd. [. S.)
2) t.ještě neprošlo úplných 701et, prorokem Jeremiůiem určených; tot bylo záminkou jich nedbnlosti.
4) t. vy nepřijímite za vděk : sprostým přístí-očím,nákladných, stkvostnýoh domů si ltovíee. '
5) t. zkoumejte skutky své . vizte. co vim : toho vzešlo; vy jste nedbali domu Božího. a to
i Bůh nedbal vás, odjímú vám polehnůnf svého. (6—1!.)
6) t. jak nabyl, tak pozbyl; příslov'ím praví. míná: marně bez poiehnňní pnoovol.
8) t. na Libín, porátot dříví & ováiet zásoby k stnvbč. (I. Ezd. 3, 7. — ") Vi! 2. 8—10
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rozdmýchal jsem to. Pro kterou příčinu?
dl Hospodin zástupů. Proto, že dům
můj pustý jest a. vy pospíchéte jeden—
ksždý do domu svého.
10. Protož zabráněno jest nad vámi
nebesům. aby nedaly rosy, a zemi za
bráněno jest. aby nedala plodu svého;
11. a.povolal jsem sucha. na zemi a na
hory a. na pšenici &na víno i na olej, i
cokoli vydává.země. a na lidi i na ho
vada i na. všelikou práci rukou.
12. I uslyšel Zorobabel. syn Selatie
lův. a Jesus. syn Josedekův, kněz ve
liký. i všecken ostatní lid hlas Hospo
dina. Boha svého. a slova Aggea pro
roka.. jakož ho poslal Hospodin Bůh 'e
jich knim; i bál se lid před tváří líc
spodinovou.
13. [ řekl Aggeus. posel Hospodinův

ního dne měsíce stalo se slovo Hospo
dinovo k Aggeovi proroku řkoucí:
3. Mluv k Zorobabelovi. synu Sala.
tielovu, vůdci jůdskému, &.k Jesusovi,
Synu Josedekovu. knězi velikému. & k
ostatnímu lidu. řka:
4. Kdo z vás jest ostaven, jenž viděl
dům tento v slávě své první? a jak vy
jej vidíte nyní? zdaž není tak, jakoby
nebyl před očima.vašimi"
5. A nyní posilní se. Zorobabeli. dl
Hospodin: &posilní se Jesuse. synu Jo
sedekův. knězi veliký. &posilní se. veš
keren lide země.dí liospodinzástupův: &
dělejte (nebo-jé s vámi jsem. dí Hospo
din zástupův).
6. Slovo, kteréž jsem smluvil s vámi,
když jste vycházeli z země egyptské: &
duch můj bude u prostřed vas ;' neboj
tež se!
zŠslů
Hospodinových'lidu.
řka:
Ját
s
7. Nebo toto di Hospodin zástupů:
v i jsem! dí HOSpodin.
14. I vzbudil Hospodin ducha Zoro Ještě jedno maličko“ jest a já pohnu
babele, syna Salatielova.. vůdce jůdské nebem a zemí a.mořem i suchou zemí."
ho. a ducha Jesusa.. syna Josedekova, „ 8. A pohnu všemi národy: a. přijde
kněze velikého. & ducha ostatních ze Zádoucí všechněm národům? &
všeho lidu: i šli s. dělali dílo v domu napluím dům tento slávou. dí Hospodin
zástupův.
Hospodina zástupů. Boha. svého.
9. Mé jest stříbro a mé jest zlato, dí
Hospodin zástupův.
Kapitola :.
10. Veliké bude sláva domu tohoto
Povzbuzuje lid amen chán. slibuje jelkoliv méně posledního více nežli prvního. dí Ho
bude nédheruy' nei první. 8. že bude předee slavnější
příštím Mesiéiovým: lb'. umenie se jim a pravdu spodin zéstupův: a.na místě tomto dám
toho slibem oksmiitéhu potebnúuí 21. a pak onliíatní
pokoj. dl Hospodin zástupův.
ochrane Bezi Zorobnbeh njistnje.
ll. Dvacáteho čtvrtého dne. devátého
l. Dvacátého čtvrtého dne. měsíce měsíce . druhého léta, Daria krále. stalo
šestého. léta druhého Daria krále.“
se slovo Hospodinova k Aggeusovi pro
2. Sedmého měsíce. dvacátého prv— roku řkoucl:
13) t. prorok Pinč. poslaný od Behn. jeko bývalí proroci před zejetím bubylonským._
]) t. počali to nedřečené dílo, výše 1, 14. (Lze tento v. s posledním kup. !. spojitá.)
4) Jakkoliv jest. tento chi-fun co do rýstuvnnetí. krásy . stkvostnosti téměř jako nic u porovnůní
k prvnímu od Šalomoun. vystuvénému; přede stavte důvěrně. nebot větší slávysemu dostane!
5—6) Jeko jean svou pomocí přispěl otcům vašim. tuk přispějí vám. Dle Hebr. ta: „dělejte!

nebo ji s vámi jsem. dle Slova (nebo:„s Slovem“), které! jsem mluvil s vůní . . . a
Duch můj bude u prostřed vás:“ tqjemně se rozumí nn nejsvětější
Trojici. ——
7) t. „krátkou dobu.“ (asi 515 let); čím více „příští Meliňšovo blití, tím zřejmqji jej Bůh pro
rokům .. skrze né lidu zjevuje. — ") Buď míní války. které! le před příštím Páně ndúly.
po nich! puk pokoj následovní (m.); nebo: zázračné zum-nenína nebi & na zemi. jimítse oo
pnvý Mesiáš n Syn
světu osvědčil.
8) t. mlíbený Vyknpítel. Mesiáš. Kristus, kníže pokoje. (Srov. I. Moji. 49. 10. a Luk. 10. 24.)

2. 12—24.

Aggeus.
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12. Toto dí Hospodin zástupův: Otaž rzí a.krupami všecka. díla rukou vašich:
se kněží na. zákon řka:
a nebyl mezi vámi, jenžby se byl obrů
13. Nese-li někdo maso posvěcené v til ke mně. dí Hospodin.
19. Pomněte v srdcích svých od tohoto
podolku roucha svého & dotkne se kon
cem jeho chleba,. nebo vaření. nebo vína., dne,a nnpotom ode dne dvacátého čtvr—
tého,
měsíce devátého: ode dne, v němž
neb oleje. anebo všelijaké krmě: zdali
to bude posvěceno? [ odpov'ěděvše kně založeni jsou základové chrámu Hospo
ží řekli: Nikoliv.
dinova.. pomněte v srdcích svých.
14. I řekl Aggeus: Dotkno-li se po
20. Zdali již símě vzešlo? &ještě vi
skvměný na. mrtvém něčeho ze všech nice a Fukajablko granátové &strom oli
těch věcí. zdali bude poskvměno? I od vový nekvetl: od tohoto dne požehnáml'
21. [ stalo se slovo Hospodinova po
pověděli kněží a řekli: Poskvrněno bude.
15. [ odpověděl Aggeus a. řekl: Tak druhé k Aggeovi dvacátého čtvrtého dne
lid tento & tak národ tento před tváří měsíce řkoucí:
mou. dí Haapodin. a tak všecko dílo ru

22. Mluv k Zorobabelovi, vůdci jůd

kou jejich: ». všecky věci, kteréž oběto— skému, řka: Já pohnu nebem spolui
zemí.
valí tam, poskvměny budou.“
23. A odvrátila stolici království a
16. A nyní pomněte v srdcích svých
na ten den a dalo . prvé než položen byl zetru silu království národův: a podvrá—
kámen na kameni v chrámě H03podi— tím vůz i jezdce jeho: &padnou koňové
nove.
ijezdci jejich: muž mečem bratra svého.'

24. V ten den. dí Hospodin zástupů.
17. Když jste přistupovali k hromadě
dvacíti měr. i bývalo deset: a vchvázoli přijmu tebe, Zorobabeli. synu Salatielův.
sluho můj, dl Hospodin: & opatřím tě
iste
k čeřenu,
ůhvic,
i bývaloabyste
dvaceti.vytlačili padesáte jako prsten pečetní, nebo tebe jsem vy
18. Bil jsem vás větrem žhoucím & volil, dí Hospodin zástupův.'
13—15) Smysl: Obětmi. které mi "divíte
s. sami též potkáte. nezískbta si žádného posvěcení.
jakož ani ist. v kterém! se maso z nich nese. posvěcen bývá: sno vy svými nepravostmi
obětí ony poskvrňujete a hyzdíte. jako se dle zákona. poskvrní maj.
kdo se mrtvolu do
tkne; proto je i s vámi v citlivosti mám. (Srov. Jer. II. 15. — Moloch. !, 6—7.)
16—20) Srovnejte nout-odn dřev-nější: požehnáním. které vám olnmlítě (v. 20.). od toho dne
co se stavby horlivě ujmoto (v. IQ.). nastane, . budiž vim rukojmím. ze se další sliby mé splní.
23) To rozuměj o pordlce & usmrcení Kumbysa kréle; v Habr. řečeno duem minulým. Nebo
v smyslu duchovním: Zníčím vielikou moc pohanův, sílu svou v sEm-nic vilce. vůbeov pouhé
hmotě zakládajících . proto duchovních věcí nic nedbajících.
24) t. od toho času .budei potívsti zvláštní ochrany a. milosti mé. (Prsten pečetní u zvláštní
péči si chovůvsli) Obs dn verše. 23. s. 24., rozumějí se duchovním smyslem o ponížení
nepřátel Hic Meciůiovy, & o zvláštní ochraně. kterou: Bůh církvi jeho propůjčí.
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Proroctví Zaohariášovo.
Willl'lii

(man

Bolí) byl souvěkýs Aggeusema spolu: ním od Boha.k prorockému

ůhdu povolili r. 520 před Kristem. Pocházel dle udůní sv. Cyrilln z pokolení Levi & byl spolu
i knězem. Kdy! opatřoval. to jednak mnozí : národovců jeho nod skrovnými počátky jak obnovené
říše tak zdoleného chrámu málomyllnč si počínají. těšil je. k zaslíbení Božská jí.-té splněna bu
dou, byť se i oni osmi toho nedočkali. s k pilnému stavění chrámu povzbuzuje; vida pak
tě!, :: mnozi lehkovůžně na přípovčdi Bolí spoléhojice. nejen obecných věcí nic nedbnjí, nýbrž
i mnohým nepravooteln u oddávají, ty přísně kin-á . ku pokání upomíná. Všecko proroctví
jeho rozvrhnouti lze na dvě částky. Prvni (1—7) obsahuje videni. jimiž mu Bůh rozličné bu
doucí věci qievil. dle toho způsobu jako Enchielovi a Danielovi; druhů (8—14) zoujímů prorocké
řeči & nnpomínnni k lidu. V obojí pak části nalezají se zevrubně phdpovčdéní o livotu. smrti
: oslovení Mesiáše. o zalohu! & trvání církve jeho, 0 přemožení nepřítel jejich a. o poslednim
soudu. Kniha jeho oe vždy mezi svatá písma počítala.

Kapitola

I.

zůstupův:Obraťtese ke mně.di Hospo

N_ .provůssněho
„ mmmmapou:
„ ujetí
.. “Mám; 7.123 diu
zostupův:
andelmnohýchandelův.
SPOdln
zasmpův.aobratnm
ŽhnlokrčoahlřĚCŠMÍdobxi:cg; lahů-.; :;
munio imp. jejich; ;,omociBotízchuylgni.
"

Hospodin zastupův: „Obraťte se od cest
svých zlých &od myšlení svých nejhor

"
-

.

šich !“ & nešlyšeli. ani pozorovali mne,

;. ěsice osmého' druhé?ho léta Daria. krále

dí Hospodin.
5. Otcové vaši kde jsou? a. proroci

". stalo se slovo Hospo„-.. novokZacheriášovi.

zda na věky živi budou?
6. Ale však slovo. má a. ustanovení

synu Barachiášovu."

má., kteráž jsem přikázal služebnikům

syna
Addova..proroku,
oucí:
_
2. Rozhněval se Ho1 „,
spodin na otce vaše
hněvem..
3.1dlš knim: Toto pravi Hospodin
]) !. ui

se kvám. dJHO—
4. Nebuďte jako otcové vaši, k nimžto

volali proioci dřevnějši řikajíce: Toto di

dvn medu

svým
zdali
nepostihla.
otců
vašich?prorokům.
& obrátili se
a řekli:
Jakž myslil
Hospodin zástupův učiniti nám podle
cest našich &podle nálezků našich. tak
učinil nam.“

7. Dne čtyřmecitmébojedenáctého

po Aggeueovi, k jehozto napomenutí se jí!. chram Páně “Sváti počal.

(Viz Ag. ]. l.)-—-“)l. End. 5 1.6.14. sluje synem Addovým.co! tedy na "mh

rozqui

2—6) Smysl: Kdy! nevíte dům můj. nezanedbávejte domů srdcí svých: uchovávejte phkiznní
mů věčná. nečekají“ vždy na zvláštní příkazy prorokův, jich! nebudete vldyoky míti, nebo
i na přísné tresty mé. jnko otcové vaši; jako jsem i sliby i hrozby své splnil jim, tak je
splním i vim.

1.8—21.
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měeíce Sobathf v létě druhém Daria
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15. Ale hněvem velikým já se hně

stalo se slovo Hospodinova k Zacha— vám na národy bohaté? nebo já hně—
riášovi. synu Barachiášovu. syna.Addo val jsem se mělo, oni pak pomáhali k
zlomu."
va, proroku, řkoucl:

8. Viděl jsem v noci. a aj! muž' vse
daje na kůň ryzý &ten stál mezi myrto
vlm, kteréž bylo v dolině:" a za ním

koňovéryzí. strakatí a bili.'"
9. I řekl jsem: Co jsou tito. Pane
můj? I řekl ke mně anděl. kterýž mlu
vil se mnou: Já ukáží tobě, co jsou tyto
veci.

16. Protož-toto dl Hoa din: Navrá
tim se k Jeruzalému v m' osrdenstvich:
& dům můj vzdělán bude v něm. pravi
Hospodin zástupův: a pravidlo vztaženo
bude nad Jerusalémem.
17. Ještě volej řka.: Toto dl Hospo
din zástupů: Města má ještě oplývati
budou dobrými věcmi: a.utěšl jestě Ho
Spodin Sion & vyvalí ještě Jerusalém.'

10. [ odpóvěděl muž. kterýž stál mezi
myrtovlm &řekl: To jsou ti. které po—
18. [. pozdvihl jsem oči svých a. viděl
jsem: a aj. čtyři rohovél'
slal Hospodin, aby zchodili zemi.
19. [ řekl jsem k andělu. kterýž mlu—
11. [stál
odpověděli
nndělu Hospodinova
kterýž
mezi myrtovlm,
&ře li: Zcho vil se mnou: Co jsou tyto věci? I řekl
dili jsme zemi a aj! všecka země oby— ke mně: Tito jsou rohové. kteříž roztr
hali Jůdu &Iamele a Jeruzalém.
dlena.jest &pokojna'
12. I odpověděl anděl Hospodinův a.
' 20. [ ukázal mi Hospodin řtyry ko

.
řekl: Hospodine zástupův, až dokavad vaře.
21. I řekl jsem: Co jdou dělat tito?
ty se neemiluješ nad Jerusalémem &nad
městy jůdakými. na něžjsi se rozhněval? Kterýž pravil řka: Onino jsou ti rohové.
kteříž roztrhali Jůdu, jednoho muže o
Tento již sedmdesátý rok jest.
13. I odpověděl Hospodin andělu. druhém. a žádný z nich nepozdvihl hl)
kterýž mluvil se mnou. slova. dobrá. vy své:' i přišli tito odstrašit jich. aby
srazili rohy národů. kteříž pozdvihli ro
slova potěšitelné..
14. [ řekl ke mně anděl, kterýž mlu— hu proti zemi jůdské, aby rozptýlili ji.
vil se mnou: Volej í-ka: Toto praví Ho
spodin zástupův: Horlil jsem nad Jeru—
salémem & nad Sionem horlivostí veli

_kou!

?) Asi měsíce lednu. neb února; — počítá jakožto prorok dle roku posvátného nebo církevního;
jenž počínal : jaro jako naším měsícem březnem; Sabath jej jmenuje po choldejsku.
8) t. anděl \: podobě muže. -— ") Myrtoví v dolině jeat obrazem ponížene' o opovrženě země
jůdské. -— '") t. ochotní služebníci Páně k rychlému vykonání vůle jeho.
11) t. země jůdská obydlena. jest . pokoje požívá; ale to k blaženosti její nedostačuje. neráčiš-li
ty se nad ní opět smilov-ati. (l2.) Jiní na Chaldejsko míní. kde! tehdáž úplný mír panoval.
14) t. miluji jej velmi a péči mám o něj. pročež nenechám bez trestu ty. kteří mu ublížilí.

15) t. mocná & ukrutně. — ") t. já jsem určil jim, aby potrestali

Jerusalem, oni pak jej

zahubiti
hledi, vášni proti němu rozníceni. Bůh tresee. ty. kteří svěřené sobí.-právomocnosti
k potlačení jiných nadužívají: k. p. Porno. Xobuchodonosor & jiní.
17) t. přijme jej na. milost a. vyvolí za sídlo slávy své.
18) t. moci; sv. Jeronym vykládá nu. čtvero mocnoqti nebo říší (El). nepřátelských lidu jůdo
skcšmu: Chaldejbkou, Perskou. Řecko—Macedonskou : Římskou; čtyřmi pak kováři (20 a. 3D
rozumí čtyry andéle. kteri každý svým časem ony říše potřeli. Podobné jest videni jako
Dan. T. 3. Duchovním smyslem se tím míní ochrana, jíl Bůh svým vyvoleným prokazuje.
2l) t. všichni do zahynuti pol-azení byli, nebo: všíckni těžkým neštěstím tak sklíčeni byl:. že
ani nepozvedli hlavy.

Bibli česká.

W
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Knpltolu:.
Zlovmo prorokovi viděním muse, jenž smeřickýrn pro
vssom Jerusalem moři. to město se tak rosiiri. si
sni ldčml nebude moci ohraiono býti-. 6. pročež zve
lid. aby se : Babylon vrútil, 10. slibuje. že se k nim
veihei'í nlrodově připojí.

l. [pozdvihl jsem oči svých a viděl
jsem: a aj. muž! a v ruce jeho provázel:
měřičův.

2. Iřekl jsem: Kam tyjdeš? Ií-ekl mi :
Ab ch změřilJerusalěm a viděl, jak ve

lik jest širokost jeho a jak veliká dlou
host jeho.
3. A aj. anděl ten, kterýž mluvil se
mnou, odcházel! a jiný anděl přicházel
mu vstříc.
4. I řekl k němu: Běž. mluv k &

cholíku tomuto rka: Beze zdi bu ou
bydleti v'Jerusaléměf pro množství li
du a dobytka u prostřed něho.
5. A já. budu jemu. praví Hospodin.
zdi ohnivou“ vůkol: a v slávě budu u
prostřed něho.
s. ó, ó! utecte z země půlnoční. dl
Hospodin:
nebo
vedíčtřlryvětry
rozptýl'l 'sem
vás.
ospodin.nebeské
7. & Šione. utec. jenž přebývání u
dcery babylonskě:'
8. nebo toto dí Hospodin zůstu ův:
Po slávě poslal mne k národům. teřl
zloupili jsou vás, nebo kdož se vás do
tkne. dotkne se zřltelnice oka mého:

2vl.—3.2.

9. nebot aj !jů zdvíhám ruku svou na
ně a budou loupeží těm. kteříž sloužili
jim: a poznáte. že Hospodin zástupů
poslal mne.
10. Chval &vesel se. dcero sionská;
nebot aj! jh přicházím &budu bydliti u
prostřed tebe, dl Hospodin.
11. A připojí se národové mnozi k
Hospodinu v ten den a budou mi lidem.
a budu bydliti u prostřed tebe: a zvlš.
že Hospodin nástupů poslal mne k tobě.
12. A bude vlástí Hospodin Jůdou,
stránkou svou v zemi posvěcené: &vy
voli ještě Jerusalém.
13. Umlkni všeliké tělo před tváří
Hospodinovou; nebo povstal : svatého
příbytku svého.“

Kapitola :.
Vidi, jak nejvyšěi hne: od satana obžalován . slo k roz
kazu sndolovu očištěn a v důstojsmtvi svém utvmn
jest: G. zvěstuje piiiti Mesiášovo.

1. [ ukázal mi Pán“ Jesusa. kněze
velikého stojícího před andělem Hospo
dinovým: a satan stál po pravici jeho,

aby se protiviljemu."
2. I řekl Hospodin“ k satanovi: Tres
cí tě Hospodin. satana: a tresci tě Ho
spodin, jenž vyvolilJerusslěm; zdaliž on
není hlavně vychvácená z ohně?"

3) t. od proroka & andělu měřicímn. a od toho opět jiný mu "tí-io vstoupil.
4) '. tak se rosmnoii obyvatelstvo jeho , to ani nebude lze hradbami jej obkličiti; tot úplně
vyplněno jen v novém duchovním Jerusalémě, církvi svatá, rozšířené po celém světě.
5) t.. na postrach nepřátelům a k osvícení obyvatelům: ti pak bezpečně bydleti budou v něm.
6—7) Mini ostatky lidu jůdskěho v Babyloně. kteří se nenvritíli.

'8—13)Kdyi

Bůh sim di.: „Podal mno,“ jest Bůh i ten, který polili i ten. který poslán

jest; pročež sv. Jeronym. Cyrill Alex. i jiní sv. otcově veskrze 8—13 0 Kristu a duchovní
liči jeho rozumějí: jak opustil slávu Otce svého (S.), k sobě něrody shromáždil (9), mezi
svými věřicimi přebývá (10) a svůj trůn u nich oo král má (11. a 12.) a po veškeré zemi
úcty nejhlubil pasiva. (iii.)

[) t. anděl Páně. který! stál u proroku. — ") t. aby žaloval na něho. dokaijo.

že zavržení

hoden; mnozi vyklědqji. lo tuto nejvyšší kněz jest obrazem veškerého lidu. nssa hříchy jeho,
vyobrazené rouchom nečistým. (V. 3.) Ostatně srovnej též Job. !.
2) Ze tuto Hospodin Hospodina & potrestání vyzývá. o božských osobách Otce i Syna rozumějí
někteří, jako v klipu 109. !. jiní pak ze to mají. ze prvnim anděl se mini. ——
") t. buď:
nejvyšší kněz pro strasti zajeti babylonského. anebo: Jeruzalém pro utrpeně pohromy. (Viz
_Amos &, ll.)

P—
3. s. —4. 7.

Zachariáš.

3. A Jesus oblečen byl v roucha, ne
čistů. &stůl před tváří anděla.
4. jenž odpověděl & řekl těm. kteří

stáli před ním. řka: Odejmětež roucha
nečistá od něho. A řekl k němu: Hle,
odjel jsem od tebe nepravost tvou &
oblékl jsem tě v roucha proměnná..
5. [ řekl: Vstsvte čepici čistou na
hlavu 'eho. A vstavili čepici čistou na
hlavu jeho &oblékli jej v roucha: &an
děl Hospodinův stál tu.
6. A osvědčoval anděl Hospodinův
JeSusovi řka:
7. Toto praví Hospodin zástupů: Bu
deš—lipo cestách mých choditi &stráže
mé oetřihsti: ty také souditi budeš dům
můj &ostříhati budeš síní mých &dám
ti průvodčí' z těch_, kteříž tuto nyní
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stupů. povelů muž přítele svého pod
vinný kmen a.pod llk. (Mich. 4, 4.)

Kapitola 4.
Sip-troje svícm s sedmeresn lsmp stojici mezi dvónu

o 'nmn, MCP! olejemmWicim;
vy
6.

5. Indií Innto vie

l. [ vrátil se anděl, jenž mluvil se
mnou &vzbudil mne“ jako muže. kterýž
vzbuzen bývá. ze ena. svého.
2. I řekl ke mně: Co ty vidíš? I řekl
jsem:Vidim, a aj. svícen! zlatý všecken.
&lampa ' ho na vrchu jeho. a sedm svi—
telnic je 0 na něm: a sedm nálevek k
svítelnicím. kteréž byly na vrchu jeho.
3. A dvě olivy u něho. jedna. po pra
vici4.lamp
&jedna.jsem
po levici
1 o pověděl
& řehají?
!: andělu.

kterýž mluvil se mnou. řka: Co jsou
přistojí."
tyto věci. pane můj?
8. Slyš. Jesu. kněže veliký! ty i při
5. [ odpověděl anděl. kterýž mluvil
telé tvoji. kteříž bydlejí před tebou; se mnou a řekl mi: Což nevíš. co ty
nebo muži předznamenávajíci jsou :* Ne věci jsou? I řekl jsem: Nevím, pane
bot aj, já. přivedu služebník-a své můj.

ho vycházejícího."

9. Nebot aj ! kámen,' kterýž jsem po
ložil před Jesnsem: na jednom kameni
sedm očí jest:" aj. já vyryji rytinu je
ho ,“" praví Hospodin zástupův: a
odejmu nepravost země této jednoho
dne.-j

10. V ten den, praví Hospodin zá

6. I odpověděl », di ke mně řka: To—

tot jest slovo Hospodinovo k Zorobabe
lovi řkoucí: Ne u vo'ště, ani v síle. ale
v duchu méml' dí ospodin zástupův.
7. Kdo jsi ty. horo' veliká řed Zo
robsbelem? Rovinou budiž! vyvedet
kámen první" a.vyrovná milost milosti

jeho.'"

7) t. oohrnnce a. růdce v ůřadě tvém. -- ") t. s andělů: jako nečittý oděv hříšnost znameni
jednotlivcem i celého lidu. tek iěistý oděv milost ospravedlněnívyobrazuje. (Srov. Kol. 3. 9—10.)
vycházející
;“
tím se vůbec Kristus rozumi. jenž jest duchovnímu životu nešemu tim, co slunce zevnitřnímu

8) t. předpodobůujíeibudoucí věci, zvlňit osobu Mesiísiovu.— ") t. „slunce

světu: tek též sluje Luk. ], 78. — Dle Hebr. též: výstřelek;

níže 6. 12 eJer. 23. 5.

9) Tím se rozumi Kristus co pevný základ. na němž veškeré stavení církve spočívá, & který
co svorník (nárožní kámen) spojuje obě stěny starého i nového zákona v jeden dům Boží!
(Kamenem [skalou] často se v písmě Bůh nazývá.) — ") Tím rosumqj buď sedmero darů
Ducha sv.; nebo Božské vlast-nosti Mesiňiovy; nebo sedmero andělů k příkazu Božímu zemi
prohlížejících.(3, 10.)-—"') Vykládá se jednak na učení, příklad : milost Spasitelem, jimížto
chrám duší našich vzdělává; nebo ne vtělení . umučení jeho, tajemství. jichžto' rogjímnní nej
mocněji k zbožnému životu vzbuzuje. — 1) t. v den umučení a smrti své. (Den. 9. 27.)
1) t. pojal mnenvytržení mysli; bdění naše jest protijasnómu vyděni sndělůvjsko sen. (Sv. CyrilL)
2—3) Svícen ten, jenž se nám o sobě olejem napájel : nádoby větši. která! jej opět dostával
: dvou oliv. vedle svícnu stojících, obrazem jest st'sle tekoucí milosti Boží. [12.)
6) t. nikoliv na sevnitřní. mohůtné síle. nýbrž na mě panoci spočívá moc nie e prospěch duchovní.
?) Všeliké překážky, byt se co hory proti svatému počínnni vzniklý. Bůh slovem přemůže. —
") t. nejhořejší, zůvorník. klín nebo klíč 1: klenuti: dokonů etavbu. (Srov. svrchu 8. 9. pes.)
— “') t. krbu tohoto s krásou prvniho chrimu: duchovně o Mesiůši muměj Agg. 2. 8.

184'
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s: I stalo se slovo Hospodinovo ke

mně řkoucí:
9. Ruce Zorobabelovy založily dům
tento a. ruce jeho dokonají jej: a. zvíte.
že Hos odin zástu ů poslal mě k vám.
10.
ebo kdožhy pohrdal dny ma.—
lými? A veseliti se budou &.uzží závaží
cínové v ruce Zorobabelově.' Sedm těch
to očí jsou oči Hospodinovy. ješte bě

hají po vší zemi."
(Výše 3, 9.)
11. [ odpověděl jsem a řekl jsem k
němu: Co jsou dvě olivy tyto na pravici
svícnu a. na levici jeho?
12. A odpověděl jsem podruhé a řekl
jsem k němu: Co jsou ty dvě větve oli—
vové. kteréž jsou podle dvou zobcův zla

tých. v nichž jsou nálevky zlaté?
13. I dí ke mně řka: Zda nevíš, co
jsou tyto věci? I řekl jsem: Nevím,
pane můj!
'
14. [ řekl: T0 jsou dva synové oleje,'
kteříž přístojí" Panovníku vší země.

Kapllola &.
Bůh uksznje prorokovi knihu letící; 6. mídobn 5 že
nou v ni
' í. čímž os vyobnznjs bezbožnost; 8. jak
kruhem olovn pstlsčens 9. s pak od jiných dvou pe
rutných žen i s nádobou odnsiens jest.

l. lobrátil jsem se a pozdvihljsem
očí svých: a viděl jsem. a aj. kniha
letící.
'

4-8. _ 5.10

2. lřekl ke mně: Co vidíš? A řekl
jsem: Já. vidím knihu letící: délka její
dvacíti loktův &šířka 'ejí desíti loktův.'
3. [ řekl ke mně: ot jest zlořečení.
kteréž vychází na. tvář vší země: nebo

všeliký zloděj, jakož tam psáno jest.
souzen bude: &.všeliký přisahající z té
těž souzen bude.
4. Vyvedu toto. dí Hospodin zástu—
pův: i přijde do domu zloděje &do domu
toho. jenž řisahá skrze jméno má lživě:
a přebývat: bude u prostřed domu jeho
&stráví jej i dříví jeho i kamení jeho.“
5. [ vyšel anděl. ktervž mluvil se
mnou a řekl ke mně: Zdvihni oči své a
viz. co jest to, co vychází.
6. [ řekljsem: Co pak jest to? I řekl:
Tot jest dčbán' vycházející. A řekl: To
jest oko jejich ve vší zemi."
7. A aj. kruh olova vznesl se.' a. aj.
žena 'edna sedící u rostl-ed dčbánu.
8. řekl: To jest zbožnost? l uvrhl
ji do prostřed dčbůnu &.pustil kruh olo—

va v ustí jeho.“
.
9. Ipozdvihl jsem očí svých a viděl

jsem: a. aj, dvě ženy vycházející &.duch
v křídlách jejich &měl křídla.jako křídla
luňákova: i zdvihly čbán mezi zemí &

nebem.'

10. I řekljsem k andělu. kterýž mlu
vil se mnou: Kam tyto nesou dčbán?

10) Smysl: Ti, jen! prvé polu-deli malými začátky stavby, obrátí & budou se mdovatí. uzl'íoe
klásti kámen ůhelni & dokonůvstí stavení. — ") t. sedmero lsmp svícnu znameni vievídouoí
prozřetelnost Babkou. s kterou! on milostivě nad dílem svým bdí o je mocně uchovává.
12) Z dvou oliv, stojících podle svícnu o sedmi lunpách. vedly dvě trubky (stébla) vycházející
ve dvě hubičky na způsob ptačích zobáku olej do větší nádoby. nad svícnem se nsleijieí, &
odtud pak se opět rozviděl olej po trubkňch do sedmi lunp svícnu velikého. (2.)
14) t. dva pomstsní Páně, král s nejvyšší kněz. — ") t. slouží jemu. náměstky jeho jsou ns semi.
1—2) Staří psávnli ns blány. které pak jednu k druhé slepíli a. potom v stůček okolo válce
svinuli- —

3—4) Nemíní se nepravosti jednotlivců. nýbrž veškeré země jůdské (3) & národa: křivou při
nahou rozuměj vůbec pronevěru lidu. jíž se po všecky časy proti Bohu dopouštěl & hroznou
Bohovreždou dovršil: zlodějstvím psk všelíké křivdění bližnímu, které u něho zobecnělo.
6) t'. mire Efa pro tekuté & soutě věci. -— ") t'. podoba. jejich; po vši zemi naplněna jest
mira. nepravosti „jejich s. tak patrné jsou, že jich neviděti nelze. (V. 7. n B.)
7) t. víko nebo pokryvsdlo té nůdoby pozvedlo se. & okázale se žena. v ni sedící.
8) t. lidu židovského. — ") t. pohřížen jest v nepravosti jako v nádobě, a on něm leží trest
—Boží jako tíha. olova. To se vyplnilo vyvráeením Jerusaléme &.rozptýlením národa. (St. 9——ll.)

9) Obruem tím míní někteří císaře Tits & Hadriana,
ptýleni byli.

od nichž Židé po všech národech roz

Mariii.

5.11. — 6.15.

11. I řekl ke mně: Aby mu vystaven
byl dům v zemi Sennaar' &byl utvrzen
&postaven tu na základu svém.

Kapitola 6.
Speti-uje čtvero vozů s čtverým spřežením rozličných

koní; jest čtvero království, jež však krilovstvi Ms
silíšovo přetrvá; 9. “že se mu. sby udělal dvojí ko—
runu . vstovil nn hlsvn nejvyššiho kněze: 12. slibuje,
že Mesiáš přijde . ponovsti bude un stolici své co
král & hub:.

1. ! obrátil jsem se a. pozdvihl jsem
očí svých a viděl jsem: a aj. čtyři vozo
vé vycházející z prostředku dvou hor: a
hory ty byly hory měděné..
2. V prvním voze byli koňově ryzí:
& v druhém voze koňové vraní:
3. a v třetím voze koňově bílí a. v
čtvrtém voze koňové strakati &.silni.
4. I odpověděl jsem a řekl 'sem k

andělu. kterýž mluvil se mnou: 0 jsou
tyto věci. pane mů'?
5. [ odpověděl anděl a. řekl ke mně:
Tito 'sou čt ři větrové nebeští. kteříž
vych ejí, a y stáli před Panovnikem
vší země.

6. V kterém byli koňově vraní. vy
cházeli do země půlnoční: & bílí vyšli
nich: a. strakatí vyšli do země po
edni.
7. Kteřiž pak byli nejsilnější. vyšli,
&hleděli jíti a.bohatí po vší zemi. I řekl:
Jděte, zchod'te zemi: i zchodili zemi.
8. A povolal mne a. mluvil ke mně
řka: Aj. ti. kteříž vycházejí do země půl
noční, učinili. že odpočine duch můj v
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9. I stalo se slovo Hospodinovo ke
mně řkoucí:
10. Vezmi od vystěhovalcův, od Hol
dsje &od Tobiáše &od Idajášeť' s. při

jdeš ty v den ten a vejdeš do domu Jo
siáše. syna. Sofoniášova.. kteříž přišli z

Babylons.

11. A vezmeš zlato a. stříbro: &udě

láš koruny a vstavíš na hlavu Jesusa.
syna Josedekova. kněze velikého.
12. & mluviti

budeš k němu řka.:

Toto praví Hospodin zástupu řka: Aj.

muž! Východ'jměno jeho: a pod

Eim
mu.vzejde & on vystaví chrám Hospo
13. A on vzdělě.chrám Hospodinu:
& on ponese slávu a. seděti a. panovati
bude na stolici své: a. bude knězem ns
stolici své a rada pokoje bude mezi těmi
dvěma.
14. A budou koruny Helemovi a. To—
biášovi & Idajášovi &Hemovi. synu So
foniášovu. památkou v chrámě Hospo
dinově.
15. A ti. kteříž daleko “sou, řijdou
a.stavěti budou v chrámě ospodinově:
i zvíte. že HOSpodin zástupů poslal mne
k vám. Stane se ak to. jestliže sluchem

slyšíoti
sv
0. budete hlas Hospodina. Boha

zemi půlnoční.'
11) t. v Bnbyloně: vůbec mezi národy.
l) Vidění čtyř vozů tažených rozličným spřežením koňů n vyobmqjicich čtvero větrů ode v's'ech
stran (3) znamená. veškery rozličné tresty Boží. které nn všeliké národy pro jich nepravosti
dopouští; měděné hory. z nichž vycházejí . vykládá se na horu olivetskou. která! ve dvě
týmě u rozstupujío s údolím Josninukým se stýká.. které! u Joela proroku.(3. 2.) jest místem
soudů Božích.
8) i.. ti již vyplnili rozkaz můj n působí. že od dalšího trestáni octanu; C_Ýrustehdá! byl již
potrestal Babylonské.
10) t. ti byli totiž přišli z Babylonu n přinesli dary k stavění chrámu.
12) Dle Bobr.: „Prac. výstřelek“ (jako ls. H. I.); oč přímo o Zorobnbeli řečeno. přede zřejmě
. s. úplně jen o budoucím Mesiňšovi plati, jeholto dvojí úřed, kněaký & krélonký, dvě osoby
Jesus. syn Josedechův, & Zombabel, jakož i dvě koruny předpodobňovaly. (IS.)
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Kapitola ?.
Collůhnndoh:
vtoehollpovi“.

ld idovůýeh : Bnbylonoopo
“h_ZscihnňálkmhsuBoiimu

M „.

l.l stalo se v létě čtvrtémDaria krále.
stalo se slovo Hospodinovo k Zachariá—

šovi čtvrtého dne měsíce devátého, kte

rýž'jest Kulev.
2. I poslali do domu Božího Sara
sar a Rogommelech' a muži. kteříž byli
s ním, prosit tváři Hospodinovy:
. 3. aby řekli kněžím domu Hospodina
zástupův a prorokům mluvíce: Zdali
mám plakati pátého měsíce. nebo se
posvěcovati ,' jakož jsem činil již po
mnohá léta?
4. I stalo se slovo Hospodina zástupů
ke mně řkoucí:
5. Mluv ke všemu lidu země i k kně
žím řka: Když jste se postili & kvílili v
pátém a sedmém měsíci' po těchto se—
dmdesáte let. zdaližjste se postem tim
postili mně?
6. A když jste jedli a pili. zdali ne
sobě jedli jste & sobě samým pili jste?
7. Zdali to nejsou slova, kteráž mlu
vil Hospodin skrze proroky prvnější ,'
když ještě Jerusalém obydlen byl a bo—
hat, on i města vůkol něho; i na poledne
i na lích bydleno b 10?"
8. stalo se slovo Hospodinova k Za
chariášovi řkoucí:
9. Toto dí Hospodin zástupů řlm:
Soud spravedlivý sud'te &milosrdenství
a milování čiňte jedenkaždý s bratrem
svým.

_

“m.—s. 4.

chudého neutiskujte: a zlého muž bratru
svému nem sli v srdci svém.
11. I nec těli jsou pozorovati &hřbe
tem se odvrátili odstupujíce a uši své
obtížili. aby neslyšeli.
12. A srdce své zatvrdili jako dia
mant. ab neslyšeli zákona a slov. lite
ráž posl Hospodin zástupu v duchu
svém skrze proroky prvnější: i stalo se
rozhněvání veliké od Hospodina zá
stupův.
13. I stalo se: jakož mluvil a nesly
šeli; tak volati budou s nevyslyším. dí
Hospodin zástupův.
14. [ rozptýlil jsem je po všech krá
lovstvích. jichž nemají: a země 0 uštěna
jest od nich . tak že nebylo kdoby tudy
šel &vracel se: i obrátili zemi žádoucí
v poušt.

Kapitola 8.
Slibuje lidu hojného požehnání od Boha. jestliže se k
pnvdč . spravedlnosti obrátí; 20. předpovidi. ic se s

nimi všichni národové ogg;

jedno & úctě pravého

]. I stalo se slovo Hospodina zéstupů
řkoucí:
2. Toto dí Hospodin zástupův: Horlil
jsem nad Sionem horlením velikým; i
hněvem velikým horlil jsem nad ním.'
3. Toto dí Hospodin zástupův: Na
vrátil jsem se k Sionu a bydliti budu u
prostřed Jerusaléma: a bude slouti Je
rusalém městem pravdy a hora Hospo
dina zástupů horou svatou.
4. Toto dí Hospodin zástupův: Ještě
bydliti budou starci &.stařeny na ulicích

jerusalémských: a každého hůl v ruce

10. A vdovy & sirotka a příchozího a “jeho pro množství dnů.

» Ti byli . jak se podobá. představeni obce Židů. kteří byli v Babyloně pozůstalí.
8) t. máme i dále jcitč uchovávali posty. určené na památku vyvrácení města . chrámu?
&) V ijotl babylonském určeny byly posty: v čtvrtém měsícina památku dobytí Jerusalěmn;

v pátlm

zboření chrámu; v sedmém nvnldění Godoliáio (Jet. 41. 2.); v desátém

obležení Juru-dám..'viz níže v. 19.: kdy! se město .. chrám stavěly. domnívnli se. že k po
ltům těm nqilou více povinni.
7) t. sdnli to není taková smýšlení. jako otcův vašich. .. které často ural Bůh? — ") t. hrs

jiu polední hornatá i jiné rovinaté.
2) t. mílonl jsem Sion. co mnnlel choti svou; kdy! plk mno opustiln. jiných se modloslulebně
přidrtle. obrátila se láska má v hněv.

8. 6—23.

m
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5. A ulice města. naplněny budou pa Jakož jsem nmyslil . abych trápil vás.
cholíky a děvčaty, hrajícími na ulicích
když
k hněvivosti popuzovali
'ebo.
otcovjsou
vaši.mne
dí Hospodin.
15. a nesmiíovaí jsem se: tak obrétiv
] 6. Toto dí Hospodin zítstupův: Bu
de-li se to zdéti nesnadné v očích ostat se. umyslil jsem v těchto dnech. abych
ků lidu tohoto vtěch dnech. sdali v očích dobře činil domu jůdskému a Jerusalé
mých nesnadné bude. dí Hospodin zé— mu: nebojtež se!
16. Tato jsou tedy slova. kteréž činiti
stupův?
7. Toto dí Hospodin zéstupův: Aj, budete: Mluvte pravdu jedenkaždý s
jé vysvobodím lid svůj z země na vý bližním svým: pravdu a. soud pokoje
sud'te v hranách svých.
chodě a z země na západě slunce.
17. A žádný nemyslete zlého proti
,
8. A přívoduje a bydliti budou u pro
střed Jerusaléma: a budou mi.lidem a příteli svému v srdcích svých: a přísahy
jé. jim bude Bohem v pravdě a. v spra lživé nemilujte: nebo všecky tyto věci
vedlnosti.
.
jsou, jichž nenávidím. dí Hos
'
9. Toto dí Hospodin zéstupů: Posilň—
18. I stalo se slovoHospodina zástupů
ke
mně
řkouci:
tež se ruce vaše . kteříž slyšíte v těchto
dnech řeči těchto skrze ústa roroků ve
19. Toto dí Hospodin zéstupů: Půst
dni. v němž založenjest dům lilos odina čtvrtého a půst pátého a půst sedmého
&půst desatého měsíce bude domu jůd
zéstupův. aby chrám Vystaven by .
10. Nebo před těmi dny nebyla mzda skému v radost a veselí a v slavnosti
lidí, ani b la mzda hovad;' ani vcháze— vznešeně : pravdu toliko a pokoj milujte.
20. Toto dí Hospodin zastupů: Ještě
jícímu. ani vycházejícímu nebylo pokoje
pro soužení: a pustil jsem všecky lidi. přijdou národové a bydliti budou v mě
_
jednohokaždého proti bližnímu svému. stech mnohých'
21. a choditi budou obyvatelé jeden
11. Ale nyní ne podle dní dřevních
jé. učiním ostatkům lidu tohoto. dí Ho— k druhému řkouce: Pojďme a rosme
spodin zástupův;
tváři Hospodinovy : hledejme Hospo—
12. nýbrž símě pokoje bude: vinice dina zéstupů: půjdu i já!
22. I přijdou lidé mnozí a národové
dé ovoce své a země dá plod svůj a ne
besa dají rosu svou: a učiním. aby vládli silní hledat Hospodina ústupů v Jeru
ostatkové lidu tohoto všemi těmito věcmi. salémě a. prosit tváři Hospodinovy.
23. Toto dí Hospodin zéstupův: V
13. I stane se: jakož jste byli zloře
čením mezi pohany. dome 'ůdský a do— těch dnech. v nichž pochytí deset mužů
me israelsky! tak vysvobo m vás a bu ze všech jazyků národův a chopí se po
dete požehnáním: nebojtež se. posilňte dolka muže Zida řkouce: Půjdeme s
se ruce vase.
vámi; nebo jsme slyšeli. že Bůh s vámi
14. Nebo toto di Hospodin zástupův: jest.'

10) t. marně pracovali i lidé i dobytek. nemohouce pro všeobecný nepokoj .. bouře. jich! jsem
dopustil, výtěžku prací svých použiti.
20—23) Ačkoliv se ji.! od doby zajetí bnbyloaského mnozí : národův obrůtili & víře v pravého

Boha.(Esth. 8, H.),tnk to an časuKrista Pána (Mat. 23. 15.) . apoštolův (Shut. 2. ll.) bylo
mnoho ohricencův po celé tehdejší říši římské: přede nelze nikdy v tom spntřonti dokonnlé
vyplnění těchto slov prorockých; ta se vyplnila teprv v svaté církvi. kdyi po tisících (Skot.
2, dl.) a celí národové víru v pravého Boha přijímali . přůimqjí. Tn dobu zi'i Duchem
Boiím nadšeni věstcové (ls. 2.); k té i hled. kdo jich slovům věrně rozuměti Indii.
23) Vlastně: cípu plůštč, který si dle úkonu třepenimozdobovlli Židé (IV. Moji. L'). 38. —
Met. 23. 5.). aby se mezi národy poznali.
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Kapitola 9.
Piodpovidd sahnbení zemu: Hadrsoh . Damašku. Týr
m, Sidonské . Flllst-insků;t slibuje lldu ochranu
Unii; 9. líčí tichý . skromný příchodHosia'iův. a jak
se vln! skrze noho dost-oo spasení . blaženosti.

9.1—14.

bude 'ako vo'voda v Jůdovi, a Akku-on
jako ebusejsltý.'
8. A ohradlm dům svůj těmi. kteříž
bojují mně, jdouce a navracujíce se ,' a
nepřijde na ně více násilník: neb nyní

]. Břímě slova Hoa inova proti ze jsem viděl očimasvým."
9. Vesel se dosti. dcero sionská! ple
mi Hadrach' a Damaš u. odpočinutí je—

ho:" nebo oko Hospodinovo spatřuje
člověka.“" a veškeré kmeny israelské.
2. Proti Emathu také v krajinách je
ho! a Týru a Sidonu: nebo přijali sobě
moudrost velmi.“
3. I udělal Týrus pevnost svou.a na
shromáždil stříbrajako zeměa zlata jako
bláta ulic.
4. Aj ! Pan vladnouti bude jím a po
tepe na moři sílu jeho, a ta ohněm spa
lena bude.
5. Uzří to Askalon a báti se bude; a
Giza a bědovati bude příliš: iAkkaron.
nebo zahanbena jest naděje jeho: a za
hyne král z Gazy a v Askalonu nebudou
bydleti.
6. A osadí se cizinec v Azotu a za
hladím pýchu F ilistínskýcb.
7. A odejmu krev jeho z úst jeho, a
ohavnosti jeho z prostřed zubů jeho &
zanechán bude také on Bohu našemu a

sej. dcero jerusalémská! aj. Král tv ůj

přjde tobě spravedlivý a spasi
tel: stím chudý a sedě na oslici
a na oslatku. mladém ulice.“
10. A zkazim vůz vojenský Efraimův
a koně zJerusaléma a zlomeno bude lu

čiště válečné: a mluviti bude pokoj na—
rodům a panování jeho bude od moře až
k moři a od řek až do končin země.'
11. Ty jsi také v krvi umluvy tvé vy
prostil vězně své z jámy. v níž není

vody.'
12. Obratte se ]: ohradil.“ vězňové na—

děje:" dnes'“ také zvěs'tuji:Dvojná
sobně nahradím tobě.-r

l3.' Nebo natáhl jsem si Jůdu jako
lučiště. naplnil jsem Efraima: a vzbu
dím syny tvé, Sione, na syny tvé. zemi
řecká: a postavím tě jako meč silných.
14. A Hospodin Bůh nad nimi vidín
bude; i vyjde jako blesk střela jeho: a

1) Jméno to, u starých vůbec neznimó. poukazuje na město nebo krajinu u Damašku letící;
čte se u starých spisovatelů toliko o městě Hatra v Mezopotamii (asi tam . kde nyníHadter
nedaleko Mosulu letí), jen! velmi pevně bylo a. své zvláštní knížata mělo; jiní opět se do
mnívají, le byl kraj země Syrské dle jednoho : králův Damašekýohtéhož jména nazvaný. —
") Dle Behr.: „a Damašek odpočinutíjeho“ —'“)t. na něm ono potrvá; „nebo ]: Bospodinu
(náledí) oko (míti na) člověka a veškeré . .
2) t. země Hudraoh. mezující ! Emathem (buď Emese anebo Epifania u Oroutu). —“) t. velmi
si zakládali na moudrosti své v sebe sami důvěřílí; pýcha jest tedy příčinou
' padu jejich.

7) t. nebudou více Filístíuští při obětech krve pití a jísti syrové maso obdtm, —- přestane mo—

dlosluiba a pravá. bude panovati víra a Filistínští budou jako druhdy Jebusejští. dřevnější
obyvatelé Jerusoléma. v národ Jůdský přijati.
8) t. sth'dqjíee se jako na stráži. — ") t. vzhled! jsem na ně milostivě. odpustil jsem jim a chrá
niti je budu: „nyní“ rozuměj na dobu příští Mesiášova. o něm! i hned zřejmdjivésti pnrok.
9) Viz toho vyplnění: Mat. 21. 4. — Jan. 12. 14. . . .
10) Smysl: Království Mesiašovo bude království pokoje a rozšíří se po vší zemi.
11) Vykládá se přín'lo na. Vysvobození lidu _iůdske'ho od uátisků králů syrských; sv. Jeronym a j.
sv. otcové rozumějí o vykoupení krví Kristovou vůbec. a vyproštění duší : přodpcklí zvlášt.
12) t. k svému Bohu — Vykupiteli. -— “') t. stale doufajfcí. — "') Tolik jako „nyní“ v. 8. —
1) t. ul útrapy vaše oblažím via dvojnásobným štěstím.
13—17) Vůbec se o zvláštní a o zázračné pomoci Boží za vlády Machabejských vykládá, čeho!
knihy dle nich nazvané hojných zevrubně dávají důkazů; (ll. Mach. 2, 22. — 5. 2. —
10. 29. — ll, B. -— 15. G.); duchovně však k vítěznému piemolení veškerého světa vírou
Kristovou rozumčno bud'.

9,15.—1o.u.

_
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Pán Bůh v troubu zatroubí a půjde u
Elli
o ].. a postavil je jako koně slávy své v
vichru oledním.'
16. ospodin zástupů chrániti bude
ii. Z něho úhel. z něho kolik. : ně-_
jich: a zžerou. a podrobí je kamením ho lučiště válečné. z něho vyjde všeliký
praku? a pijice o ijí se jako vínem & násilník spolu.'
naplnění budou je, o číše &jako rohové

oltářní."

16. ] spasi je Hospodin Bůh jejich v
ten den jako stádo lidu svého: nebo
kamení svaté vyzdvižena bude na, zemi

jeho..
17. Nebo což 'est dobrého jeho. a co
krásného jeho. l'eč _obili vyvolených a.
víno plodící panny ?“

Kapitola 10.
Nepomioů k důvěře v Boha; 3. hrozi nevěruým před—
staveným; 6. slibuje lidu posilnění od Bohu.

]. Proste od Hospodina deště v času
pozdním ,' &Hospodin učiní sněhy" &
déšť hojný dá jim , všem bylinu na
poli.
2. Nebo modly mluvily věc neužiteč—
nou a hádači viděli lež &snářové mluvili

nadarmo: marně těšili: pročež zavedeni
jsou jako stádo: trápení budou. protože
nemají pastýře.
3. Na pastýře rozhněvala se prchlivost
má a kozly navštívímz' nebo navštívil"
Hospodin nástupů stádo své, dům jůd

6. 1 budou jako rekové. šlupajíce bláto
cest v boji: &bojovati budou. nebo Ho
spodin s nimi: &zahanbeni budou vse
dajíci na koně.'
6. A poeilním domu Jůdova a. dům
Josefův v svobodím: &obrátím je.' nebo
se smiluji nad nimi: i budou jakož byli.
než 'sem je byl zavrhl: nebo já Hospo
din ůb jejich &.vyslyším je.
7. lbudou Efraimští jako rekovóa. ve
seliti se bude srdce jejich jako od vína:
a synové jejich uzří to a veseliti ee bu
dou a plesati bude srdce jejich v Ho
spodinu.
8. Pošepci jim' &sbromáždim je. ne
bo vykoupil jsem je: & rozmnožím je,
jako prvé rozmnožení byli.
9. A rozseji je mezi národy a zdaleka
zpomínati budou na mne: &živi budou
s syny svými a navrátí se.
10. A přivedu je zase z země egypt
ské &z Assyrských ehromáždím je. a do
země galaadskó a libanské přivedu jo a.
nebude jim nalezeno místo:
11. A přejde v těsnosti mořské e po
tepe na moři vlny a zahanbeny budou

14) t. e bleskem svým . hromobítím; bouřky | polední st.:-eny v Judsku nejhranější bývqií.
15) Viz !. Much. 4. 8. nd. — ") t. prolévnti budou krev nepřátel jako lvově. kteří se ji opoji.
16) Buď: „vyzdižen bude nový oltář : kamení činům.“ (L Mach. 4. 43—47); nebo: „budou
mu rohové jeho jako kamennou hradbou.“ (l. End. 9. 9.)
17) t. dle doelovního unyslu: „hqinou úrodou dokile Bůh lidu : novo milost evou . linku:“ gie

duchovně\\ vyššímlmyelu rozumějítuto ev. otcové „nejevětějií

Svůtoet

oltářní“

oo

Wemný chléb, dodáveJicí lily bojovm'kům Kristovým v neustálém úponu proti mocnoetem
- nepřátelským. & tqjmně víno, plodící v duiich dobýt-.h vieliké chuti.
zvlášť puk čistotu
andělskou.
]) t. přede ní k dozrání obyli potřebný. — ") Hebr.: „ble-ky“ obyčejně zvělty hojných deltu.
3) t. potrestáni duchovní i světeké představené. poněvadž lid svoztúí. —- ") t. miluje ee nad
nimi & oslaví je; nazývá Jůdu daným koněm ným. jako evrehu 9. 13. luáětěm.

4) Úhel či ůhelní kámen jest král, vůdce lidu; kolik a hřeb. Hideo: menu. vojeko; nwm.
či mqiiá moc. úhdnik; emyvl tedy: nebudou více cizím poddání: budou míti i krále i před
ltavené ze svého nčrodl..
5) t. ijizde. nepřátel-ká od nich přemolenn bude. (1. Mach. 4. 6—15)
6) t. v předešlý stav je nevrátím. anebo zpět je přívodu —.
8) Vlastně: „ze.hvizdnu“, jako pl.-tý? svolůvů stádo. e. rozmnolim je jako zimě na. poli (9). že
jim eotv'n země eteěi.. (ID.)

Eblí duu.
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7.
roto. ' ti budu dob
]: za—
všecky hlubiny řeky,' a snížena bude
pýcha Asayrských a berla egyptská od— bití.'3chudó Sao! I vzaljaešxtesidva
pruty. jeden nazvaljsem Kráseuf' a
stoupl.
12. Posilním jich v Hoa dinu a ve druhý nazvaljsem Provazkem =*" a páal

jménujeho chodití budou.

Houpodim'

Kapitola 11.
Předpovidt zhoubu mato Jaru-elm; 7. nhl-zuje při
klad dobrého pmýi. . podobenství dvou prutů; 3.1:
pastýř lid opnetíl, . jak lid pastýři u medu 30 stí-i
bmy'eh dal; 16. liči pastýře moudrého.

1.0tevři. Libanef brány své, at zžíře
oheň cedr tvé.
2. Kvě . jedle. nebo padl jest cedr,
nebo vznešenci pohubeni jsou: kvělte,
dubové básanští, nebo posekán jest les
ohražený.
3. Hlas kvílení pastýřů! nebo pohu
bena.jest nádhera jejich: hlas řváni lvů!
nebo hubena jest p cha Jordánu!
4. oto dí Hospo ' Bůh můj: Pas
dobytek zabiti.“
5. jejžto kdož jím vládli. zabíjeli a ne
litovali, a prodávali jej řkouce: „Pože
hnán Hospodin! učinění jsme bohatí :“
a pastýřové jejich nešetřili jich.

jsem stádo.
8. [ pocital jsem tři pastýře v měsíci
jednom.' a ssoužena jest duše má. od
v
nich:
neboť i duše jejich změnila se proti
mne.

9. [ řekljsem: Nebudu pastí vás: což
mře . umí-i: a což se podtíná. podtato
bud': a ostatní zžerte jedenkaždý maso
bližního svého.

10. I vzal jsem prut svůj. kterýž sloul
Krása, a přetal jsem jej. abych zrušil
smlouvu svou, kterouž jsem učinil se
všemi lidmi.“
11. I zrušena jest toho dne: a.poznali
tak chudí stáda, kteříž ostříhají mne. že
slovo Hospodinovo jest.“
12. [ řekl jsem k ním: Jest-li to do
bré v očích vašich, přineste mzdu mou;
pak-li nic, přestaňte. [ odvážili mzdu
mou třiceti stříbrných.
13. I řekl Hospodin ke mně: Vrz to
6. [ 'ů neušetřím déle obyvatelův ze— k slevateli obrazů.“ krásnou mzdu . kte
rouž
jsem ceněn od nich. I vzal jsem
mě, dí ospodin: aj, já. poddám lidi 'e—
dnohokaždého v ruku bližního svého a třiceti stříbrných a uvrhl jsem je do
v roku krále jejich"_ a pohubí zemi, a domu Hoopodinova k slevateli obrazů."
14. I přetal jsem pru't svůj druhý,
nevytrhnu je z ruky jejich.
11) t. alavné to navrátí, jako druhdy otcově jich : Egypta, když Bůh je provedl mořem rudým
a Jordanem; duchovně: Odstratúm vše. co jim překážeti bude. vjíti -v pravou církev.
12) Když Hospodin sám dí. to v Hospodinu posilní, rozuměj se to. jako svrchu 2. 8. poznamenáno.
1) Od Libanu vtrhli Římané do země a pak se po celá co povodeň rozlilí a všecko zpustošili.
3) Hesensko a Pojordímí znamenité bylo svými pastvinuoi; v porostlěm pak pobřulí byly
ukrýie lvů; jmenuje pak tyto dvě krajiny za celou zemi; ohněm rozuměj válku.
4) t. lid židovský k pohubení odsouzený, proto!.e pravého pastýře ave'ho. Krista
zavrhl.
6) Po všecka léta posledních válek římských zuřila v nešťastné zemi i válka občanská. —-“) t.
císaře římského. o něm:! Židé nami volali: „Nemámel krále. než císaře.“ (Jan 19, 15.)

1) Jak: mi pakin:

Bůh. (v. 4.) __ *) Vlastne: „Milo-tí. Smíloranímf' _ *)

t. „spojením.—

8) t. tři stavy představených obce židovské: světské knížata, kněží a proroci odstraněni jsou
v měsíci jednom. t. za 33 let života l'ůně. (Sv. Jeronym a j.) — ") t. opustil jnem je.
poněvadž oni nenáviděli mno. Dle Behr.: Omrgeli duši mou.!e i duše jejich odvrátila se ode mne.
10) Zlomena jest berla milosti paatýře dobrého; nevěrné stádo vydano jest v kořist národům.
aby rozohvatali je; zvlášť Římané byli k tomu Bohem určeni. aby trest ten vykonali.
11) t. věrné. ale skromé ltadoe Páně poznalo při vyvrácení Jerusaléma ruku Boží a zachovalo se.
13) Dle Behr.: „& hrnčíř-i;“ ev. Jeronym tím Boha, Stvořitele všech věcí rozumí. Smysl: Vrz mzdu
tu v chrám Boli. at Boha k pomstěvyzývá. (Jer. l3.)— ") Doslovnése vyplnilo Mat. 27. 9.

11.15. _—12. 10
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kterýž slul Provůzek, abych rozvázal
bratrství mezi Jůdou a lsraelem.'
15. I řekl Hospodin ke mně: Ještě si
vezmi nádobí pastýře bláznivého.
16. Nebot aj! já vzbudím pastýře v
zemi, kterýž opuštěných nenavštíví. roz
ptýleného nebude hledati a. potřeněho
neuzdraví. a toho. což stojí. nevykrmí. a
maso tučných jísti bude a kopyta jejich
roztrhá.
17. Č pastýři a modlo.' opouštějící
stádo; meč na růmě jeho a na oko pra—
vé jeho! rámě jeho euchotinou uschne.
&oko pravé jeho zatmívaje nimi se."

Kapitolu Iz.
PředpovídlíobkličoniJems-lěmn, jeji však Bůh oehrini
10. jak na mne bude. uzřevteho. kteréhoi jsou bodli.

]. Břímě slova Hospodinova na Isra
ele. Praví Hospodin. roztahuje nebesa
a zakládaje zemi a tvoře ducha člověka
v něm:

2. a já položímJerusalém' jako veřeje
k opojení všechněm národům vůkol:
však i Jůda bude v obležení proti Jem—
salému.
3. I stane se: v den ten položím Je
rusalem jako kámen přetěžký všechněm
národům: všickni, kdož jej zdvíhati bu
dou, sti-hají,etrhají se:' a sberou se proti
němu všecka království země.

4. V den ten. praví Hoa din, pora
zím všelikého koně strac em a jezdce
na něm pomámením: ale na.dům jůdský
otevru oči své.' &všecky koně národův
udeřím slepotou.
5. [ řeknouvůdcovéj ůdští v srdci svém:
Posilněui buďtež- mi. obyvatelé jerusa—
lémští. v Hospodinu nástupů, Bohu je
jich ."
\
6. V den ten postavím vůdce jůdskě
jlako
ohně iv zžerou
dříví a na
jako
pochodeň
ořícípec
v seně:
pravici
i na.
levici všecky národy vůkol: a bude oby
dlen Jerusalem opět na místě svém v

Jerusalémě.
7. A spasí Hospodin stánky jůdské
jako na počátku: aby se nechlubí! pyšně
dům Davidův a sláva bydlejících v Je
rusalémě proti J ůdovi.'
8.V den ten ochráníHospodin obyva
tely jerusalémské.i bude kdo z nich
klesá' v den ten, jako David; a dům
Davidův jako Boží, jako anděl Hospo
dinův před obličejemjejich.“
9. I stane se v den ten: hleděti budu

potí-ití všecky národy . kteříž přicházejí
proti Jerusalému.
_
10. A vyleji na dům Davidův a na.

obyvatele jerusalémské ducha milosti a
roseb: a hleděti budou ke mně, jehož
jsou bodli :' a naříkatibudou nad ním"

14) t. přestal býti nevěrný Israel lidem Božím; na jeho pak místo nastoupil líd věrného Judy.
--—rozuměj křesťanův, zvlášť pak Jůdou rozumi skromou částku prvnich věřících : lidovstvn.
17) !. nesmyslni vůdcové Židů při obležení Jerusaléma & pak vůbec zaslepeni (16) nátelové je—
jich. (Mot. 15. l4.)—")
Smysl: Vieeku silu i mysl pozbude. of. pak u věčnou tmu klesne.
2) t. nový: vyvoleuý lid můj. — "') t. dům. míoto ]; opojenh dle Behr.: nádobu. číši oquqjící;
rozuměj: proti cirkvi Bati všichni národové nepřitelsky poutem. i Jůdn t. nůrod židovský.
3) U brsu meet nalesaly se kameny kuíetó rozličné velikostí. které mladíci zdn'hejíce sílu evou
zkoušeli. — Takový kámen snad mumí i Siraeh 6, 22.
4) t. milostivě. tak to i jim se oci otevrou : oui mne panují; mini obrůeeni se lidu k pro
vému Bohu, které se započalo na den mlčel Ducha sv. a dokonú se světem timto.
5) t. poeilněui mi budte—i,.obyvetelé Jerusalémští! u vás se mletá pomoc Bospodinovo a tím i
obrana vlasti; duchovně: u vás se nalezů pravá známoet Boha . tudil i miloot jeho.
7) t. přímo se rozuměj o zachování lidu za času Machabqjekých; pak i o povolání mnohých
|. národa !idovske'ho k církvi Eri-tové. pravo rodině Dovidově.
8) t. sebe slabší : nich bude rok jako Devid. — ") Ne Božský původ Kristův tím poukazuje
i na obec věřících jeho. co pravých synů Boiich.
10) Dle ov. June 19. 37. vyklidqií slovu ta i církev ov. i sv. otcové o Kríetu Kau. !: němulto
ukřiiovanému : kopím probodnutému hledíee mnozí „vreceli se, biilce se v prsa "ú.“ (Luk.
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nářkem 'ako nad jednorozeným a žalo
stiti bu ou nad ním. jakož obyčej jest
žalostiti nad smrtí prvorozeného.""
11. V den ten bude veliký pláč v Je
rusalómě. 'ako pláč v Adadremmon na.
poli Mageddon.
12. A kviliti bude země: čeledi a če
ledi obzvláštně: čeledi domu Davidova.
obzvláštně, a ženy jejich obzvláštně:
13. čeledí domu Nathanova obzvláštně
a ženyjejich obzvláštně : čeledidomu Le
vi obzvlůštně. &ženy jejich obzvláštně:
čeledi SemejOVyobzvláštně, a ženy je

12.11. — 18. 7.

2. I stane se v den ten. dí Hospodin
nástupů: Vybladlm “meno modl z země
a nebudou připomín
více: a falešné
proroky a ducha uečistébo odejmu zzemě.
3. I stane se: bude—likdo více proro

kovati.' řeknou mu otec jeho a matka
jeho. kteřížjej zplodili: Nebudeš živ! neb
jsi mluvil lež ve jménu Hospodinova. I
probodnou jej otec jeho. a matka jeho,
rodičovéjeho." když bude prorokovati.
4. [ stane se: v den ten zahanbeni
budou proroci“ jedenkaždý z vidění své
ho, když bude prorokovati; aniž se ukryjí
pláštěm žinéným. aby lhali:
jich obzvláštně!
14. Všecky čeledi ostatní. čeledi a če
5. ale řekne? Nejsem prorok; člověk
ledi obzvláštně. a ženy jejich obzvláštně. oráč já jsem: neb jest Adam příklad
můj od mladosti má.
6. I bude jemu řečeno: Co jsou rány
Knpltola sa.
tyto u prostřed rukou tvých? [ di: Tě
Piedpovidá. že bude mdniee oč'ntujici večni v domě
Davidovo: 2. že modly . lžiproroeiuhynout 7. ženice mi raněn jsem v domu těch. ješte milo
puty'i ranou bude . ovce se rosprehoou: však 8. že vali mne.
přede třetí díl uabovtn bude.

7. Meči! vzbuď se na pastýře mého'
1. V den ten bude studnice' otevřená &.na muže. jenž se mne řidržif' dí
domu Davidem i obyvatelům jerusalém— Hospodin nástupů: bí pastyře a. rozpr
chnou se ovce:"' a obrátím ruku svou k
ským k obmyžl hříšníka &ženy. svou ne
moc mající.
maličkým.
23. 48.); a na slovo sv. Petra (Skutk. 2. 37.) kqjienč v spasitele svého uvěl'ivie Duchem sv.
naplnění jsou; a tak a! do skonůní světa kdokoliv : nich v Krista uvěří, vyplní toto pro
roctví Pinč. — "') t. nade mnou; jest jen střidaní osob. — '") Kol. 1, 15, 18.
11) t. kde krů .la-iii padl proti egyptekómu králi Nenhaovi. (ll. Paral.35.22—25. —IV. Kral.
23. ZO.) Lid dobrého krále Josiůio tak lelel. le kvílení to v přísloví vešlo.
13) t. z rodu Nathana, syna Davidova. čeledí Semej a Levi pocbůsel dle těla Kristus. (Luk. 3,
28. 29. SI.) Královaki. rodina ztráty krále svého nejvice !eleti mi.
1) t. voda v obrům uvedena k zákonitčmu očístování knělí a oběti: znameni se tim sv. křest
novozákonní. — ") Mini viellkon nedistotu vnitřní. duševní, od nichž ni.! sv. křelt očistuje.
3) t. Hive. proti pravdě Boli. — ") t. r. borlivoeti pro zákon Bod sami vykonqji trest na ui
proroky určený. (IV. Moji. 13. 6—10.) Dle Řeck.: „Spoutqji jej.“
4) t. Hiproroá. svůdoí učitelové, mudrci snadno poznani budou. neukryjl oděvem prorockým pod
vody své; proroci sprostým šaten se odívali. nazvíoe plaštem : anti velbloudi.
5—6) Rudý takový lliprorok, sty'dě se za "dj blud . nechtě se ani k nemu znáti; kdy!
pak jej pozorn. učiní na jizvy těla jeho (v. 3.). tu se s hanbou přízni.
6) Těchto slov používá i církev sv. 0 oejsvčtdjiich ranácb Pinč. a ukazuje tím. to mnohých
slov sv. písem někdy saníýeh osobě jiným smyslem pouzití lze. od ku kterému přímospojením
svým směřují. [ pochopitelne těd, to sv. prorok od člověk.. který dle zulouleni "5110 raněn
' byl. uoešen býti mohl Duchem sv. k Tomu. který! nevinně „raněn jest pro nepravosti naše,
' peti-in jest pro hříchy naše.“ (Is. 53. 5.) Toto míndni dotvrzuje i v. 7., jeji Kristus Pin
sim o sobě vykládá. (Mat. 26. al.)
7) t. “5 toho, 0 něm! v kap. ll. mluvil. — ") Dle Bobr.: na bližního přítele mého nerozdíl
nébo: o Kristu Půnu rozuměj. který oo člověk jest „muL“ co Bůh nerozlučítelnč spojen
s Otcem nebeským. — '“) Byt by i nepřítel-ký med pastýře me'ho zavraždil . verne jeho
stádoe rozptýlí! (B). přede nenhynou, ani on, mi toto: svou moci je provedu ekrse vielikó
L..—__._

Fac.-_
14,12.
„___—___
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5. I utečete do údolí těch hor. nebo
spojí se údolí hor co nejblíže? i utečete
a. zhynou: & částka. třetí bude v ní jako jste utíkali před zemětřesením za
ostsvena.'
dnův Oziíiše,krále jůdskóhc. I přijdeHo.
9. A provedu třetí částku skrze spodin Bůh můj a všichni svatí s ním."
6. [ stane se vden ten: nebude světlo.
oheň & přepělím je. jako se přepaluje
8. A stane se ve vší zemi. dí Hospo
din: částky dvě budou v ni rozptýleny

stříbro & zkusím jich. jako se zkouší ale zima. a. mráz.
zlato. On vzývati bude jméno má a já.
7. I bude den jeden, kterýž jest znám
uslyšim jej. Dím: „Lid můj jsií“ son Hospodinu, ne den ani nocz' & v čas

dí: „Hospodin jest Bůh můj."

Kaplloln 14.
Předpovidd posledni dopuštění trestu Boiiho na Jern
ssltm, als slibuje pomoci od Boha. jenž na řátols potře
slidu svemu požehná; 16. až konečně věic ni národové
k pravému Bohu se obrůti.

l. Aj. přijdou dnové Hospodinoví &
rozdělí se loupeže tvé u prostřed tebe.'
2. A shromáždím všecky národy ]:
Jerusalému v boj &dobyto bude město
& pohubeni budou domově i ženy po
skvrňovány: ivyjde polovice města do
zajetí a ostatek lidu nebude odjat z

večera bude světlo."
8. I stane se v den ten: vyjdou vody
živé z Jerusalěma? polovice jich do
moře východního." n.pploviee jich do

moře nejposlednějšího:
v létě i v zimě
budou.-"
9. A bude Hospodin králem nade vší

zemí: v den ten budeHospodin jeden. a
bude jméno jeho jedno.'
10. A obydlena bude všecka tato ze
mě už k poušti. od pahorku Remmon na.
poledne Jerusalem: & ten bude pový- _
žen &státi na místě svém od brány ben
městs.
až k místu brán první a až k
3. I vyjde Hospodin & bojovati bude jaminské
bráně nárožní: a od věže ananeel až k
proti národům oněm. jakož bojoval v
čeřenům královským.
'
den boje.'
11. A budou bydliti v něm a nebude
4. ] stanou nohy jeho v den ten na.
hoře Olivetské. která jest naproti Jeru kletby více: ale seděti bude Jerusalem
salěmu k východu: a. rozdělí se hora oli bezpečně.
12. A tato bude rána., kterouž udeří
vetskó. z polovice své k východu a k zá.
u rozsedlinou velikou velmi: i roz Hospodin všecky národy. ježto jsou bo
dělí se polovice hory na půlnoci a polo jovali proti Jerusalěmu: chřednouti bude
tělo jednohokaždého, stojícího na.nohou
vice jejl na poledne.'
strasti & k jeho prosbě (I. Jan. 2. l.) dům jim ochranu svoujakozto lidu nému (9). Vyplnění
toho dokazuje Bůh již skoro 2000 let v církvi M60, dokáže je. doufejme! a.! do skoukni věhů.
Po válkách římských sotva třetina národa židovského sůstala..
t. Jerussléms; už po v. 5. rozumí se o vyvrácení město Titem.
Dle Hebr.: „bojovati bude u prostřed národů." s nimi: sám 'Iitus uznal. to jest nástrojem
Božím k. potrestňní Židů, . prom znmítl podanou sobě vítěznou korunu na dobytí města.
rozumí se buď na. spoustu, kterou! vojsko římské při obležení tsm učinilo; nebo: na zázračně
rozpadnutí hory tě v čas posledniho soudu. nebot i k tomu směřuje nadšený duch prorokův.
5 t. s městem. — ") to se slyií na soudný den, kdežto „Syn člověka přijde s anděly svými.“
'! t. bude den zármutku. hrůzy & strechu. — ") t. po vykonaném soudu dostane se vyvo
leným světle věčného; že se brůzami dobytí Jeruselérna soudný den přodpodobiluje, vir.Mat. 24.
8) t. všelíke' spuitelné milosti : vykoupení Kristovo se prýštíoi. (Jan. 4. 10. 7.528. — "; t.
mrtvého. -- '“) t. středozemního. — 1) Smysl: Do všech končin země se radeji a nikdy
nesejdou; duchovně se tímto rozumějí dary milosti Ducha av. v církvi. (Jan. 7. 38)
9—11) Obrazem největšího rozšíření Jerusuléma liči rozšíření říše Mesiůšovy. který! bude jejím
jediným králem; on ji netavrhne. byť i nepřůteli skličiti dopouitěl: potu-vit na konec věků.
8)
])
3)
'
4)
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svých, e oči jeho usvsdnou v dětech
svých. a jazyk jejich usvadne v ústech

jejic '

13. V den ten bude hluk Hospodi
nův velí
mezi nimi: a uchopí muž
ruku
bližního
svého
a speří se ruka jeho
s rukou
bližního
svého.

14.Ale i Jůda' bojovati bude proti

Jeruselěmu: & shromážděna budou bo
hatství všech národů vůkol.'zlato s stří
bro i roucha mnohá dosti.
15. A tak bude pád koně &mozku a
velblouda a osla i všech hovad. kteráž
budou v ležení. jako pád tento.“
16. A všickní. kteříž pozůstanou ze
všech národů. kteříž přišli proti Jem
sslěmu. vstupovati budou rok co rok.
aby se klaněh Králi. Hes odinu zestu—
pův, a slavili slavnost stá úv?
17. I stane se: kdo nevstoupí : čeledí

14. 13—21.

země doJerusaléma, aby se klanělKráli.
Hospodinu zástupu. nebude naně deště.
18. Pakli i čeleď egyptská nevstou í
s. nepři'de: ani na ně nebude. ale bu e
páč—[dogafrýmž
bude Hospodin
n
y. kteříbíti
nevstoupí
k slavenívšecky
slav

nosti stánkův.
19. Ten bude hříchEgypta a ten hřích
všech národův, kteří nevstoupí k slavení
slavnosti stánkův.
20. V den ten bude. co na uzdě koň
ské jest,' svatá Hospodinu: a budou kot—
10vévdomu Hospodinovu jako číše před

oltářem."

21. 1 bude všeliký kotel v Jerusale
mě a v Jůdstvu posvěcený Hospodinu
zástupův: a přijdou všickni obětujíce a
ve-ou z nich &vařiti budou v nich: i
nebude více kupce' v domu Hospodina
zástupů v den ten.

12) Bůh sám hastati bude. kdoikolí se sv. církvi jeho protivil Důkazy toho od sveřepéhoNerona
l.! podnee dějiny dávají; platí to elovno malých i velikých Nerongch, utlačujíeích církev Páně.
18) t. jeden druhého bude hobiti. dle Mat. 10. 21.
14) Od usmrcení sv. Štěpána vždy Židé nejvíce proti církvi sv. brojilí (l. Kor. 1.1. 24. 26.); oni
nejvíce křiěívnli: „Křestany lvůln!“ Jak pronásledovali Pavla a. jak zuřili proti Polykarpovi!
15) t. veškerého vojska; vůdoův i sprostých, lidí i zvířat bojujících proti novému lidu Božímu.
16—19) Kdo účastenství bráti bude na veřejně úctě Boží. účasten bude všelikého potehnúní.
20) t. všecko bude mvěceno Bohu. — ") t—nebude rozdílu mezi méně o více posvěcenou věcí;
díie, v nich! se obětní krev chytivnln, se světqjší jmíny byly než kotle, v nich! se obětní
mno vní'ívnlo.
21) Dle Behr.: „Chananejskéhm pohnne. neástěho: tím uddvá dobu. v kterou proroctví jeho do
sahuje. totiž: n.! přestanou býti pohnné & „bude jeden ovčinec a jeden pastýř.“ Rozuměj
tedy poslední tyto verše 16—21. duchovně, le nová říše Mesiášove, církev svete, nebude
stěměnn v jeden toliko chrám. v jedno město, v jednu zemi. v jeden národ. nýbrž ze se
ruiíří s pomocí Bolí po celém okresu zemském; na všech místech budou věřící obce, chrá
mové Hospodinovi. posvátné nědoby Páně; všude se mu vzdňvnti bude libi. nejsvětější obět
(Mel. 1, II.). viurle sloutiti mu budou posvěcení k službě jeho knělí: ti nebudou : „jednoho
kmene dle taesného rodu vybíríni. nýbrž dle vlastností duchu k duchovnímu livotu & du
chovní zprůvě vyvolení & posvěcení. k vedení duší ]: životu věčnému.

FH“

,

mm

1479

Proroctví Malachiášovo.
Malachiáš
(Anděl nebo Posel Boll) nastoupil úřed prorooký po Aggeumvi & Zeeheriáiovi.
když chrámjiž vystaven byl a služby Boží v něm úplně zřízeny byly. nekonaly. S tim pak i mnohé
neřesti jak u kněží tak u lidu se vloudily. na které! si i Nehemišš z Babylonu do Jeruzaléma
tehdáž příchozí stýská. (II. End. 13. 7.) Prodal povolán tento prorok od Boha, aby i kněží i

lid z toho kárel. Vytýká tedy kněžím lhostejnost, nedbalost, lnkotnost u vykonání oběti. !
jiné nepravosti, jimiž zákon Páně nejen zlehčují. nýbrli lidu pohoršení dávají; lidu puk předstlri. že
nedává kněžím desátkův &.prvotin. že své pravé mnnlelky lehkoválně propouští . zepuzuie e
pojimi si tmy : modloslužebnýoh cizoumek. že rouhevě o Bohu . jeho sv. prozřetelnost-i smýčli &
mluví. Proto hrozí kněžím nedoetetkem & potupou u lidu. lidu pak neúrodou . kletbou. jest-lite
se neobrátí e nepolepši. Zvlášť pak předpovídá. že Bůh navrhne oběti aterozákonni & novou

čistou obět ustanoví. která! se mu vzdávatibude po celém světě ne věky; le pošle
Mesiášeoo slunce sprevedlnotti
dobrým.oo oheň :"de
bezbolnikům,jeji puk že předejde
Eliáš, aby lid připravilk náležitémupřijetí jeho. A tak a.! do prvního příští tohoto „Oček iv enoho
vieehněm národům“ asi ne 400 let zenikloshlnleohiůšemproroctví, až přišel ten. jen! otvírš
úst-u prorokům, jse sám hlavním předmětemvšech proroctví starozákonních, ——Jeiii
Krietul.

Kapitolu
%

1-

ry jeho vpustmu: a. dědictvijeho mezi

lid Ě nlevdě'čnostii,
pžpomimje.jim uděleněclo-_ draky

má; ú, má:

„Tůma: „333333

"m' "' "k"

pouště."

4. Paklidlzeměidumejská:„Zkaženi

obět si ustanoví.která se mu budevzdávat!po oelěm jsme;

ale vrátice

se uděláme.

co zka—

žene jest:" toto di Hospodin zástupův:
Oni stavěti budou a.já zkazim :* &sloutí
budou krajem bezbožnosti & lidem, na.
nějž se hněvu Heepodin na věky."

_
“

řimě slovu Hospodinova k [sraelovi skrze

).

Malachiáše.
5. A oči vaše zřito a vy dite: Vele
2. Milovuljsemvůs, ben buď Hospodin nad krajem israel
di Hospodin, a řekli ským.
jste: „V čem jsi milu.
6. Syn od otce &služebník pána své
val nás?“ Zdaliž ne- 110:protož jestliže jsem já Otec, kdež

—
bův,
jsem
3.
jsem

byl E_saubratr Jakodi Hospodin, &.miloval
Jakoba.,
Esaua pak v nenávisti
měl?“ a položil jsem bo—

jest čest má? a jestliže jsem já. Pon. kde
jest bázeň má? dl Hospodin zástupů k
vám, () kněží, kteříž pohrdáte jménem
mým.' &řeklijste:.,V čemjsme pobrdli
jménem tvým ?“"


3) o. méně jiem miloval; jako Met. 10. 37. (Srov. Luk. 14,26. _- Řím. e. n.) _

“) z. idu
mqjskou zemi neúrodnou. plnou divoké zvěře, zvlášť když po dobytí Jeruselóme od Chaldej-_
ských zpustošena byla.
'
4) t. byt se i nyní (po výboji země Nebuchodonosorem) opět mtevovnli. přede opět zkaženi &
vám podrobeni budou; což se ze doby bratři Maohaniukých stalo. — ") Vzorem e příslovim
bude přímého trestu Božího; až podneo jest Idumejako hroznou puetinou.
6) t. mnou samým; v [>ka se jméno misto osoby samé klade. -— ") Smysl: Pohrdšte mnou.
aniž vite, te mnou pohnlíite. & nebo děláte. jakoby jste nevěděli.
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7. Obětujete na. oltáři mem chléb po—

skvrněn ' a. svlte: „Člm jsme tě
skvrnili.“ m. že prevlte: „Stůl &:
spodinův 'est pohnený.“
8. Přinišlte—li slepě k obětováni. zdali
není zlé? &přinášlte-li kulhavé &nedu
živé. zdali neni zlé? Přines 'e vévodovi
svému .' bude—lise 'emu ll iti, anebo
přijme-li tvář tvou, dí Hospodin zú

stupův.
9. A nyni proste tváři Boží, aby se
smilovsl nad vámif (nebo z ruky vaši
stalo se to) ." při'me—likterak tváři
vaše. dl Hospodin
tupů.
10. Kdo jest mezi vámi. kterýžby zs.
vřel dveře s zapálil oltář můj darmo?
Nemám zalíbení v vás. dl Hospodin zá.
stupův: s. daru nepřijmu z ruky vaši.
ll. Nebot od východu slunce až na
západ veliké jest jméno má mezi náro—
dy: &na každém místě posvěcuje' &obě
tu'e se" jménu mému obět čistá: nebo
ve 'ké jest jméno má mezi národy. di

ll7u—2-6.

14. Zlořečenýpodvodnlk. kterýž má v
stádě svém samečka, e slib učině, obe—

jest já.
churavého
Pánu: nebo
král
vtuj'fkco
' ý jsem
dl Hospodin
zástupův:
a.jméno má jest hrozné mezi národy.

Kapitola :.
Hrozí hbžlm nouzi n pompou. poněvadž nehledí :i
honn.mění a' zbožnosti; luehbhovážneho propnůuni
pravých menieleh e 17. : rouhe'ni lid km.

1. A nyni k vám přikázani toto, ()
kněží.
2. Nebudete—lichtlti poslouchatí &ne
budete-li chtiti to položiti na-srdce. eby
ste vzdsli slávu jménu mému. dl Hospo
din zástupův: pošlu na. vás chudobu &
zlořečiti budu požehnánim vašim. i zlo

řečiti budu jim:' nebo nepoložili jste
na. srdce.

3. Aj! já pohodlm vám rameno“ a
vkydnu v obličej váš lejno slavnosti

vašich" &vezme vás s sebou!"

Hospodinzástupůvf"

4. Ibudete věděti. že peslnl jsem k _
12. Ale vy poskvrnili jste je tim. že vám řikázani toto. aby byla umluvs
' říkáte : „Stůl Hospodinův poskvrněnjest : má. s ii,—vi,“di Hospodin zůstupův.
a co se naň klade. potupné jest s ohněm,
5. Umluvs má s nim byls umluvou
kterýž to zžlráf'“
života a. pokoje: i dal jsem mu bázeň &
13. Iřekli jste: „Aj. mnoho práce!“ bál se mne a jména mého sti-schovalse.
6. Zákon pravdy byl v ústech jeho a
& oddmýehli jste to, dl Hospodin zá
stu ův. s vnesli jste z loupeži kulhevé &. neprevost nenalezla se ve rtech jeho: v
ne užive & přinesli jste je v dar: zdali pokoji a v upřlmnosti chodil se mnou a
mnohé odvratil od nepravosti.
přijmu to z ruky vaši, dl Hospodin?
7) Chlebom mini vielikě oběti; ty měly býti bez vedy dle m. Moji. 22. 21. v. 15. 20. 21.
8) t. knížeti. pánu svému; tehdáž podrobeni byli Židé perským představeným. — ") t. bude-li
tobě miloetiv. Jest zenedbiveni oběti. děj se kněžími. děj se lidem. znamením úpadku víry.
9) Dle Hebe.: „nad námi:" sám sebe v řeč pojímá :: pokory. kejienč nitě potřeby smilovúni Bo
libo.—") t. vy jste neprevoetmi svými příčinou. že Bůh i vás i lid utrhne.
ll) Dle Behr. vlastně: o úplně oběti kadidla. — "') Dle Habr.: o oběti chleba. -— “') O
budouci věci dle způsobu prorockého jako o přítomné mluví. Sv. církev prohlásila v sněmu
trideni-them (led. 22. l.), že proroctví toto nejsvětější obětí mše svatá ee vyplňuje.
12) Stýekite si, u lid oběti zanedbání, oo semi toho příčinoujste. buď málem toho pohrdejíce,
nebo jen leda bylo odbývajíee. (l3.) Nebo: zneuctivůte oltář můj, mníoe. že mu všelíká obět

dobri jest.
2) &.požehnání nie nevyplnil se. nebude míti žádných nůeledků tomu. jemuž žehneti budete.
8) t. pleoe občtnl, kteréž vím co úděl peti-i. odtrbnu. odejmu vem. - u) a ze nečisté oběti

velo. jimi! slavnosti má zpnňujete. té nejvet“ hanby se vám dostane. — '“) t. lpeti bude
ne vin. -- Dle Behr.: „Pobrozlm oeenl "čemu,“ eby nedele užitku; oeúrodu mini.
6) t. .: vůl avi-hne. posuňte. že jste měli svědomiteji zachovůveti umlnvu s kmenem veilm
obnovenou. (u Ezd. 9. se.) Tok důtklivč nepominů Bůh. než ruku k potrestáni vztáhne.

2. 7- — s. 3.

Malachiáš.
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7. Nebo rtovó kněze ostřihati budou
uměnl & zákona z úst jeho hledávati
budou: nebot anděl Hospodma zástu—
pův jest.

ducha jeho jest/!" A co ' en hleda
nežli semene Božiho'ř" rotož ostřle
hejte ducha svého? a ženou mladosti
své ne ohrzej.
'
8. Vy pak sešli jste s cesty &pohor—
16. Řdyž v nenavisti budeš míti. pro
šili jste mnohých v zákoně? zmšili jste pust. di Hospodin. Bůh israelský: ale
umluvu s Lévi. di Hospodin zůstupův. přikryje nepravost roucho jeho.' di Ho
9. Pročež i já učinil 'sem vas potup spodin . Bůh zůstupův: ostřihejte ducha
nyaponiženy u všechlidí. jakož jste ne svého a nepohrdejte.
17, Unavili jste Hospodina řečmi svý—
zachovali cest mých a přijimali jste tvář
v zákoně!
mi a řekli jste: V čem jsme ho unavili?
10. Zdaliž není jeden otec všech nás? Vtom. že pravite: „Každý, kdož činí zlé.
Zdali Bůh jeden nestvořil nás? Proč dobrý jest před obliče'em Hospodino
tedy pohrdá. jedenkaždý z nás bratrem vým a takovi se mu iibl;' anebo zaji—
sté kde jest Bůh soudu?“"
svým. ruše smlouvu otců našich?
' ll. Přestoupil Jůda a ohavnost stala
Kapitola 8.
se v Israeli a v Jerusalémě: nebo po
skvrnil Jůda posvěcenl Hospodinova, Slibuje příští Mesiáše oo Panovnih a soudce spravo
dlivého ' odmenu dobrým a v trest zlýsz. mpomini.
kteréž miloval; a měl dceru boha ci aby
se lid obrátil k Bohu. 8. Uri ujimini desátků

ziho.'

. prvotin . 13. fous-va ieči bezbožnihiv.

12. Zahladi Hospodin muže, kterýž
činiti bude to. mistra i učenika z stánků
Jakobových i obětujiclho dar Hospodinu
zástupův.
13. A to 'ste o ět.učinili. přikrývali
jste slzami o tař ospodinův, pláčem a
úpěnlmf tak že vice nehledim k oběti,
anižpřijímám co ukojitelného z ruky vaši.
14. [řehli jste: Pro kterou příčinu?
Proto že Hospodin jest svědkem mezi
tebou a ženou mladosti tvé. kterouž jsi

l. Aj. já posilám anděla svého a při
praví cestu před tváři mou.“ A i hned
přijde do chrámu svéhoPanovník" je
hož vy hledáte; &anděl zákona. která
hož
chcete. Aj. přichází, di Hospo
din zastu ův;
2. ale do bude moci mysliti den při
chodu jeho a kdo ostoji u vidění jeho?
Neboť.on jako oheň přehánějlci a. jako

bylina valchářova;
3. &.seděti bude přeháněje a vyčistuje
střibro; i vyčisti syny Levi a přecldi je

stylpohrdl: , a tet účastnice tvá. a žena jako zlato a. jako stříbro; i budou Ho
ouvžydtv
15.
aliž. ne jeden učinil:' &ostatek

spodinu obětovati oběti v spravedlnosti.

8)
9)
11)
13)
15)

t.. sami nedbajíce zákona. příkladem svým jsu způsobyli. že mnozí proti němu zhřešili.
t. : bázně před lidmi : : lakomství nebil-ali jste nepravosti lidu. a tak jste úkon míti rlehčili.
t. zpuňujete i sebe samých. i svatý záhon Páně. berouce si manželky : modloslužebných nůrodův.
t. manželek vašich pravých. jež bez důležité příčiny propouitite. (Srov. Mat. 19. S.)
Dolož: „i tebe i ji.“ — “) t. i ona jest od Boha duši nesmrtelnou obdařena. — '") t.
manželství Bohem ustanoveno jest k rozplozeni lidstva. — t) t. manžele vespokk. ““".
ctěte v sobě ducha svého, obraz Božského svého Stvoíltele; manželi pak zvlášť ženou . . .
16) t. Bůh ti sice doVoluje propustiti ženu tvou, když by se čehosi nenávisti hodného doplatila:
však i tak ti to bude k škodě & k hanbě, jako člověku. který nám své roucho pobili: Dle
mluvení lpůeobu národů východních sluje žena mnohem t. ozdobou muže svého. V z. et.
Bůh porolil Židům propuštění ženy „pro tvrdost srdce“ jejích.
17) t. muhavé poukazujioo. že se zlým — pohanům — dobře daří. —- ") t. aby trestal zlé.
!) t. předchůdcepřed prvním příštím Mesiůiovým; bylt Jan Křtitel v duchu Eliáše proroka (4. 5.
sr. le. 40. 3. — Mat. 11, 10.) před druhým t. k soudnému dnibude Eliáš. — ") t.. Mesiáš

atm. (Zach. 2. s. 9. v. qus. 18. us.)

mu cun
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8.4.—4.8.

4. A zalíbí se Hospodinu obět Jůdy
&Jerusalémn. jako za dnů věku a.jako

přikázaní jeho &že jsme chodili smutní“
před Hospodinem zástupův?
la:let důmle.
\
15. A protož nyní blahoslaven ' ns
5. A přistoupim k vám k soudu & zýváme zpupné: neb jistě veděl ' jsou
svědkem rychlým budu proti zločincům ti, jenž páči bezbožnost; ipokoušeli jsou
s.cizoložníkům &křivopřísežníkům. &kte

Boha &.vysvobození jsou.

říž zadržují mzdu nájemníks. vdovy a
sirotky s říchozího potlačují. aniž se
bojí mne,
Hospodin zástupův.
6. Nebo 'á Hospodin :. neměním se:
a vy. synov Jakobovi! nejste zkaženi.'
7. Neb ode dnův otců vašich odstou
pili jste od řikáuní mých a neostříhaíi
jste jich.
svrattež se ke mně &navrá—
tím se k vám. dí Hospodin sástupův: [
řekli jste: V čem se nsvrbtime?
8. Zdaliž utrýzní' člověk Boha. že
vy trýzníte mne? ] řekli jste: „V čem
tebe trýznímeY“ V desátcích s. prvoti—
nách.
9. A vy nedostatkem zlořečenijste,
a vy mne trýzníte. národ veškeren.
10. Vneste všecky desátky do stodoly
: buď okrm v domu mém &zkuste mne
tím. Hospodin. neotevru-li vám prů

16. Tehda mluvili, kdož se bojí Ho
spodina, jedenkaždý s bližním svým: [
pozoruje Hospodin : slyší; & napsána
jest před nim kniha pamětná. bojicim

duchů nebeských &.nevyleji—livám po

žehnání až k hojnosti? (Agg. 1. 4. atd.)
11. &pokárám pro vás zžírojícího' a
neporuší úrody země vaší: aniž bude
neplodná. vinice na poli. dí Hospodin
zhatupův.
12. A blahoslavenými vás budou nazý
vsti všickni národové: nebo budete vy
zemí žádoucí. dí Hospodin zástupův.
13. Rozmohlo jsou se proti mně slova
vaše. dí Hospodin..
14. I říkáte: Což jsme mluvili roti

se Hospodina & vzpomínajícím na.jmě
no jeho.
17. I budou mi. di Hospodin zástupů,
v den. v kterěmž já. jednám.. pokladem.
a ušetřím jich jako šetří muž syna. své—

ho, sloužícíhojemu.
18. [ obrátíte se : uzřite. jaký rozdíl
jest mezi spravedlivým &.bezhožným;
&.mezi sloužícím Bohu s nesloužícím

jemu.

Kapitola 4.
Předpovidk přišti Mosiášovo k soudnímu dni. nsněmž
2. spnvedlivi zvelebení. . 3. bezboiniá pohuboni bu
dou; &. slibuje poshti před tim Eliěis.

l. Neb aj. den přijde roznícený jako
pec! [ budou všickni pyšní, &všichni,
jenž páši ncpravost. strništěm: i zapálí
je den přicházející. di Hospodin zástu—
pův, jenž neostaví jim ani kořene ani
kmene.

2. I vzejde vám. bojícím se jmena
mého, Slunce spravedlnost? a. ždraví
bude na křídlechjeho;" i vyjdete a.po 
skakovati budete jako telcové ze skotu.
3. A pošlapete bezbožníky,ješto budou
tobě? Říkáte: Marný jest. kde slouží
Bohu: i jaký užitek. že jsme ostříhali jako popel pod patou nohou vašich v
6) t.. netušim sliby své. a dle těch nezahubil jsem vis. jak byste toho byli i : otci svými vr
chovotě zuloulíli; jen diůte dobře, . hned neznáte pomoc mon. (10—12)
8) Vlutně: „Ubodi“ &mní sc tqjemně na ukřižování Páně; jinak: „taně mi u_jimito“šidite, loupito.
11) t. ndůh'm od vás vieliký škodlivý hmyz. hubící úrody vaše. Viz Joel ]. 4.
14) t. postili . kůli se; lépe jest dobře živu býti. byť se i hrdě přikázali Boli přestoupilo. (v. IS.)
17) t.. vykonán soud; na tom semqjí všichnispravedlnost božskou. dobřík blahu. sli ktrestu svému.
2) t. Kristus. :uh'bený Vykupitel světa.; osvěcujioí nh sluncem slova svého. oživující nás te
plem milostí svých. — ") t. v záři jeho. Slunce si pro jeho čentvost představovali náro
dové východní jako perutěmo opatřené. Smysl: Svr-chovanouradost míti budete.

usa

Malachiáš.

4, 4—6.

den. v němž ji. jednám. dl Hospodin

5. Aj! jů šlu vám Eliáše proroka:
prvé nežli příjde den Hospodinův veliký
4. omněte na zákon Mojžlše. slu &hrozný:
6. & obrátl srdce otcův k synům &
žebníka mého, kterýž jsem jemu přiká—
zal na hoře Horeb, na přikázanl a. sou srdce synův k otcům jejich :. abych snad
nepřišel &nendeřil zemi prokletlm.
dy ke všemulmelovi'
zůetu ův.

4) Do toho čllll. .: příjdu. uchovivejte zbknnMojiíiomvám daný; t. do příští Mesíůšon. jen!
ván dokonnlejiímunaučí; do toho času nebudete míti proroku."sluhů-čem proroctví v. it. :. uniklo.
&) t. před prvním příštím Pinč byl jím sv. Jan Křitel dle Mot. 17. 12. . 11. M.; 0 druhém

viz Met. 17,11.—

M.:. 9. 11.

6) t. Vzbudí v nich víru. jakou měli praoteove' jich. o. tak i syny i otce, veškeren národ do
posledního obrití k pravému Bohu: viz Luk.. 11. 17. . Jun. 10. 16. Tak opět podední
slovo posledního tohoto proroka et. z. znvzníví v dili lknnčeuí věku vezdejiiho. kdy! přejde v ne
smírnou vědou-t. — Jest ltilé podání církve starého i nového úkonu, židovské i křestnuoké. le
ku konci věků před soudným dnem olobně přijde Eliáš. aby obritil Židy kn Kristu Pánu.

Pročel mi proroctví toto (kap. 3. e 4.) jsou jedno. dvojí lmysl; jednou znameni Jenn

Křtitele.

jen! v duchu a. moci Eliůie

poutal n nirodovoesvé ne první příští Me

siišovo připravil; po druhé pak se rozuměj n- oeobní příští Eliáše před soudným dnem. jej!

Bůh eeile. aby pozůstatky národu lidovlkébo k pravému jich Mesiůii. Kriltu

Jelíii.

obrátil. Oboje povstání Elidšovo mů tentý! účel: „obrácení udee otcův k mnm,“ obnovení
víry, jakou měli evntí prnotoové, židejíee si viděti den toho. který! jím od Bohu zaslíben
byl, ndíúíce oe. kdy! jej duchem v dáli vdkův spatřili. & umírqiíee v pevné naději, to se
jim jedině zkrze Toho spasení stene.
Takjsme posud slyšeli. jak svatí prom-xi, Duchem Hospodinovy'm nudiení, učí, kánjí

hrozí. Slyšeli jsme plesiní rudostne' lsniůiovo.

důtklivé kvílení n pláč Jeremiíšův.

hrozby jako u viehru bouřlivém: úst Ezechielových
vycházející. tqjemné plk vdatby
Danielovy.
jimiž králům . nůrodům soudy Boií hlíně.. A ton! povahou více méně i ostat
ních dvenietero menších proroků slovo Hoopodinovo lidem zvěstovnli. V jednom se pak při
vší rozmanitosti shodují všichni. to totiž vésti příští Kristovo, i první i druhé. . tím „pollnhují“
nám : dokazují zřejmé. že ten jest Spasitel nůž. v nějž s celým srdcem věříme . víme. jak

přišel. jak nás vykoupil, jak po utrpení oslavenjat; předpovídají pak. le i tentýž přijde
„soudit !.ivých i mrtvých.“ Till! smyslo- všecky věntby jich slyšme, aby nim viem tentýž
Spuitel níš při svém druhém příští. které! jistě kazdemu : nil nejprvó v smrti dříve nebo
pozdeji. vldy pak epíie nez eenndámo nastane, milostivýmbylsoudoem e'pqial nás v [',-lehnout
& slávu zivote věčného!

188.
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l. Machobejeká.

1,1—11.

úvod k knihám Machabejským.
Po nůvretu u ujetí babylonlkěho til nůrod židovský ponejvíce v bldeném pokoji. kterého jim
oni Alexander
Veliký nezmínil, oponovnv zemi jejich. Kdy! pak po umrti Alexondrovč
(323) Hie jeho no. uvero oe rozpadlo. nutnlo národu !.idovokému. umi jeho doba velikých
utrpení; m— Egptem . Syrskem lelice, byli brzo I to brzo : té lunny týrini. tek le mnozí
—vlut,iopultivie v Egyptě se elodili. co ze mas: ze mírného Ptolomen Lngi okolo. (320.) Kůl
Antioch Veliký podrobil si Jůdlko docela. Nhtupcové jeho vůbec ukrutně : Židy nnklidoli.

"lišt pel: Antioch

Epifoneo

i oiemeznondi obilím o co le removal, nhy je odnirodnil.

zpohnnil. Tomu ne však naučné opřel Mnthntiůš

nbnl oyn jeho Judea,

kněz . sedmi oyny svými. Po jeho smrti

pro cílu : udotnoot Makknbi

(mlntem. kladivem) nazván. nemalý zů

otup horlivých vloni . pravé víry obrancův . | nimi šťastně odolal nitiekům králův Syrekých.
nhlupníkův Antiocha Velikého: Seleuka totiž Filopeton. obou Antiochův. Epifanes-. & Eupntoro.
: Demetrin Sotero. Po Jůdovi Mechnbejekóm i celá rodina. Mnchebejakou
nluje . panovalo
v Judsku až do Heroda: krále. . duchovní vlůdon i oprivn nvětskou epojivii. 1 knihy tuto oho
mienó. mik rodiny ta' . skutky náčelníkův jejich vypravující. Mochnbejokódevon. A nice první '
podotknuvii krátce panovůuí Alexandrova .. Antiochem. vypravuje hlavně. jak ukrutně Antioch
Epífnnev nirod lidoveký utlačovnl. jak statečně tomu bratří Mnohobejšti odpínli. : jde a do
úmrtí Simona. knihu : nejvyššího kněze (134); druhů počnouc dvema linty Židův Jerusale'mských
k Egypukým. jimiihy ridi některé mezi jimi povutnlé rozmíšky urovnnli, vypisuje, co u jiných
králův synky'ch Židé trpěli n ckonůvů úmrtím Nikonem, vůdoe syrského ( Mil.) Obě vypnvuji
udiloeti tak, že jedno druhou doplňuje. Církev katolieki tyto dvě knihy Moohnbejské vtdy
*

k nvntým píomům počítala..

Prvni kniha Machabejská.
Kapitola

1,

4. I sebral vojsko veliká a. silu ná.

VypnvujankAlexnnderVelikýpomnohýchvítězstvích mmnou:
před umrti rozdělil království "6 vojvodaímovým; ll.

3295:
mi"*“
';..I ÍÉnP'Éo'ini
' uI'll
l'on 0 “Mm
011 : Eli'f'jg'
.
' gypt.

naJW'1
“=

&.povýsnlo & pudnhlo

86 ard- —

ce jeho:

5.
krajiny
. aopanoval
o
- .
0národův aknížata

“žrali.
jej „33h005W
v Smat“"“07—
mm:.. velikí:
Jsou Jelmupod
plat. !
'OP'm-m'
6. 1 uvedeni
tomupadlna.
ožeaznamena..

čejův poh-.net;'ch . tech. kuřihy vzdorovnll, vraždit:'.

\

že umře. Po

_
_
stalo se. k_d_yzporazil Alexander, 5?n F'I'Pův' Macedonský.

7. [ povolal urozené služebníky své.
kteříž s nim vychováni byli od mlado
sti, & rozdělil jim království své, doka—

kterýž vprvní
zemi
řecké.
šed zkralovalcv
země ethimf

Daria, dále perského &méd-

vode ještě živ _byl.
8. 'Alkraloul Alexander dvanácte let

ského:

&.umre

'

_ _

_

_ _

. 2. svedl bitvy mnohé &.ob9. _I obdrzeh sluzebníci Jeho králov
držel místa hrazená všech a.po- “hiv Jedenkazdý na. miste "ém'
lk. bil krále země:
10. & vstavili si po smrti jeho vši
3. a. prošel až k končimim ckni kamny i synové 'ejich o nich za
“

země: národův:
a obdrželi umlkla.
kořisti mno—
bých
země mnohň.
zemi. léta. a. rozmo y se z e věci na
před obličejem jeho.'
11. [ pošel z nich kořen hříšný. An

l) :. euni od Palestiny zímořnich. k západu letících jako jest. Řecko, Mnoedonuko o. t. d.
3) :. ntrnchem před jeho mocí vzdalo se mu všecko : bylo ho polluino.

1, 12—35.
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1. Moohabojsu

tioch Epifanes.. syn krále Antiocha"

23. A včel do svatyně s pýchou 0.ml
oltář zlatý a svícen světla :: všecko na
dobí jeho &.stůl předlóžení a béně a číše
lovství řeckého.-|
a moždíř-skyzlaté a oponu a korunyi
12. Za těch pak dnů vyšli : Israele ozdobu zlatou. kteráž byla v průčelí
synové nešlechetní a radili mnohým chrámu: a roztloukl všecko.
24. A nabral stříbra a zlata a nádobí
řkouce: Pojďme a učiňme smlouvu s
návody. kteříž jsou vůkol nás: nebo od drahého a vzal poklady skryté. kteréž
té doby. jakž jsme odstoupili od nich. nalezl: a pobrav to všecko, odšel do
země své.
potkaly nás mnohé zlé věci.
13. A zdála. se dobrá. ta řeč vočich
25. A obil drahně lidí a mluvil s pý
chou velí ou.
jejích.
14. ] usnesli se někteří z lidu a ode
26. I stal se pláč veliký v Israeli a
šli k králi: a. dal jim moc, aby činili ve všelikém místě jejích:
27. i kvílili knížata a starší: pannyi
spravedlnost pohanům“
15. [ vystavěli gymnasium' vJeru mládenci omdlévali: a krása žen pro
měnila se.
salémě podle nařízení pohanův:
28. Každý manžel počal naříkati a
16. & učinili sobě neobřízky' a od
stou ili od zákona svatého a spojili se chotě. sedíce na loži manželském, pla
kaly;
_
s po ny &prodáni jsou, aby činilizlé."
29. i země pohnula se nad těmi, kte
17. I utvrzeno jest království před
obličejem Antiocha a počal kralovati v říž bydleli na ní. a veškeren dům Ja
zemi egyptské, tak že kraloval nade kobův oblékl se v pohaněni.'
dvěma královstvími.
30. A když bylo po dvou letech, po
18. I vtrhl do Egypta s množstvím slal král úředníka berního do měst jůd
velikým, s vozy a slony a jezdci a s hoj ských. a přišel do Jerusaléma szastu
ným množstvím lodí:
pem velikým.
31. A.mluvil k nim slova pokojné. ve
19. i vedl válku proti Ptolomeovi.
.
králi egyptskému. i bál se Ptolemeus lsti. i uvěřili mu.
32. A udeřil na město v náhle a po
před tvaří jeho a utekl. a padli ranění
mnozi.
razil 'e ranou velikou a pobil lidu mno
20. Ívzal města hrazené. v zemi egypt ho z sraele:
ské: a bral kořisti země egyptské.
33. a.avybral
je
sbořilzboží
domyz města..
jeho a zapálil
z i jeho
21. obrátil se Antioch, když dobyl ohněm
F ptu stého a čtyřicátého třetího léta: vůkol:
34.a odvedli zajaté ženy i dít-kya do
a t hl proti lsraeli.
22. a vstoupil do Jerusaléma s množ bytek pobrali.
_
35. A obdělali město Davidovo zdí
stvím velikým.

'enž byl v Římě zastavencemz'" a kra
ioval léta stého třicátého sedmého krá

11) t. osvícený; jmenuje jej kořenem hříšným pro jeho hrozné nepravosti. jichž se dopustil: proto

i pfevrúúlo se jménojeho v EpimaneI _

zběsile:. _ *) t. Antiocha t. *. Velikého — “')

t. Antiooh Epifanes. — 1) t. 174 před Kristem. Královstvím řeckým míní se opanovtai
země medské Seleukem Nikatorem r. 312. II let po smrti Alexandrově; ten letopočet sluje

i Seleukovýmg

dle něho počítají se léta v první

knire Machabejské.



14) t. aby nejen sami ííti směli dle ohyčqiův pohanských. nýhrl aby i jiné k nim sváděli moc a
pravo měli; pod rouškou služebnosti k králi. odmeovali nirod od Boha.
15) t. školu k cvičení těla. v běhání. šermovůní. při čemž se i oběti & zapasy k poetebohův dily
16) t. aby nebylo míti obřezůní. kdy! nazi lipuili. — ") Tim zavrhli umluvu Bolí, její! zos
mením ohřeúm' bylo. (vn 1. Moji. 17. 10. sr. 1. Kor. 7. is.)
29) t. celý národ pohsněn byl, zničen hanbou. dílem vida se potopena před národy. dilem i“
si vědom. ie toho pro své nepravosti zasloužil.

l.kmum

*'lil 

Ama

|

!. ) tj

vl“

!.
*

"'lim
m'-

li

lnu,.,

„—

'n_. ..

____.._..—

velikou s pevnou & věžmi pevnými a

učiněnojest jim hradem:
36. &osadili tam národ hříšný. muže
bezbožné. &zmocnili se v něm; a. složili
zbroj i potravu & shromáždili kořisti :

pro ně; &učiněn jest obydlím cizozem
cův. národu pal: svému učiněn jest ci—
zím : synové jeho opustili jej.

41. butyně 'eho zpuštěna jest jako

poušt. dnové s tečnl jeho obrácení 'sou
v pláč. soboty jeho v pohaněni. čest jeho
v mvec.
osídlen: velikým.
42. Jako sláva jeho rozmnožilo sei
38. [ stalo se to lt záloze proti svaty pohměnl jeho: &vznešenost jeho obrů.
tila se v kvilenl.
ni &.ďLblem zlým v Israeli!
43. A psal král Antioch všem
39. A prolévsli krev nevinnou vůhol
svatyně s. poskvrňovali s
ni.
královstvím svým. aby veškeren lid byl
40. I utekli obyvatelšaiyJei-usslěma jeden :aby opustil jedenlmždý zákon svůj.

Jerusaléms:
37. s složili je tam: s učinění js0u

38) Řecky tu dohlidi.: „dycky.

nebo nehne.“ — t. buď pro nepravosti modlosluiby. jiných

tun pidi-ných ehsmostl, buď že M

pozoronli . kuíli elulby Boll.

]. 44. —2. ln

1.mm

44. A přivolili všickni národové k slo;
vu kréle Antiocha:
45. i mnozí_z Israele svolili k služeb
nosti jeho a obětovali modlám a poskvr—
ňovali soboty.
46. I poslal král listy po poslech do J e—
rusalémai do všech měst jůdských: aby
následovali pohanských zékonův zem
ských
47. a zapověděli obětovati obětí zů
paln 'ch i suchých i pokojných v chré
mě

ožim,

48. iaby zakázali světiti soboty a dnů
slavných.
49. A rozkázal poskvrniti svatých věcí
a lidu svatého is:-selského?
50. A kázal stavěti oltáře &chrámy a
modly aobětovati maso svinské a hovada
nečistá
51. a nechávati děti své neobřezány
a poskvrňovati duše své všelikými ne
čistotami a ohavnostmi. tak aby zapo
mněli zákona a změnilivšecky řády Božíf
52. A kdožkoli by neučinili podle slo
va krále Antiocha. aby nmřeli.
53. V tato všecka slova psal o ve
škerém království svém: a pře stavil
knížata lidu. kteřížby nutili to činiti.
54. ! přikázali městům jůdským obě
tovati.
55. I shromáždili se mnozí z lidu k
nim. kteří opustili zákon Páně: i činili
zlé věci v zemi.

56.A rozehnali lid israelský do tej
ných a skrytých míst poběhlíkův.
57. Dne atnáctého měsíce 'Kaslev'
stého a čtyřicátého átého léta" vzdě
lal král Antioch mo lu ohavnou zpuště—
ní na oltáři Božím. a po všech městech

jůdských vůkol vzdělali oltářův:
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58. a řede dvěřmi domů a po ulicích
zapalo ' kadidla a obětovali:
59. a knihy zakona Božího pálili
ohněm. trhajíce je:
60. a u kohožkoli se nalezly knihy
zakona Páně. a kdožkoli zachovaval zá.
k0n Páně, toho dle rozkazu královského
zabíjeli.
61. Násilné činili ty věci lidu israel
skému, kteřížkoli se nalezli po každý
měsíc v městech.“
62. A pětmecítmého dne měsíce obě—

tovali na oltáři,' kterýž byl proti oltáři
Páně.
63. Ženy pak. kteréž obřezovalysyny
své. zabijeny byly podle rozkazu krale
Antiocha,
'
64. a věšeli dítky za hrdlo po všech
domlch jejich: a ty. kteříž je byli obře—
zali, zabíjeli.
65. I mnozí z lidu israelského uložili
u sebe, aby nejedli věcí nečistých: a ra
ději volili umříti. nežliby se poskvrnili

nečistými pokrmy:
66. a nechtěli zrušiti svatého zákona
Božího, i byli vražděni.
67. A stal se hněv veliký velmi nad
lidem.“

Kapitola 2.
MaM“

kvili nul ahoubonmam . chrémn; 19, od—

piré ohětovnti modllm n nsmrcnjo obětnjioiho Zidaí

posla králova;
28. tu
utíká
hor,krělovsk
kdei Úplnémnoistvi
jiných
přiráži 31.
jich dočěst
vojsko pře—
dlo v sobotu : nechticí bojovati pobilo, načei 39.

utlumit-nes

se i v sobotu bojovati, mnohých vitěz

ství dobyl a mezi svými nikon Páně : obřízku obno
vil; 49. nminje žehná s. napomini. syny své.

1. V těch dnech povstal Mathstiéš.
syn Jana, syna Simeonovo, kněz z synů

49) t. dovolil si učiniti v chrómu n mezi lidem tukových věcí, kterými se dle zékona i místo i
lid poskvrnily. jako: — ni 67 vyčítá všeliké bezpráví Antiochem proti lidu.
61) t. aby se lid docela zpohaníl; jest Antioch v tom vzorem všech ntiskovatelův církve a
protivníků Božích: proto se i vhodně n vším právem za obru Antikrista povaluje.
57) t. níš listOped zpoly s z poly prosinec; -— ") t. 166. před Kristem.
61) t. ty. kteří o novumóíce do nejbližšího města k slyšení zikonn Božího se schůzelí.
62) t. modle Joviie Olympského. v ní! sebe samého co Bahn ctiti kázal Antioch. (Viz Dn. 11. SB.)
67) t. veliký trest od Behn dopuštěn jest na lid pro nepravosti jeho.
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1. Maohabqjské.

2. 2—27.

Joaribo
: Jerusaléma. a osadil se od l7.A
odpovida'lce.
mamma;
byli
na hoře ch
odin.'
Antiocha.
ře ' Maths
' 'ovi: Kni—
2. a měl synův pět: Jana, kterýž měl žetem a nejjasnějším a vznešeným jsi v
přijml Gaddis:
městě tomto a ozdoben syny a bratí-lmi.
8. a Simona, kterýž měl přijml Thasi:
18. Protož přistu iž první a vyplň
rozkaz královský. j ož učinili všickni
4. a Jůdu. kterýž sloul Machabi:
5. a Eleazara. kte ž měl přijmi Aba— národové i muži jůdštl. i kteříž požůstali
ron: a Jonathana, terýž měl přijmi v Jerusalémě: a budeš ty i synové tvoji
Afus.
mezi přátely královskými a obohacen
6. Ti viděli zlé veci. kteréž díly se v zlatem a střibrem a dary mnohými.
19. I od věděl Mathatiáš a řekl hla
lidu jůdském a v Jerusalémě.
7. I řekl Matbatiaš: „Běda mi! proč sem velik m: Byt i všickni národové
jsem se narodil. abych viděl potření lidu krále Antiocha uposlechli. aby odstoupil
svého a zhoubu města svatého a seděl jedenkaždý od služby zákona otců svých
a povolil přikázanlm jeho:
tu, kd ž vydán jest v ruce nepřátel?
8. vatyně jest v rukou cizozemců:
20. já a synové moji a bratři mojí,
poslušni budeme zakona otcův našich.
chrám 'eho jako člověk cpovržený.
9. adoby jeho slavné pobrány a za
21. Milostiv buď nám Bůh! Nenlt
neseny jsou: zbiti jsou stareové jeho po nám užitečné opustiti zákona a sprave
uliclch. a mládenci jeho padli mečem dlnosti Božích:
nepřátel.
22. neuposlechneme slov krále Anti
10. Který národ nedělil kralovstvi
ocha. aniž obětovati budeme. přestupu—
jeho a neobdržel kořisti jeho?
přikázanl zákona našeho. abychom
11. Všecka krasa jejl' odjata jest: jice
chodili cestou jinou.
kteráž byla svobodna, učiněna jest
23. A když přestal mluviti slova tato,
děvkou.
12. A aj! svatyně naše i krása naše přistoupil jeden Zíd před očima všech
i jasnost naše zpuštěna jest, a poskvrnili něch. aby obětoval modlám na oltáři v
městě Modin podle rozkazu králova.
jich pohané!
24. I uzí-el to Mathatiaš a želel a za
13. Což tedy nám ještě živu býti?“
14. Iroztrhl roucha své Mathatiéš i třásly se ledvi jeho, i rozpélila se prchli—
synové 'eho: a wbléčeli se v žině a vost jeho vedle soudu zakona: i přisko—
kvllili n amně.
čiv. zabil jej na oltáři:
26. i toho také muže. kteréhož byl
15. A přišli tam ti.kteřlž byli posláni
od krále Antiocha. aby Ilit-ll! ty. kteříž poslal král Antioch. kterýž nutil oběto
byli utekli do města Modin. obětovati a vati. zabil v týž čas &oltář zkazil.
26. a horlil pro zékon', jakož učinil
galiti
kadidla a odstoupiti od zakona Finees Zamrovi. synu Salomi.'
ožlho.
27. [ zkřiklMathatiáš vměstě hlasem
16.. A mnozi : lidu israelského přivo
livše přistoupili k nim: ale Mathatiéš a velikým řka: Každý. kdož horlivost mé.
zékona státi k smlouvě,' vyjdi za mnou!
synové jeho statné stáli.
]) t. město jeho rodině.
míle našli. Jest pak
11) t. dcery jerualémské.
24) t. předpisu. příkazu.
gs) vi. IV. Moji. 25. 7.

nvmúpaduě
od Jomaléma ani čtyry. od mořestředozemníhoasi tři
Math-tiší (Mathiiš) toliko jako dar Boll, mu). od Boha daný.
města Jeruzaléma. (Srov. Pláč Jerem. ]. I.)
(V. Moji. 13. 6. a d.)

s.
.
27) t. vil sílou se přičimti..s, zachoval „' ún.

. umlun Pane bez porušení mmm.

2.28—53.

l. Msohsbejska.

28. I utekl on i synové jeho na hory
a zanechali. cožkoliv měli v městě.
29. Tehdy odebrali se mnozi. hledice

soudu a spravedlnosti. na poušt:

MSD

rýkoliv člověk přijde proti nám kboji v
den sobotní. bojujme rotí němu: a ne
zemřeme všickni. ja o zemřeli bratří
naši v skrýšich.
*
42. Tehdy shromáždil se k nim sbor

30. ajejich
osadilii sehovada
tam onijejic
i synové
jejich
i ženy
: nebo
se Assid 'ských.' mocný a silný z linek:.
všelik dobrovolný v zákoně:
byly vzmohl proti nim zlé věci.
31. I oznšmeno jest to mužům kra
43. a všickni. kteříž utíkali před zlý
lovským a vo'sku. kteréž bylo v Jerusa mi věcmi. připojili se k nim a byli jim
lémě. městě ňavidově. že byli ušli muži ]; posile.
nékteřl. kteříž zrušili přikázanl králov
44. I sebrali vojsko a porazili hři—
ské. do míst skrytých na poušti a že šníky' v hněvěsvém a muže nešlechetné
v rozhněváni svém: a.ostatní utekli k ná- '“
mnozi odešli za nimi.
32. Tehdy hned táhli na ně a usta rodům. aby vyvázli.
novili proti nim boj v den sobotní. \
45. I obcházel Mathatiáš a přátelé
33.A řekli k nim: Ještě-li i nyni od— jeho a bořili oltáře:
plráte? Vyjděte a učiňte podle slova
46. a obřezovaliděti neobřezané. kte
krále Antiocha a živi budete.
réžkoli nalezli v končinách israelských:
34. A oni řekli: Nevyjdeme. aniž uči &v sile.'
nime podle slova králova. abychom po—
skvrňovali dne sobotního.
47.v rukou
A honili
dílo
jejicsyny
: pýchy' a dařilo se
35. I počali proti nim bitvu.
48. a obdrželi zákon z rukou po hanův
36. A'neodpověděli jim. ani kame a zmkou králův a nedali rohu hřišnlku.'
nem vrhli na ně. aniž zahradili mist
49. [ přiblížili se Mathatiašovi dno—
tajných
vé smrti; i řekl synům svým: „Nyni
37. řkouce: Zemřeme všickni v sprost
nosti své: a svědkové buďte nam nebei se vzmohla pýcha a trápení: i čas jest
zhouby a prchlivého hněvu.'
země, že nespravedlivě zabijite nás.
50. Protož nyní. 6 synové! buďte hor—
38. [ pozdvihli proti nim bitvu v den
sobotni: i zemřeli oni a ženy jejich a sy livými ochranci zákon a dejte duše své
nové jejich i h0vada jejich až do tisice pro zákon otců vašich.
51. a pomněte na skutky otců našich.
duši lidských.
39. ] zvěděl to Mathatiáš a přátelé kteréž činili za časů svých: a dojdete
slávy veliké a.jména věčného.
jeho a rozkvllili se nad nimi velice:
40. i řekl každý k bližnímu svému:
52. Abraham neni—ližnalezen věrným
Učinime-li všichni, jako tito bratří naši v pokušení. a počteno mu to k spravedl—
(I. Mojž. 22. 2.)
učinili. a nebudeme—libojovati proti po nosti?
53. Josef v čas úzkosti své ostříhal
hanům o životy své a spravedlnosti své:
spíše nas nyni vyhladí z země.
přikázaní a učiněn "est pánem Egypta.
(I. ojž. 39. 41. 40.)
41. [ umyslili v ten den řkouce: Kte—
42) Dle Behr.: „Chuidim;“ nábolni. spravedlivá. kteří horlivě až do nejmenšího úkon Boží u- '
chovůvnti co snažili; ti tady u svatou si povinnost kladli. úkon Boli mečem hijiti.
t. odpadlíky. kteří se zpohnnili. což byl vrch vši ohavnosti. zrůda proti Bohu samému.
t. mocně si počínqjice beze strachu to činili; nebo: i s násilím t. mimo vůli mnohých.
t. přívržence pyšného Antiocha. kteří mysleli, že vyhladí zákon Boli.
t. zákon Boží. jej: byli pohané skoro již vyrvali ze srdce a života lidu iomlskébo, :. nova
ustanovili; rohem 'se míní moc. převaha. vitezstvi; „nedali se jim snadná.“
49) t. Božího; Bůh hříchy našimi utažený. tre-ti nůs nkrutny'm Antiochem.
44)
46)
47)
48)

mim eau.
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54. Finees. otec naš, horle borlivostí
61. A tak pozorujte rod po rodu: jistě
Boží, obdržel umluvu kněžství věčného. všichni. kteříž doufají v něho, neu
mdlévají.'
(IV. Mojž. 25. III.)
62. A slov muže hříšníka“ nebojte se;
55. Jesus. naplniv slovo. učiněn jest
nebo sláva.jeho lejno jest &červ:
vůdcem v Israeli.
(J oz. ]. 2)
63. dnes se povyšuje &zítrat nebude
56. Káleb. vydavsvědectví předshro nalezen:
nebot obrátil. se v zemi svou a.
mážděním. obdržel dědictví.
myšlení jeho zahynulo.
(IV. Mojž. 14, 6. — Joz.14, 14.)
64. Protož vy, synové! posilňte se a
57. David pro své milosrdenství ob zmužile si počínejte pro zákon: nebo
držel stolici království na ve
skrze něj slavní budete.

(.II Král: 2. 4)
65. A aj! Simon, bratr váš, vím, že
58. Eliáš. když horlil horlivostí pro zá jest muž rady: toho poslouchejte vždy—
kon, vzatjest do nebe. (IV Král. 2. ll.) cky a ent vám bude za otce.
59. Ananiůš &Azariáš a.Misael věříce,
66. A Jůdas Machabeus. udatný si
vysvobozemjsou zplamene. (Dan. 3. 50.) lou od mladosti své. budiž vám kníže
60. Daniel v upřímnosti své vysvo tem vojska. 3. out povede boj lidu.
bozen jest : úst lvův. (Den. 6. 22.)
67. A přivedete k sobě všecky. kteříž
61) '. nebýv-qjí přemožení.
62) t. myslí krale Antiocha co protivníka Božího & v pravdě o něm osud jeho předpovídá.
u. Mach. 9.)

(Viz

__2, se. _- 3.22.

]. Mschabejská.

plní zákona: &vykonejte pomstu za.lid
svů .
(is. Splatte odplatu pohanům & be—
dlivi buďte přihlížení zákona.“
-69. Ipožehnsl jich & přiložen jest k
otcům svým.
70. A umřel léta. stého čtyřicátého
šestého :* a.pochován jest od synů svých

. '
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9. l byl slovůtným až v kraj země a
shromáždil ty, kteříž hynuli.
'
10. [ sebral Apolloníus národy a z
Samsří' sílu mnohou s velikou k boji

proti Imeli.

:

11. I zvěděl to Judas & vytáhl mu
vstříc: & porazil a. zabil jej: i padlo rs
něných mnoho a ostatní utekli.
»
12. [ pobral loupeže 'ejich: a. meč
v hrobích otců 'eho v Modině; iplaksl
ho veškeren lid israelský pláčem ve Apolloniův vzal Jůdas & bojoval jím po
všecky dny.
likým.
13. I usl šel Seron kníže vojska. syr
ského. že se rsl Jůdas shromáždění věr
Kapitola 3. »
Jůdu Mschobejský povstsv na místě otcové. bojuje jako ných a církev s sebou,
lev . potíží dva vůdce Antiochovy. ApolouíssSorons:
14. a řekl: Učíním si jméno &oslaven
27. Antioch msborllv se. odjíždí do Persidy, zanech"
Lisíišovi i vojsko i válečné potřeby : příhzem vybo budu v království a vybojují—Jůdu i ty.
bití Zidy do kořen. 38. Tento vtrhl ; vojskem doJůd
kteříž jsou s ním. jenžto potupili slovo
sh; 41. Jůdu povzbuzuje svůj lid. modlí se k Bohu královo.
. hotoví co k boji.

1. I povstal Jůdas. jenž sloul Macha
beus. syn jeho místo něho:
2. &pomáhali mu všickni bratří jeho
&všickni. kteří se byli přivinuli k otci
jeho. & bojovali boj israelský s veselím.
3. I rozšířil slávu lidu svého a. oblékl
se v pancíř jako rek a přepásal se odě
nlm svým válečným v bitvách a. bránil
vojska mečem svým.
4. A podoben byl lvu v skutcích svých
a jako lvíček řeva nad lovem.

15. A připravil se: &táhlo s ním voj

sko bezbožníkův, silní pomocníci, aby
se pomstili nad syny israelskými.
16. I přiblížili se až k Bethoron: a
J ůdas vytáhl mu vstříc v mělo.
17. A když viděli vojsko táhnoucí
jim vstříc. řekliJůdovi: Kterak budeme
moci v mále bojovati proti množství tak
velikému :: tak silnému a my postem“
zemdleni jsme dnes?
18. I řekl Judas: Snsdnot jest sevříti
mnohé v ruce nemnohých: a nenít roz
dílu u Boha nebeského vysvoboditi ve
mnoze a v málo:

5. [ stíhal bezbožníky. vyslídě je :' a
kdož bouřili lid jeho, ty pálil ohněm:
6. &zahnáni jsou nepřátelé jeho stra—
chem před ním a všickni páchatelě ne
19. nebot ne ve množství vojska.jest
rsvostí zkormouceni jsou: a získána vítězství _boje.ale s nebe jest sila.
jest spása rukou jeho.
20. Onít táhnou proti nám s množ
7. [ zarmoutil krále mnohé s obvese stvím zpurným s v pýše. aby hubili
loval Jakoba skutky svými & památka nás a.ženy naše & syny naše & a y zlou—
jeho na. věky v požehnání!
pili nás:
8. I chodil jest po městech judských
21. ale my bojovati budeme se duše
& hubil bezbožníky z nich- & odvrátil naše &zákony naše:
hněv od lsraele.
22. a Hospodin sám, ont potře je
70) t. 165 před Kristem. ten rok. který! se byl proti Antiochovi pozvedl & l kněžským ůřodem
í vůdcovství spojil; v obojím puk jej následovní synové . potomci .! k příští Kňltovu.
5) t. nevěrné Židy.—odpadlíky od úkon. Božího & tak rozuměj 6. pnehotole nepravosti. i 8. a d.
10) t. Sunni-ských. nejvetších. ueukojitelnýeh nepřátel Židův.
17) t. ten si byli uložili ns poutní :. své hříchy . &. douteui pomoci Bolí.
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před obličejem našim: vy tedy nebojte
se jich.
23. Když pak přestal mlnviti. udeřil
na ně vnahle: i potí-injest Seron a voj
sko jeho před obličejem 'eho:
24. a. stíhal je s hory
thóron až na
pole; i padlo : nich osm set mužův,
ostatni pak utekli do země ňlistinské.
25. [ padl strach & bázeň zJůdy &z
bratřijeho na všecky národy vůkol nich:
26. i došlo jméno jeho krále, a o bo
jlch Jůdových vypravovali všickni né,
rodové.
27. Když pak uslyšel Antioch král
řeči ty. rozhněval se v duchu: a poslal
& sebral vojsko všeho kralovstvi svého,
lidu náramnou silu:
28. a otevřel pokladnici svou a dal
lat vojsku na rok: a přikázaljim . aby
Byli hotovi ke všemu.
29. I viděl, že nebylo peněz Z pekla
dů jeho a.daně krajiny malé pro mbroj
azkázu. kterouž způsobil v zemi. an od—

jal prava, kteréž bývala od starodávna?
30. ihél se. že se mu nedostane jako
jednou i podruhé k nákladům &darům,
aké byl dával rvé štědrou rukou: a b ]
lbohatšl nad kr le. kteřlž před nim by i.
31. I zarmoutil se mysli velmi; i umi
nil jíti do Persid a sebrati daně z kra—
jin a. sehnali sti-l ra mnoho.

3. 23 —-45.

potřelo a vyplenilo moc lamelovu: a
ostatky Jerusnléma a vyhladilo památky
jejich z země:
36. a aby uvedl obyvatele. syny ci
zozemoe. ve všech končinách jejich &lo
sem rozdělil zemi je'ich.
'
37. [ pojal král
vojska pozůstalého
&táhl zAntiochie, města kralovstvi své
ho, léta stého čtyřicátého sedmého :' a
přeplavil se přes řeku Eufrat &prochá
zel krajiny hořejšl."
38. I vybral Lysiůš Ptolemea, syna
Doriminova.a Nikanoraa Gorgiášemuže
mocné z přátel králových:
39. a poslal s nimi čtyřicet tisic mu
žův a sedm tisíc jizdných . aby přišli do
země jůdské a pohubili ji vedle slova
králova.
40. I vytáhli se vši moci svou a přišli
&položili se u Emmaus' v krajině rovné.
41. [ zaslechli kupci krajin jméno je—
jich: i vzali střlbra a zlata. velmi mnoho
i služebnikův:'apřišli do ležení. aby na
koupili otroků. synův is:-selských: i
přimlsilo se k nim vojsko syrské i země
cizozemcům"
42. [ vida Jůdas a bratři jeho. že se
rozmohly zlé věci.a vojska. ana vtrbaji do
krajin jejich: & zvědévše slova králova.
kterýmiž rozkázal zkaziti a zhladiti lid
do konce:

43. i řekl jedenkaždý bližnímu své—
32. I zůstavil Lysiéše. muže zname
nitého z rodu královského. nad věcmi mu: Zastavme pohubenl lidu našeho a
bojujme
za lid náš a.za svatyně naše.
královskými od řeky Eufratu až po řeku
44. I sešel se sbor, aby hotovi byli
egyptskou:
_
bitvě; &aby se modlili apro sili zami
33.i aby choval Antiocha. syna jeho, klosrdenstvl
a slitování.
ažby se nevrátil.
45. A Jerusalem nebyl obydlen. ale
34. I dal mu polovici vojskai slony:
a přikázal mu o všem, což chtěl: i o lidu byl jako oušt: nebyl kdoby vchézel
obývajícím v Jůdstvu a v Jerusalémě: anebo vyc ázel z synův jeho: &.svatyně
35. a aby poslal na ně vojsko, ježby pošlapána byla: a. synové cizozemcův

29) t. národové podmanění se počali všude bouřiti, popirqjioe dani jako Židé; nebot rušení práv
starodávnieh, zvlůt pak hubení viry nejvíce národy !; zpouře s odboji podněcuje.
87) t.. 164 před Kristem rok po smrti Msthatiššove viz 2. 70. — ") t. až do Armenska.
40) t. totéž, kde co ukázal Kristus Pin ucenikům svým; asi půl mile od Modinu. rodiště Mechabqjských.
41) t. aby skoupili od vojska kořisti. svlůit lidi zajetéí k tomu se i penězi i služebníky hotovili.
— ") t. kudy táhli, připojili se k nim nepřítele Zidův.

s' .o. _ .. se
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byli na.hradě: tam bylo obydlí pohanův:
i odjsta. byla rozkoš od Jakoba. a, pře
stala tu píšťalu i harfa.
46. I sebrali se a přišli do M
'
proti Jeruselému: nebo v Masfě bý o
prvé místo modlitby v Israeli.
47. I postili jsou se v ten den a.zobláčeli
se v žíně: ». popel sypeli na hlavy své &
roztrhli roucha své.:
48. &.rozvinuli knihy zákona,“ z nichž
to skoumávalí pohané podobenství modl

svých"

49. a. přinesli ozdoby kněžské &prvo
tiny a. desítky: & vzbudili Nazarejské.
kteříž vyplnili dny:"
50. & volali hlasem velikým k nebi
řkouce: Co učiníme těmto a kam je po
vedeme ?
51. I svatyně tvé pošlepány jsou a.

67. I hnuli se s vojskem &položili se
k straně polední u Emmeue.
58. I řeklJůdas: Přepešte se a buďte
synové mocní a buďte hotovi k jitro,
bojovati proti národům těmto, kteříž se
sešli proti nám. aby shledili nús i sva

tyni naši:
59. nebo lépe jest nám umříti v boji,
nežli dívati se zlým věcem národa na—
šeho &svatyně.

60. Však jakož bude vůle na nebi,
tak se staň.

Kapitola 4.
Vypn e se: jak Jůdes přemohli Gordldie, i 28. Ly
siite; 8 . jek potom chrám : cítil—vyčistlli e neve
till e služby Boží v nem obnovili.

1. I o'al Gorgiňš pět tisíc ěších &
tisíc jízfnš'ch výborných: &hnul: se le
žením v noci.

poskvměny
i kněží tvoji jsou v zármut
u a. v ponížení!
52. A aj! národové sešli se proti nám.
2. aby udeřili na ležení židovské &
aby nás pohubili: ty víš, co smýšlejí porazili je vnňhle: & synové ti, kteříž
proti nám.
byli z hradu,. byli jim vůdci.
53. Kterak budeme moci obstžti před
3. I uslyšel to Jůdas & vstal. on i
tváří jejich, jestliže ty, Bože! nepomů— silní jeho, aby porazili sílu vojska krá
žeš nam?
.
love. kteréž bylo v
aus.
54. I zatroubili na trouby zvukem ve—
4. Ještě zajisté vojsko porůznu bylo
od
ležení.
.
likým.
55. A potom ustanovil Jůdas vůdce
5. [ přitáhl Gorgiůš do ležení Jůdova.
lidu. tisícníky a. setníky & padesátníky nočně &žádného nenalezl. i hledal jich
&.desátníky.
po horách. nebot řekl: „Utíkejít oni před
.“
56. A řekl těm. kteříž stavěli domy n
a. brali si ženy a.štěpovsli vinice. a. báz
6. A když byl den, ukázal se Jůdes
na poli se třmi tisíci mužů toliko, kteříž
livým.
aby0 se
nevrátili
jedenkeždý do odění a. mečův neměli:'
domu své
podle
zákona.

46) t. ne pomezí kmenů Jůdy & Benjamina ui tH míle od Jerusalem—. kdež Sunuel lid svolal
k prohlášení umluvy. (l. Král. 7, 5.) jiné jest v Gelůdeku (Sendo. 11. 29.) a v kmenu

Ruben. (u. Mach. 5. se.)
48) 0- jako na důkaz o přísahu. ze pro zákon bojovati a umříti hotovi jsou: tak Eusebia IV.
Král. 19. — ") t. jejich! smysl přemli
pohané, vyklidqjíce je ne ohavné bajky své.
jeko Mojžíše 'k Minosovi, Samson: !: Herkulesovi připodobňujíce; nebo jich k pověrám k |).
k hádsní neduiímjíce; nebo dle zákonů píoem ". (zvlášť llLMojž.) svým modlila obětuúíce.
49 t. slibu svého: na čel ee měli dosteviti do chrámu Hospodinova e. ndšti předepsanou obět.
Ty představují Bohu, aby po aspoň pro ně miloval. ——Smysl tedy: Pet! ne bezpráví nim
činěné! Nač nám zákon tvůj. když jej plniti nemůžeme. Anižoběti slušně ndůvati tobě. (V. 50.)
2) t. vojínově Antiochovi : posádky hradu Sionu. znqjíce dobře krajinu vůkol.
6) t. „jakých ei žádali“ dokládá. řecký text . mnozí latínští rukupiaové: t. dlouhých e dobrých,
nýbrž krátkých &.špatných, mnozi však toliko kyji. kopími : p. nutně nibh-úů“ byli.

1ka
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22. I utekli všiokni do země cizo—
7. i nzřeli vojsko pohanské silné &.
oblečené v pancíře s 'ezdoe vůkol něho; zemcův:
a. ti b li vycvičeni k oji.
23. & navrátil se Judas vyloupit le—
. 8. řekl Jůdu mužům. kteřížbyli s žení; i nabrali zlata hojnost i stříbra &
ním: „Nebojte se množství jejich. aniž postsvce modrého &šarlatu mořského' a
zboží veliké.
útoku jejich lekejte se.
.
9. Pomnéte. jek
vobozenijsou ot
24. A vrécejíce se. zpívali píseň a do
cové unii v moři ru ém, když je honil brořečili Bohu k nebi. že dob_rýjest. že
navěky milosrdenství jeho. (Zalm 135.)
Fuso : vojskem velikým.
25. I stalo se vysvobození veliké v
10. A nyní volejme k nebi; i smiluje
se nad námi Pán & rozpomene se na Israeli v den ten.
umluvu otcův našich s potře vojsko toto
26. Kteřiž puk koli : cizozemců vy
vázli. přišli &oznámili Lysiéšovi všecko,
před obličejem našim dnes:
11. u zvědít všichni národové. že jest, co se b lo přihodilo.
27. ož on uslyšev zděsil se a myslí
kdoby vykon il & vysvobodil IsraeleJ“
12. [ pozfvihli cizozemci očí svých omdléval: že ne tak ne povedlo v Israeli,
&uzřeli je, ani táhnou proti nim.
jakož. on chtěl a což poručil král.
28. Tedy druhého léta.“ sebral Lysiáš
13. [ vyšli z ležení k boji i zatroubili
mužů vybraných šedeeéte tisíc a. jízd
v troubu ti. kteříž byli : Jůdou.
- 14. I tksli se: &potřlni jsou pohn nýoh pět tisíc. aby bojoval je.
29. l přitáhli do ůdstvs &položili se
né &otců? v pole.
proti nim Jůdas s
15. Zadní psk všickni padli mečem, v Bethoron;' i v
desíti
tisíci muž v.
& honili je až do Gezeronuf s až na
30. I viděli vojsko silné; i modlil se
pole idumejské" & azotské s jamnij
ské:"' &padlo jich do tří tisíců mužův. a řekl: ,.Požehnaný 'si , spasiteli israel
16. I navrátil se Jůdu &vojsko jeho. ský! kterýž jsi potře útok mocného ru—
téhnouc za. nim.
kou služebníka. svého Davida a.vydal jsi
17. I řekl lidu: Nepožůdejte kořistí: vojsko cizozemců v ruce Jonaty. syna
Saulova, s zbrojnoše jeho.
nebo boj jest proti nám.
31. Sevři vojsko toto v ruce lidu své
18. & Gorgihš :. vojsko jeho blízko
nás na hoře: ale etů'te nyní proti ne ho ismelského , at jsou mhanbeni s pé
řételům našim : v ojujte je a potom šími sv mi i s jezdci.
32.
ej jim strach & zmař smélost
réti
19.budete
A kdyžkořistihemčné.
ještě Jů
to mluvil. aj. síly jejich; at se pohuon potí-ením svým.
33. Poraz je mečem milujících tebe:
ukázal se zástup ně'nký vynikuje :. hery.
' š. že selidjeho dal v at tě chválí písněmivšichni.kdož poznali
útěk. sžezs élilistmy: dým zajisté. kte jméno tvé.“
rýž vidín by . ukazoval. co se bylo stalo! " 34. Isvedli bitvu: s padlo z vojsko
21. Oni tedy epatřivše to. ulekli se Lysiéšovs pět tisíc mužů.
__
36. Vida pak Lysiéš útěk svých &Zldů
velmi. vidouce spolu i Jůdu i vojsko v
smělost.
&že
hotovi
jsou.
buď
živu
býti,
poli hotové k bitvě.
15) t. či čtvrté mile od Emaus na pomezí manu-n.
— "') tak sloh. krsjint jihozipn'dnimd
Emaus. jd! k Autu. —- '“) t. dvnnéet mil jílu! odEmonl: rozuměj tedy, že nikteh : ne

přheldvtnmistnumntikali.

20) “ nanili Židé. “by "Přítok na své vitězství pozorne učinili |. jej “stvořili
23) *“ purpurovém: nebo krvavého,

barvu

na.

as) & :. 163 pm Kristan.

,

,

tak nazvaného dle hlenejld'ů mol-ských. : nichž le druha t...
!

29) Dle řeckého: „Bethzur' na pomezí zelné idnmejské. '

0-
. MW Hill:;
,—

*„ran all!

buď umříti statečně, odtáhl do Antiochie
a. vybral bo'ovnlky. aby. jsouce rozmno
žení opět hli do Jůdatva.
36. [ řekl Jůdas & bratři jeho: .,Aj!
potí-iníjsou nepřátelé naši: pojďme nyni
Vyčistit &zasvětit misto svaté.“
37. I shromáždilo se všecko vojsko
a vstoupili na horu Sion.
38. A uzřeli svatyni zpustlou . a.

oltář poskvrněný , a brány vypálené.
& v síních křoví vyrostlé jako v lese
anebo na horách, : komnaty pobořené.
39. roztrhli roucha své.&kvílili kvíle
nim velikým & sypali popel na hlavu
svou:
40. &padli tváři na zemi &zatroubili
v troub znamení“ &volali k nebi.
41. ehdy zřídil Jůdaa muže. aby

36) Vyčistém' dělo se odstraněním modl. „svěcení pak modlitbami : obětmi. (n.)

40) t. ' trouby hlásné. zvučné, na. na ne dívalo znunenl. jd: k boji. tú k cinnosti.
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bo'ovnli proti těm. kteříž byli na hradě.
dokudžby ne čistili sutin.“
42. ! b kněží bezúboných. ms
jlcích vůh v zákoně Božím:
43. a vyčistili misto svatě : vynesli
kamení ohavnosti“ na místo nečisté.
44. [myelil o oltáři zápalných obětí.
kterýž byl poskvrněn, coby s ním učinil.
46. ! nepadla jim nds dobré.. aby

Enzbořili:
abyposkvrnili
snad nebyl
jim ikz o
ění. že ho
pohané.
řili jej.

.

46. A složili kamení na hoře chrámo
vé na místě příhodném. ežby přišel pro
rok47.
&výpověděl
o nich.'celé“ podle zá
vzali kamení
kona.; &vzdělali oltář nový podle onoho.
-kterýž byl prvé:
48. a vystavěli místa svatá“ a. což
bylo vnitř v domě: a dům i síňce po
světili.
49. I udělali svstě nádoby z nova. &
vnesli svícen s oltář zápslův i stůl do
u.
50. A položili zápal na oltáři s roz
svítili lampy. kteréž byly na. svícně s
svítily v chrámě.
61. A vložili ns stůl chleby &zavěsili
cpony & dokonali všecka díla. kteráž
udělali.
52. A vstsvše před jih-em pětmecít—

měho dne měsíce devátého“ (jenž jest
měsíc Kaslev) léta stěho čtyřicátého

osměho:"

4. 42.—5.2.

obnoven jest s zpěvy &citemmi &har
fami a. s cimběly.
55. I padl veškeren lid na tvář &kla—
něli se &dobmřeěilik nebi tomu. kterýž

jim pomáhal štestně.
56. A konali posvěcení oltáře osm
dní & obětovali oběti zěpslně s veselosti

—

&obět spasení 's cbvůly.
67. A ozdobili průčelí chrámu koru
nami zlatými a.štítky: &posvětili brány
&komnet s sděleli k nim dveře.
58. I ylo veselí v lidu velikě velmi
&odvráceno jest pohanění olmnův.

69. l ustanovil Jůdas s ratří jeho :
všecko shromáždění ist-selské, aby držán
býval den zasvěcení oltáře časy svý—
mi, rok co rok po osm dní, od pětme
cítměho dne měsíce Kaslev s veselím & .
s radostí.

_

'

60. I vzdělali toho času horu Sion

,

„avůkol
zdi vysokě pohané.
& věže pevné.
někdy přitěhnouce
nepošlapsb i

\

ji. jako
61. Aučinili
osadíprvé.
tu vojsko. aby ostříhali

ji. s ohradil k ochranějejí Bethsoru ,'
aby měl lid pevnost od strany země
idumejskě.

Kapitola 5.
Vypnvuje se. jak Jůdu nad Idnmejlkýlni zvítězil; 9.
G.ulejnkým Šimon. bntn kn pomoci poslal. on sám
do Gslidlko tůhl . mnohl mesto vybojoval; 55. Je
lof . Anděl proti rodě jeho v boj se postávěo pon
leni jsou. 62. Jůdns slaven ode všech pouzil láme)

tke i Fill-time.

53. obětovali obět podle zákona, na
novém oltíři zápalných obětí. kterýž
]. Istalo
se. když
vůkol,
že vzdělán
'estuslřšeli
o du'- &národové
svatyně
byli udělali.
54. Podle času s podle dne. v němž jako prvé. rozbněv i se velmi:
2. i myslili výhlsditi pokoleni Jako
ho byli poskvrnili pohsněf v týž den
41) t. aby nevypodli ns ně z brodu . nepiekszili jim u vysvěcování chrámu Božího.
43) t. kamenné cechy modl pohonskýoh. obětniee jich & cokoliv k modloslut'bč nalolelo..
46) t. o kameni tom. co se o nim díti má: prorokem tím co míní zvlášť sssllbený vykupitel světe.
jej! Židé těmi Guy vidy toulebněii očekávali; le tehdá! nebylo proroka. osm Josef Fl. evědčí.
47) t. hrubě. neon-nné. (11. Moji. 20. 25.)
48) t. opravili všecko. co v chrúmě v obojí svatyni. vnější i mitl'ní . v okolních komtůch
pobořeno bylo.

52) t. ničemu Hltopsdu dílem, dílen prosinci se vyrovnivů. — ") t. 163 př. Kr.
M)" a. pred třemi léty. (Viz 1. 52. r.o. pozn.)
61) '—remi hrad. pu honů. ui šest set kroků od Jerusslěms vzdálený . v horioh laici.
\

5. 8—25.

ř
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bovo. ježto bylo mezi nimi, a počali lid slovó jiní přišli : Galileo a roztrženými
roucby, oznamujíce v tato slova.
zabijeti a pronásledovati.
3. [ bojovalJůdas proti synům Esau
16. pravíce, že se sebrali proti nim :
ovým v zemi idumejské a těm. kteříž Ptolemaidy a z Týru a z Sidonu: a plna
byli v Akrabathaněf nebot byli oblehli jestit všecka Galileo cizozemcův. aby
lid israelský. a porazilje ranou velikou. nás shladili.
4. l z omenul na zlost synů Beanf
16. Kd ' pak uslyšel Jůdas a lid tyto
kteříž by ' lidu osidlem a pohoršenim. řeči, sebra o se shromáždění veliké. aby
úklady mu činíce na cestě.
pomyslili. coby učinili bratřím svým.
5. A sevříni jsou od něho u věžích a kteříž byli v sonžení a vybojování od
řitrhl k nim a klatbu na ně dal a spa oněch.
17. I řekl Jůdas Šimonovi, bratru
' věže jejich ohněm se všemi. kteříž
svému: Vybeř si muže a táhni a vysvo—
byli v nich.
6. [ odtáhl proti synůmAmmonovým bod' bratry své v Galilei: já. pak a bratr
a nalezl zástup silný a lid mnohý a Ti můj Jonathas potáhneme do země ga
lidské.
mothea vůdce jejich:
7. i svedl s nimi bitvy mnohé a po
18. I zůstavilájestJosefa.
syna sZacha
a Azari še, vůdce lidu,
ostat
tříni jsou před obličejem jejich a po riášova
il 'e: '
.
kem vojska v Jůdstvu k stráži:
19. .a přikázal jim řka: Buďte nad
8). a dobyl města Gezer a dcer jeho'
&navrátil se do Jůdstva.
tímto lidem: a n'eveďte války proti p_o—
hanům,
až se navrátíme._
9. I sebrali se národové. kteříž jsou
20. 1 odděleno jest Simonovi mužů “
v Galůdskuf roti Israelským, kteříž
byli v končinácť jejich. aby je pohubili: tři tisíce. aby šel do Galileo: JůdOvi
pak osm tisíc do země galůdské.
i utekli do pevnosti Dathemang“
21. nm Šimon do Galilee a svedl
10. a poslali listy k Jůdovi a k bra
třím 'eho, řkouce: ..Sebrali se proti nám bitvy mnohé s pohany: & potříni jsou
vůko ní národové, aby nás pohubili:
pohané od něho a. bonil je až k bráně
22. Ptolemaidy: a adlo z pohanů na
11. a strojí se přitáhnouti a dobytí
tři
tisice mužův, i po ral kořisti jejích.
pevnosti, do níž jsme utekli: a Timo
23. A vzal ty. kteříž byli v Galilei a
theus jest vůdce vojskajejích.
v Arbatech' s ženami a s dětmi a se
12. Protož nyní přijď a vytrhni nás
vším. cožkoli měli, přivedl je do Jůd
z rukou jejich. nebo padlo množství nás. ska
s radostí velikou.
13. I všickni bratři naši. kteříž byli
24. A Jůdas Machabens a Jonathas
na místech Tubin ,' zbiti 'sou: a zajaté
odvedli ženy jich i dítky ! kořisti a po bratr jeho přepravili se přes Jordan a
bili tu na tisíc mužům“
táhli cestou tři dnů po poušti.

25. [ vyšli jim vstříc Nabuthejštl' a
14. Ještě se ty listy čtly. &aj! po
3) t. quiina na jižním pomezí Jůdnka k ldumejskn.
4) město Amorejských. k kmenu Rubenevu niležejiei.
8) t. níldejieieh k nemu menších mist Ammonskýeh.

(Sv.Jennme'
,

9) t. hrdina a Jordinem na východ. — ") t. pevnost tam!. v území kmene Guion.
13) Jinak Tob. v poušti ujordanské.
23) z. ' planinách; ponens: vůkol pohany obklíčenijsouce zim, jisti nebyli.
25) t. Nabuthejití. jeden : meenějiieh arabských (sumou-kých) kmenů východně od mořemrtvého;
své eidlo měli v menu Petra. hlavně siee obchodem se livioe. vhk ale jako vůbec Arabove
mimo to i loupellce. (Srov. 9, SS.)
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5. 28—48.

_ : i oznámili mu řkouce: Shro
ři'ali 'e kojně a vypravovali jim vie— vo'sko
šité. cb i): stalo bratřím jejich v zemi m ' 'li se k němu všickni národové.
kteříž jsou vůkol nás. vojsko náramně
galidské:
26. a že mnozí z nich zjímáni jsou v veliké:
Barasa a v Besor a v Alimu a v Kesfor
39. i Araby najali si na pomoc a
a v Mageth a vKarnaim :“ všecka ta mě položili se za řekou, hotovi jsouce při
těhnouti proti tobě ]: boji. [ vytáhl J ů
sta jsou hrazená a veliké.;
_
27. ano že i v jiných městech země ga— das proti nim.
lbdské drží se zjímaní. a že na zejtřl umí—
40. I řekl Timotheus knížatům vojska

nili si oblehnouti města ta a dobytí a za
hubiti 'e jedním dnem.
28. edy obrátil se Jůdas a vojsko
jeho cestou po poušti k Besor nenadále
a dobyl města; a pobil všecko pohlaví

svého: Když přiblíží se Jůdas a vojsko
jeho k řece: přeplaví—li se k nám prvé.

nebudeme moci sněsti jeho: nebot se
tím proti nám velmi vzmůže.
41. Pakli se bude běti přepraviti a
mužské mečem & pobral všecko zboží položí se s vojském za potokem. pře
plsvme se k mm a přemůžeme ho.
jejich a vypálil je ohněm.
29. I vstavše odtud v noci. táhli až k
42. Když se pak přiblížilJ ůdas k řece.
. postavil písaře lidu u řeky a přikázaljim
pevnosti.“
30. I stalo se na usvítě. když pozdvi řka: Zádného člověka nenechávejte: ale
hli očí svých. aj! lid mnohý. jemuž po všickni at jdou do boje.
43. I přeplavil se k nim první a vše
čtu nebylo. ani nesou řebříky & stroje
válečné. aby dobývali tě pevnosti a vy cken lid za ním; 'i potřini jsou všickni
bojovali je.
ti národové před obličejem jejich, a po—
31. [ viděl Jůdas. že se začala bitva vrhše braň svou. utekli do chrámu mo—
&.křik válečný vstupuje k nebi jako dlařského. kterýž byl v Karnaim.
trouba i křik veliký z města:
44. ! dobyl města toho a chrám za
32. i řeklvojsku svému :„Bojujtež dnes pálil ohněm se všemi. kteříž byli v něm:
o bratří vaše !"
a potlačeno jest Karnaim, aniž mohlo
33.1tíhl třemi řadami za nimi; i za— odolati proti J ůdovi.
troubili v trouby & volali na modlitbě.
45. [shromáždil Jůdas všeck israel
34. [ poznala vojska Timotheovs.. že ekě. kteříž byli v zemi galě ské od
nejmenšího až do největšího. i ženy je—
jich i dítky i vojsko velmi veliké, aby
šli do země jůdské.
35. [ bbrůtil se Jůdas do Masfy a vy
46. lpřiěli až k Efronu: a město to
bojoval a „dobyl ho: & zbil všecko po jest veliké na vchodu postavené. hra—
hlaví mužské v_něm &' pobral kořisti zeně velmi. a nebylo lze vyhnouti se mu
jeho a vypalil 'e ohněm.
ani na rsvo ani na levo. ale prostřed
36. Odtud hl a dobyl Kasbon a.Ma kem je 0 byla cesta.
geth a Bosor i jiné. města galědsků.
47. I zavřeli se. kteříž byli v městě,
37. Po tom pak sebral Timotheus a zametali brány kamením: i poslal k,
vojsko jiné a položil se s vojskem proti nim Jůdas slovy pokojnými.
Rafon za řekou.
'
48. řka: Nechť projdeme skrze zemi
38. I poslal Jůdas. aby shlédli to vaši, abychom došli do země naší: a žá

Machabeus jest.. &utekla před tváříjeho :
a porazili je ranou velikou a podle z nich
“ v ten den na osm tisíc mužův.

36) nm-

nuvíoe neznama v_Zijordini.

29) t. Datbeman -— viz 9.

5, 49. — 6.4.

149.

_1.Mach—bm

dny vám nic neuškodí: toliko pěšky
přejdeme. [ nechtěli jim otevříti.
49. [ poručil Jůdss prohlásiti u voj

těch. skrze kteréž stalo se vysvoboneni '
v Israeli.

' '

'

63. A muži Jůdovi zvelebení jsou
velmi před obliče'em všeho lidu israel
ského i všech n dův. kdež slyšůno

ště. aby ztekli jedenkaždý, na kterémž
byl místě.
.50. -l ztekli 'e muži silní: i dob val bylo jméno jejich. - -_
města toho cel den a celou noc s úno
64. I sešli se k nim.-'chvály z štast
jest město v ruce jeho:
ného prospěchu vzdáva'íce.
_ _
51. i zbili všecko pohlaví mužské
65. [ vyšel Jůdas a'iwratří jeho a —
ostřím meče a. vyvrátil je do kořen a bojovali syny Esauovy v zemi. kt '
pobral kořistijeho a táhl celým městem . jest na poledne. s dobyl Cheb:-onu“ a
po zbitych.
dcer jehoz" a zdi jeho a věže vypalil
52. [ přepravili se

řes Jordán ng, vůkol ohněm.

poli velikém: proti Bet san.'
66. I hnul se s vojskem. aby táhl do
53. Jůdas pak shromážďoval zadní země cizozemcův a přecházel Samaří.
vo'sko a vzbuzoval lid po vší cestě, až
přišli do země jůdské.
54. ] vstoupili na. horu Sion s vese
lím a s radostí a obětovali zépaly. proto
že nepadl z nich žádný. až se navrátili
v pokoji.
55. V těch pak dnech. v nichž byl
Jůdas aJonathas v zemi Galádské 8.Si
mon bratr jeho v Galilei proti Ptole—
maidě,

67. V ten den padli kněží v boji.
chtějíee zmužilosti dokázati. vytáhše bez
rady k bo'i.
68.1uci1ylilseJůdas k Azotu do země
cizozemcův. a zbořil oltáře jejich a ryti—

ny bohů jejich spálil ohněm: a sebrav
kořisti měst. navrátil se do zemějůdské.

Kapitola 0.

Vypmlus se, jak Antiochoshil do EI ' 7 “hl .
56. uslyšel Josef. syn Zachariňšův. a tun
bohatý cbrim oloupili!chtel. ale
jat; 8.
Azariůš. vůdce vojska. o věcech dobře jak se tsm routonll . umřel; 17. jak jeho syn Antl—
och
Enpstor na trůn donedl 518. proti Zidům táhl.
vyvedených : bitvách. kteréž se staly. 55. Ale
když Filip vlidy se domihnl. nevrtdl se do

57. a řekl: Učhe

i my sobě jméno

a pojďme bo'ovat proti pohanům. kte
říž jsou vůko nás.
58. I přikázal těm, kteříž byli u voj

ště jeho. a odešli k Jamnii.
59. I vytáhl Gorgiáš z města a muži
jeho vstříc jim k boji.
'
60. [ zahnáni jsou Josef &Azsriáš až
ku pomezím jůdskym: &padlo v ten den
z lidu is:-selského do dvou tisíc mužův
a stala se rána veliká. v lidu:
61. proto že neuposlechli J ůdy a.bra.
tří jeho, domnlvajlce se, že zmužilosti
dokáží.
62. Oni zajisté nebyli z pokolení mužů

Antiochie.

]. Král pak Antioch přecházel hořejší
krajiny &uslyšel. že jest město Elymei
da' v zemi perské nejznamenitější &
velmi bohaté na stříbro i zlato,
2. a. chrám v něm bohat velmi: &
tam
zlatéAlexander,
a. psnclřovsyna. povezy.
kteréžopony
zůstavil
ilipův,

král mecedonsky. jenž byl první kralo

val v zemi řecké.

3. I přitáhl . usiloval dobyti města a

zloupitije: ale Mohl. nebo byla ta věc
v známost uvedena těm. kteříž byli v
městě:
4. i povstali k boji. a on utekl odtud

+

12) Viz 12. 40. pozn.
65) t. Hebron. v území kmene Jůdova v horhh. čtyry mile od Jeruzaléma.. ——
") t. mesta vůkolnj.

1) Slulo i Persepolis.n na,

Eulnioclelie; jiní vykládají o wins

tak hans

(

]88.

5.00

1.mm:-ks.

6. 5—28.

_A,

a odtáhl s zármutkem velikým a navrá
til se do Babylonu.
6. I přišel posel. zvěstuje mu vper
ské zemi. že jsou přemožena & rospla
šena vojska. kteráž byla v zemi jůdské:

' 15. a dal jemu korunu &roucho své
a prsten. eby vedl Antiocha syna jeho a
vychoval jej a králem ustanovil.
16. I umřeltu král Antioch léta stého
čtyřicátéhodevátého.'
6. a že přitáhl Lysiáš_ s mocí silnou
17. I zvéděv Lysiáš. že umřel král.
nej š a zahnán jest od Zidův. i že roz ustanovil Antiocha. syna jeho. kteréhož
mo li se zbrojí a silou &kořistmi mno vychovával od mladosti. aby kraloval: a.
hými, jichž nabrali z vojsk, kteráž po— nazval 'méno jeho Eupator.'
“„ . .
18. i pak. kteříž byli na hradě. tís
7. .a že zbořili ohavnost.' kterouž byl nili lid ist-selský vůkol svatého místa: a
- udělal na oltáři. jenž byl v Jerusalémě, hledali vždycky jejich zlého a upevnění
a. svatyni. "eko byla. prvé. že obehnáli pohanův.
19. I umínil Jůdas zhubiti je: a svo
zdmi vyse ými. ano i Bethsuru mě
sto své.
“
—
lol veškeren lid. aby je oblehli.
20. I shromáždili se spolu a oblehsli
8. Istelo se. když uslyšel král ty řeči,
lekl se a zsrmoutil velice: & sklesl na 'e léta stého padesátého a nedělali pra.—
ův a strojů válečných.
lože &upadl teslmosti v nemoc. že ne
stalo se mu, jakož byl myslil.
21. [ vyšli někteří z těch. kteříž byli
9. l byl tu drahně dnů: nebo se ob obležení, &připojili se k nim někteří bez—
novoval v něm zármutek veliký & do
mnlval se. že umře.
10. I svolal všecky přátely své a řekl

jim: Odstoupil sen od očí mých; i padl
jsem &. poražen jsem srdeem pro zá—

rmutek:

11. i řekl jsem v srdci svém: „V jak
veliké soužení přišel jsem a v jaké vlno
bití zármutku, v němž nyni jsem: ješte
jsem býval vesel a milowán v moci své!
12. N
sk se roz ruinám na zlé
věci, kterýž [jsem učinšo v Jerusalémě.
v němž jsem pobral všecky kořisti zlaté
a.stříbrné. kteréž byly v něm. a poslal
jsem jlmati obyvatele jůdské bez příčiny.
13. I poznávám. že proto přišly na
Í mne tyto zlé věci: a aj! hynu zármutkem
velikým v zemi cizí."
14. I povolal Filipa. 'ednoho z přátel
svých.austanovil jej nad veškerým svým
královstvím:

božníciz lsrsele?
22. a odešli k králi a řekli: „Doks

vedž neučiníš soudu a. nepomstíš bratří
našich?
23. My jsme umínili sloužiti otci tvé
mu a choditi v přikázanich jeho: a po—
slušni býti rozkazův jeho:
.
24. a synové lidu našeho pro tu věc
odtrhli se od nás, & kteřížkoli nalezeni
byli z nás. zbiti jsou s. statkové naši ro
zebrání.

_

25. A netoliko na nás ruku vztáhli.
ale i na. všecky končiny naše.
26. A aj! oblehsji po dnes hrad je—

rusalémský. aby ho dobyli, a pevnost
Bethsuru ohradili :
27. :: jestliže rychle nepředejdeš jich.
větší věci nežli tyto učiní a nebudeš moci
je překonali."
28. [ rozhněval se král. uslyšev ty
věci; a svolal všecky přátely své &kni

7) t. modly v chrámě Jerusale'mske'm pmtarené. (Viz 4. 43)
18) Teot příkladem útrap zlého svedomi, které čím více zanedbávána e dušeno v životě, tím
hlásnéji před smrtí volů „oo tisieero svédkův;“ tout obr-zem umirqjicíhe. neknljioiho hříšník-.!
IG) Neví se jistě kde. zdali na cestě a nebo došel—liBabylonu. — 162 př. Kr.
17) t. „blahorody';“ anebo: „Dobrým Otoem,“ ad byl teprv paehole devítileté.
BI) t. odppdliei od pravé viry. jimž vždy předci vezdejší prospěch nad Boha a pravdu.

;

6, 29— 55.

!. llachobejska.

žata vojska svého i ty. kteříž byli nad

Jhdným

. ..

.

29. Ano 1zjmých království 1: ostro
vů mořských přitáhla k němu vojska
na'ata.
'

30. [byl počet vojska jeho sto tisíc
pěších a dvaceti tisíc jízdných a slonů
třiceti dva. vycvičených k boji.
31. ltéhli skrze zemi idumejskou a
ložili se u Bethsury a bojovali drahně
ní a nadělali strojů válečných; i vy
padše (obležení Jůdští) spálili je ohněm
a bojovali zmužile.
32. [ odtrhne. Jůdas od hradu přitáhl
vojskem k Bethzachaře proti ležení krb.
lovu.
33. I vstal král na. usvítě a kázal voj—

sku k útoku proti cestě k Bethzechaře : i
připravila se vojska k boji a troubili na

trouby:

34. a slonům ukazovali krev z hroznů
a moruší. aby je rozlítili k boji:
35. a rozdělili ta zvířata k plukům: &
stálo při každém slonu tisíc mužů v pan
cíříchkroužkovitých a leb měděné na
hlavách jejich: a pět set jízdných vý
horných zřízeno bylo při každém tom
zvířeti.

_36. Tito byli před časem tu. kdežkoli

mo zeli
zvíře:
a kamžkoli šlo. šli a neod—
od něho.
37. Věže také dřevěné byly na nich
pevné. ochranné na každém zvířeti: &

na nich stroje válečné: a na jednékaždé
mužů silných třiceti a dva. kteříž bojo—

vali s hůry: a Indian zprévcem zvířete.
38. A ostatek jezdcův onde i onde
postavil na dvě strany. aby povzbuzovali
vojska trubami & podněcovali shlučené
pluky jeho.
'
'
39. A 'ak slunce zssvítilo na štíty
zlaté a m' ěně,zastkvěly se hory od nich
a stkvěly se co světla ohně.
40. I rozdělil se díl vojska krklova po
horách vysokých a jiní po místech níz—
kých: a šli opatrně a pořádně.

41. [ ulekli se všickni obyvateíé'zemé
hluku množství a zástupu táhnoucího |.
hřmotu zbroje: nebot bylo vojsko veliké
velmi a silne.
42. I přiblížil se Jůdas a vojsko jeho
k boji: a. padlo z vojska králova šest set
mužův.
43. quřel Eleazar. syn Saurův. jedno
z těch zvířat, přiodéno pancíři krélov—
skými: a bylo , šší nad jinš. zvířata:

i zdálo se mu. že y na něm byl král :
44. a vydal se. aby vysvobodil lid
svůj &získal si jména věčného.
45. I běžel k němu směle středem
pluku. bije na pravo i na levo, a padali
před ním tu i tam.
46.1 vše! pod nohy slonovy. a
d
lehna pod něj. zabil jej: a on upad jest
na něj na zemi. i umřel tam.
47. A vidouce sílu královu a útok
vojska 'eho. uchýlili se od nich.
48. ojska pak králova táhla na ně
do Jerusaléma a položila se vojska kré
lova v J ůdstvu ».u hory Sion.
49. I učinil pokoj s těmi. kteříž byli
v Bethsuře: i vyšli : města, .proto že ne
měli tam potravy jsouce zavření; nebo
sobotu měla země.“
_
50. A vzal král Bethsuru: a osadil
tam stráž. aby jí ostříhali.
51. [ obrátil vojsko k místu svatému
za mnoho dní: a postavil tu berany a
stroje válečné a ohnivé šípy a praky
k házení karnením a házecí kopí a kuše
k střílení střelami a praky.
52. Zdělali pak i oni stroje válečné
proti strojům jejich a bojovali drahně
dní.
53. Ale nebylo spíše v městě. proto
i_ebylo sedmé léto: a kteříž pozůstalí v
Zidovstvu z národů. strávili ostatky toho.
což uloženo bylo.
'
54. I zůstalo na místech svatých mu
žův málo. nebo hlad se jich byl zmocnil: '
i rozprchli se 'edenkaždý na místo své.
55. [ uslyš Lysiáš. že Filip. které

49) t. byl rok sobotní. kdezto se země neosývaln . pole ůhorem lelek. (Ill. Moji. 25. 1—4)
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Kapitola 1.
hož“byl h.i
ustanovil
luki Antioch. když
aby chovalAntiochasyn
Danube uprchls Šin-. . death krnovstvi syukě
jeho eákrallival.
me. dal Antieche. Lyaitee uvnžditi: B. nevěrni
56. navrátil ee : země perské s méd Židé oeočnji lid lvů) n noveho m1..e ten vysi“
skě' : vojsko. kteréž bylo odešlo s nim.
Buhidn
25poh.-pi'elli
mů. žalobu
kterýžposun
lstně lest
60 mužů
po
biti
divů:kn25.
ne opětnou
Niksnor;
a že hledi. nj'mouti zprávu krůlovetvi:
4.0 ale toho .lůdes ltutne přemohl.
57. pos
osisil jiti s.řici králi a vůdcům
1.Lóta stého padesátěho prvniho
vojeksz. ynemet na. každý den a po
málo máme a mieto, kteréž'jsme ušel Demetrius, syn Selevkův. ! města
Říma., a vstoupil s malým lidem do mě
oblxlif,jesi;v
ohrazenéa
potřebijest nim sta pomořského a kraloval tu.“
opatřiti
etvl.
2. I stalo se. když vše] do domu krá.
68. Protožvnyni dejme previce lidem
těmtoeučiňme snimi pokojisevšim lovstvi otců svých. jelo vojsko Antiocha
národem jejích:
aby'je
k němu.
3. I donesla
se Eřivedli
o ts věc.
a řekl: Ne
59. &.ustanovme jim, aby chodili v a Lysiaše.
ukazu te mi tváři jejich.
zákonech
svých
jakop
p:rvé
nebo
pro
zabilo je vesko. A sedl Deme
úkonů jejic kteréjsme potnpili.
mněvali se a.učinilityto všecky věci.“ trius na stolici krůiovstvi svého:
1.(50. [ libila se řeč králi 1 knižatům:
5. i přišli k němu muži nečlechetni &
bezbožni :: Isreele: a. Alcimus vůdce je—
aposlal k nim učinit pokoj a oni při jich, kterýž chtěl býti knězem.'
) 611.311
přisůhl'jim kral 1 knižata: i vy
6. A obžalovaii lid u krále. řkouce:
šli z pevnosti. '
62.1 vše] král na horu Sion a shlédne Zhubil Jůdas a bratři jeho, všecky přá
tele tvé a mis rozptýlil z země naši.
7. Protož nyni pošli muže. jemuž vě—
pzvnost
toho učinil:
mista. azrušil
přisa
, kterouž
kázalrychle
zbořiti
zeď
řiš. at přijde a pohledi na zhoubu vše
vůkol.
63. A odtrhl
ně a navrátil se do cku. kterouž učim'lnám a krajinům krá.
Antiochie 11.ml
Filipa, an panuje nad lovským. a. at ztresce všecky přátele
městem: a bojoval proti němu a vzal jeho a. pomocniky jejich.
město.
8. Tedy vybral král z přátel svých
Bachida, kterýž panoval za. řekou veli
kou' v královstvi. věmeho králi:1po

slal ho.
9. aby ohledal zhoubu. kterouž udělal
Jůdas: ano i Alcima bezbožného nata

l) Antioeh. přijmim Veliký. jse přemožen od Římanů. musel mezi jiným i svého syna Antiocha.
'ndm pozdějiEpifanes — eo ustavena do Rims posleti. Když pak po smrti otcově

star“

eyn Seleukos Filopetor viidu ustoupil,

butt. :: vlastnihosync.Demetrin

vyudal si na Rhaneeh. že mu mladšího

vyměnili. Špatně se však odměnilAntioeh bntru nému.
nebot jest důmněni nikoliv bezdůvodné. že Antioch Seleuka o livot phpnvil. aby nim kraloval.
ek po smrti Epifaneeově syn jeho “dospělý Antioeh Eupetor vlády ee ujel. tu “dal
v ším Demetrius o své propuiuni, předsdrqje. že jemu eo eynu Seleukovu konvství
Syrské nihil. Ale senet jej propustiti nechtěl. jse tomu růd, le nedospěla v Syrii kraluje.
Tu Demetrius tquně : Říma prohl. měste.Tripolis doplul . trůnu otcovského se smoenil. (160

lidi

phd Kristem.)
5) t. nejvyššími; již :; vlidy Eupntofovy dotkl se důstojnosti tě a nyní proredou o potvr
zeni !
8) t.. ze Euii'etem; byl mietodrlicim hrdinským.

_—
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novil v kněžstvi s přikůml mu vyko
nati pomstu nad syn israelskými.
10. I vstali a řit hli s vo'skem veli

činil Alcimus a ti. jenž byli s nim. sy
nům israelským mnohem více nežli po—

hané.
kým do země jů ké: &. slali posly s
24. I .vytěhl do všech končin jud
mluvili k Jůdovi a bra m jeho slovy ských vůkol: s vykonal pomstu nad
muži poběhlými; i přestali dále vychá
pokojnými
185%.na řečijejich: nebo vi zeti do krajiny.
11. nedbali
25. Vida pak Alcimus. že přemohl
děli. že přitáhli s vojskem velikým.
12. [ sešlo se k Alcimovi a Bachido Judas. iti. kteřlž s ním byli: a pozná.
vi shromáždění zákonnlkův. aby žádali, vaje, že nemůže odolati jim. navrátil se
k králi a obžaloval 'e mnohými žalobami.
26. Tedy pos král Nikanora, jed
noho z knížat svých znamenitějších:
koje“
jenž byl nepřítelsk jednal proti lidu
14. Nebo pravili: Člověk kněz z po israelskěmu: & při
mu vyhladiti
kolení Áronova přišel; neoklamát nás. ten lid."
15. ] mluvil s nimi slova pokojně.: a
27. [ přitáhl Nikanor do Jerusalěms
přisůlll jim, řks: Neučinímet vám nic s vojskem velikým :. poslal k Jůdov'sa
zlého. ani přátelům vašim. _
k bratřím jeho slovy okojnými lstivě.
28. řka: Nebudiž v ky mezi mnou a
16. A uvěřilimu: i jal ! nich šedesůte
mužův a usmrtil je v jeden den podle vámi: přijdu s muži nemnohými. abych
viděl tváři vaše s okojem.
slova, kteréž psáno jest:
29. [ přišel k gůdovi a pozdravili se
17. Těla svatých tvých a krev jejich
vylili vůkol Jerusaléma a nebyl. kdob
vespolekcpokojně:
ale nepřátelé byli při
pochoval.
(Zalm 78. 2. $.)
praveni
ytitl Jůdu.
18. [ připadl strach &třesení na vše
30. I došla řeč Jůdy. že lstivě byl
cken lid: nebo řekli: Není u nich pmv přišel k němu: i str-schoval se ho a ne
dy ani soudu: nebo přestoupili ustano— chtěl vice viděti tváři jeho.
venou věc a přísahu. kterouž učinili.
31. Srozuměv pak Nikanor. že ro
19. Tedy hnul se Bachides s vojskem nesla se rada 'eho: vytáhli proti Jů ovi
alamaf
od Jerusaléma a položil se u Bethzechy: k bitvě vedle
32. I padlo :: Nikanorova vojska na
ibyposlal
a
zjimal
mnohé
z
těch.
kteříž
i od něho utekli &některé z lidu po pět tisíc mužův: a ostatek utekli do mě
bil a do studnice veliké vmetal.
sta Davidova.
20. I poručil krajinu Alcimovi a ne
33. Po těchto pak věcech vstoupil
chal s ním část vo'sks na pomoc. | od— Nikanor na horu Sion: i vyšli (někteří)
šel Bachides k krali:
z kněží lidu pozdravit ho v pokoji a
21. a pilně pečoval Alcimus o nej— ukázat mu oběti zá. alnó. kteréž oběto
vyšší kněžství své.“
vůny bývaly za králh.
22. l scházeli se k němu všickni, kte
34. Ale on posmlvaje je jim. zavrhl s
. říž bouřili svůj lid &opanovali zemi jůd poskvrnil je :' s mluvil pyšně,
-'
skou a učinili orážku velikou v Israeli.
35. a za řisáhl se s hněvem řka: Ne
23. I viděl ůdas všecko zlé. kteréž bude-li vy n Judas i vojsko jeho vruce
cožby bylo spravedlivého:

13. a první byli Assidejští. kteříž byli
mezi syny israelskými a žádali od nich

13)
21)
26)
31)
34)

Vis 2. 42. pozn. Tot příklad. že k sprostností holubiči vždy opatrnosti hadi jest potřebí.
t. bedlivě le snažil o přízeň \: lidu strany své i u krále. aby se v důstojnosti udržel.
K doplněni zde vypravovaných událoctl viz ll. Machala. 14.
&.město v území kmene Msnasusova, Herodesem později obnoveno : Antipatridl nudne.

t. „poplvsl je“ tak někteří; jiní: douutiv je, že se peskvrnilípoživatin nečistých pro "' jídel.
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mě. hned když se nevrátím v pokoji. vy & hlavu Niksnorovu stali & ruku jeho
pállmt dům tento. A vyšel s hněvem pravou. kterouž byl vztáhl pyšně &při
velik m.
'
nesli ji a pověsili proti Jerusalěmu.
36. Tehdy vešli kněží & stáli řed ol—
tářem a. chrámem: &plačíce ře i:

48. I veselil se lid velmi a. slavili ten

velikřm.
37. „Ty, Pane! vyvolil 'si dům tento. den49.s veselím
I ustanovil
( ůdas). aby slavili na
aby jméno tvé vsývňno _dylo v něm, & každý rok den ten , třináctého dne mě
eb byl dům modlitby a. prosby lidu síce Adar.
tv ho.
'
50. [ měla pokoj země jůdsků za dny
38. Vykonej pomstu nad člověkem nemnohé.
tímto i nad vojskem jeho; at adnou
mečem: pomni na rouhání jejic a ne
Kapitola 8.
dejž jim 'trvati !“
o velikémocíŘímmův 17. vysilů Jňdu po
39. I
Nikanor : Jerusslěma. & Nepověrt
sly do Říma. kteří 20. ve jménu uirodn židoukbho
položil se svojskem u Bethoron: i po s národem římským privvlirrě-Jirmlouvu. přitelstvi uu
tkalo se s ním vojsko syrské.
40. Jůdss pak položil se u Adarsy se
1. I uslyšel Jůdss slávu Rímanů, že
jsou mocní v síle a povolni ke všemu.

třnklli
ře : tisíci mužův: i modlil se Judas & čehož se žádá. od nich: &.kteřížkoli při

41. „Pane! kteříž posláni byli od stoupili k nim, že učinili s nimi přátel
krále Sennscheribs, že jsou se rouhali ství a že mocní jsou v síle.
tobě, vyšel anděl &pobil z nich sto osm

2. I slyšeli o jejich bojích &udatno—

stech dobrých. kteréž učinili v Galaciif
. 42. tak potři vojsko toto před obli že je opanovali &uvedli pod plat:
čejem naším dnes: at poznají ostatní. že
3. a jak veliké věci učinili v krajině
zle mluvil proti místu svatému tvému: hišpsnskě. a. že pod svou moc uvedli
&suď ho podle zlosti jeho.
kovy stí-ibm a. zlata, kteréž tam jsou. &
43. I svedli vo'ska bitvu třináctého opanovali všelikě místo radou svou a.vy—
dne měsíce Adar: &potříno jest vojsko trvalostiz'
4. i že místa. kteráž velmi daleko
Nikanorovo &padl on rvní v bitvě.
44. Když pak udeří) vojsko jeho. že byla od nich, a. krále. kteříž byli přitáhli
padl Nikanor. povrhše zbroj svou, utekli: na ně od končin země. potřel: a pomzili
45. ihonili je cestou dne jednoho. od je ranou velikou: ostatní pak že jim dá
Aduer až se přijde do Gamry. &trou— vají plat na každý rok:
5. e Filipa a Persea. krále Cetejských.'
bami troubili za nimi návěští džvajíce:
46. i vyšli ze všech městeček 'ůd i jiné. kteříž proti nim válku pozvedli,
ských vůkol s brali si je jako na to a že potí-eli bojem &.zmocnili se jich:
6. i Antiocha Velikěko. krále Asie.
obraceli se opět k nim;' i padli všic '
mečem &nezůstal z nich sm 'eden.
kterýž proti ním byl válku vyzdvihl.
47. A pobrali kořisti jejic v loupež: maje sto &dvaceti slonův &jezdce s. vozy

desáte pět tisíců:

48) t. je“ : části nisi únor . s čísti niž březen.
4s) vim—.usdle řeckého: „uskočili je. :. j. předstihli, nedošli .i je. jedni druhým mA.-emo..
2) qujine v menii Asii. jejího bqjovné obyvntele , že A_ntiochoviVelikému pomáhali. podmenil
Iulius Volso. (189 1). K.)

8) Tun trnl bqi neutilý po 280 let. . jen opatrností & vytrvalosti Řínjmův lze bylo zemi
tu podmniti.
197 před Kr.. Pel-ses pak Emilio- Paulus

5) t. Macochu-kých; Filipe ll. přemohl Rimini“

168p.Kr.

8. 7—26.

a vojsko veliké velmi , že porazili a po

třeli ho:'
7. a že ho jali živého' a uložili naň.

aby dával on i ti, “kteřlžby kralovali po
něm, daň velikou, a aby dal rukojmě a
co se uložilo."'
8. a krajinu indickou a médskou a
lydickouf z nejlepších krajin jejich: a
vzavše je od nich. dali je Eumenesovi
králi:
.
9. a že ti, kteříž byli vHelladě.' chtěli
táhnouti a zhubiti je: ale když tito zvě
děli o té věci.

10. že poslali na ně 'vůdce jednoho'
a bojovali protinim a padli z nich mnozí.
a ženy jejich : syny že jaté odvedli a
oloupili
a opanovali
zemi je
jejich
&po
bořili zdije jejic
a v službu
podrobili
až do tohoto dne:
11. i jiná království a ostrovy. kteréž
se jim byly někdyz rotivily, že vyhladili
a pod svou moc po manili.
12. Ale s řátely svými a s těmi. kte
říž s nimi pokoj měli. zachovali

4505

1. Machabejska.

řátel—

radu držíce vždycky o obec. aby co jest
hodného. činili:
16. a poroučejí jednomu člověku'
zprávu svou na každý rok, aby panoval
nade vší zemí jejich. a všichni poslou
chají jednoho. a neni závisti ani nepřízně
mezi

1111211.

17. [ vyvolil Jůdas Eupolema. syna
Janova. syna Jakobova, a Jasona, syna
Eleazarova, a poslal je do ma. aby s
nimi udělali přátelstvo & společenstvo:
18. a aby odjali od nich jho
kův.
nebo viděli. že v službu podrobovali krů
lovství israelské.
19. I odešli do Říma cestou dlouhou
. velmi; a vešli do radního domu a řekli:
20. Jůdas Macbabejský a bratří jeho
i lid židovský poslali nás k vám, aby
chom učinili s vámi společenstvo a po
koj , & abyste zapsali nás za společníky
&přátely sv .“
21. [ líbila se řeč před obličejem

jejich.
22. A tentot jest zápis, kterýž ode
psali na dskách měděných a poslali do
Jerusaléma, aby byl tam u nich na po
mátku koje a společenstva.

ství &zmocnili se království. kter byla
blizko i kteráž byla daleko: nebo kteříž
koli slyšeli jméno jejich, báli se jich:
23. obře buď Rímanům i na
13. a kterýmž chtěli na. pomoc býti, rodu židovskému na moři i na zemi na
aby kralovali, kralovali: ktorež pak chtě věky: a meč i nepřítel daleko budiž od
li. s kralovstvi svrhli: &zvelebení jsou nich!
velmi.
24. Nastaneli válka Římanům rvé,
14. A mezi nimi všemi žadný nenosí nebo všelikým s lečníkům jejic po
koruny, aniž se oblačí v šarlat. aby zve— všem panstvl jejicť?
leben byl v něm.
25. dnipomoc národ židovský. jak čas
15. A radní dům si vzdělali, a na určí srdcem úplným:
26. a bojovníkům“ nebudou dávati
každý den radili se tři sta & dvaceti.

6) t. u Magnesia v Lydicku r. 190 před. Kr. vedením obou Scipionův. (Srov. Dan. ll.)
?) t. tak jqi obklíčili; to ve všem vítězi svoliti nucen byl. -— ") t. poctouponí částky Hic
Eumeneoovi. králi v Pergamu, příteli Římanům nepříteli svemu.
8) Vlastně: Jmii, Myeii . Lydii. krajiny v Asii Menší al & pohoří Taum.

9) t. Řekové: nutil na Etnické. kulí spoléhají“ co na. pomocAntiochem proti Římanům povstali.
10) t. kterého zde myslí, nelze určití. poněvadž mnozí vůdcovó' římští delším čuan bojovali
proti Řekům.
IG) Římě volili sice ročně po dvou konsuleeh. ne : těd: po střídá jeden toliko vital: podobně
i ve všech ovobodných obcích starověkýdi ee dělo. že od mnozí bývali & zpňvě obecné zvoleni.
přede vldy jen jediný nejvyčii vlLdu míval.

26) t. vojsko své, které! Židé vypraví Římům
Bibli česke.

ku pomoci. Židé semi vdrlovnti mají.
189
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ani opatřovati potravy, zbroje. peněz. jest v Arbelli:"' i dobyli ho a pobili
lodí. jakož se líbilo Imanům: &ostří mnoho lidí.
3. Měsíce prvního léta stého pede
hati budou rozkazy jich. ničehož od nich
neberouce.
sětěho druhého“ položili se s vojskem u
27. Podobně pak nastaneli národu Jerusalěma:
4. odtud vstavše táhli do Bereje'
židovskému válka prvé, pomihati budou
Římané z srdce, jakož jim na dopustí:
dvaceti tisíc pěších &dva tisíce jízdných.
5. A Jůdas položil se s vojskem v
28. a vojsku polnocněmu nebude se
dodávati potravy. zbroje. peněz. lodí. jit- Laise' a tři tisíce mužů výborných : ním:
kož líbilo se Rimenům: a budou!!ostří
6. i uzřeli eílu toho vojska. že jich
mnoho jest. a báli se velice : i rozkradli
hati příkazy jich beze leti.
_
29. V to slova učinili smlouvu Rí se mnOzí z ležení a nezůstalo z nich než
osm set mužův.
maně a lidem 'ůdským.
7. [ viděl Jůdas. že se rozběhlo voj
30. Budou-li pak po těchto slovích ti
neb oni chtíti něco k tomu přidati aneb sko jeho, a že bitva mu nastává, zarmou
ujmouti, učiní to dle uenešení jichz' a til se srdcem. poněvadž neměl času
cožkoli přidají nebo ujmou. právem ehromítžditi je: i pozbyl mysli.
bude.
8. a řekl těm. kteříž byli zůstali:
31. Však i o věcech zlých. kteréž De ,.Vstaňme & pojďme proti nepřátelům
metrius kral učinilproti nim. salijsme' našim. budeme-li moci bojovati proti
nim.“
jemu řkouce: Proč jei obtížilcjho své na
9. [ odvracovali ho řkouee: Nebu—
přátely
naše
a
SpolečníkyŽi
;?
32. Protož jestliže zase přij ou k nám. deme moci. ale zachovejme životy svě
učiníme 'im proti tobě spravedlnost a nyní a navratme se k bratřím našim. a
bojovati udeme s tebou na moři i na tehdy bojovati budeme proti nim: neb
zemi.
málo nás jest.
10. I řeklJůdas: Odstup to. abychom
učinili to věc a utekli před nimi: i jest
Kapitola 0.
Jak Jňdu proti Denetriori bojoval . zahynul; 23. Jo
nethl ne
jeho mlen . 35. Jen pro zbraň po

elin e na cenu ubit; 40.1.kbnti-iumreeni jeho po

nutili; 44. lek Jon-then proti Bushidovi bojov-al. 70.
pokoj I nim učinil.

1. Zatím když uslyšel Demetrius. že
padl Nikanor a vojsko jeho v bitvě. po—
slal opět Bachida a Alcima do země

jůdské. a novýroh' s nimi.
2. I
' cestou, kteráž vede do Gal
galyf a položilise u Maealoth." kteréž

liže se přiblížil čas náš. zemřeme zmu—
žile za bratry své & neuvod'me úhony
na slávu svou.
11. [ hnulo ee vojsko : ležení; i stáli
(Syrští) proti nim: a rozdělili ee jízdní
na dvě strany a prakovníci a střelci tkhli
před vojskem a přední bojovníci. všickni
silní muži.
12. Bachides pak byl na pravém rohu;
i přibližoval ee pluk :; dvou stran a
troubili na trouby :

30) t. dle urovnini . evolení druhe etl-any. Římě s přivulenímŽidů : opet.
81) t. Ěílnlné: tot jen odpovedi na zvláštní pruhu Židův, ; kterou! lpolu k Řím.-.h byli přišli.
1) t. pred roh vojska svého. který! lehl " jižních krejiníseh eynkě mně, zemi lidovekč
na blizko.

2) t. do Gelilqje.— ") .jeet nemine mieto; jinak: „u jukni“

— '") t. „Anbotlu“ platinu.

3) t. 159 př. Kr. v měnící březnu.

4) t. nudné místo: snad : Betl-ntb(Bil-6)na blízku města Bethel. jen! i Lu (Lehet) slon.
5) t. nad : Lachaise (Lubin), pevné místojižně od Jemulóma pět milnašli; nebot Le ie
Dan ne. severním pomezí Palestiny jeet těchto udalost-í příliž udílené.
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28. I sešli se všickni přátelé Jůdovi
13. ale i ti, kteříž byli a strany Jůdo
vy, také oni zkřikli a pohnula se země a řekli Jonathanovi:
29.
„Co bratr tvůj Jůdas umřel. není
od hluku vojsk: a vedena jest bitva od
rána až do večera.
muže mu rovna. kterýžby vytáhl proti
14. I viděl Jůdas. že silnější jest díl nepřátelům našim. Bachidovi a těm.
vojska Bachidova po pravé straně, a se— kteříž 'sou nepřátelé národa našeho.
šli se k němu všichni statní srdcem:
30. yní tedy tebe dnes vyvolilijsme.
15. i potřlna 'est pravá strana od aby nám byl za něho knížetem a vůd
cem a bojoval boj náš.
nich &honil je až hoře azotskě.
31. [ přijal Jonathan toho času kní
16. Ti pak, kteříž byli na levém rohu.
vidouce. že potřín jest pravý roh. pu— žetství a povstal místo J ůdy. bratra
svého.
stili se pozadu za Jůdou a za těmi, kte
32. A zvěděv to Bachides. hledal za
říž s ním byli:
17. i rozmohlo. se bitva a padlo ra bíti jej.
_33. Dozvěděv se pak o tom Jonathas
něných mnoho. z těch i z oněch.
&Simon, bratr jeho. a všiclmi.kteříž s ním
18. I Jůdas adl a ostatnj utekli.
19. Tedy Janathas a Simon vzali byli: utekli na poušt Thekue' a položili
Jůdu. bratra svého. apochovali ho v hro— se u vody jezera Asfar.
34. [ zvěděl to Bachides a přitáhl
bě otců svých v městě Modině.
'
20. [ plakali ho veškeren lid israel— sám v den sobotní i všecko vojsko jeho
'
sky pláčem velikým a kvllili za mnoho za Jordán.
ní.
35. A poslal Jonathan bratra svého.“
21. a řekli: ..Jaktě padl silný. jenž vůdce lidu. a prosil Nabuthe'ských,"
vysvobozoval lid israelskýl"
přátel svých. aby jim půjčili zbroje své.
22. A jiné věci z bojů Jůdových a jížto mělihojně.“
36. [ vyšedše synové Jambri z Ma
udatných skutků, kteréž činil. a veliko
sti jeho nejsou pepsány: nebo jich velmi daba.' jali Jana a všecko, což měl. a ma
mnoho bylo.
jíce to odešli.
37. Pptom pak zvěstověnojest Jona
23. I stalo se po smrti Jůdově, že se
vyskytli nešlechetníci
o všech konči— thovi a Simonovi, bratru jeho. že synové
nach israelských a pozgvihli se všichni, Jambri stro'í svadbu velikou a vedou
kteříž činili nepravost.
nevěstu : Mindaba. dceru jednoho 2 ve
24. V těch dnech stal se hlad veliký likých knížat chananejských. s nadher
ností
velikou.
velmi a poddala se Bachidovi všecka
38._l rozpomenuvše se na krev Jana.
krajina jejich s nimi.
25. [ vyvolil Bachides muže bezbožné bratra svého. vyšli &skryli se pod skrýší
ho .
a ustanovil je ány nad krajinou;
?9. I poz'dvihli oči svých a uzřeli: a
2G. a vyhledávaní a vyzvídali přátely
Jůdovy a přivadělije k Bachidovi a mstil aj! hluk a říprava mnoha: ano ženich
se nad nimi a posmíval se jim.
běře se a přatelé jeho a bratří jeho vstříc
27. 1 bylo soužení veliké v Israeli. jim s bubny a nástroji hudebními a s
jaké nebylo ode dne, co není viděn pro— zbrojí mnohou.
rok v lsraeli.'
40. l vstali proti nim z zálohy a po
27) t. co Bůh odjel milost proroctví národu israelske'mu. (Srov. Mal. 4. 4. pozn.)
33) Jižně od Jeruzaléma v pokolení Jůda od města téhož jména zvaná; jest pačůt'c-k veliké '
arabské pouště.
35) t. Jana (36.) — ") Vis 6. 25. ——'") Dle Rock.: „aby nechovali zboži jejich mnohé.“
36) Jest město znamenité Amonejckýcb; v kmenu Rubenovn letící.
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bili je: a padli raněnl mnozí. a ostatní
53. a vzal syny knlžat krajiny v zá
utekli na hory: i pobrali všecky kořisti
stazzu&dal
je na hrad v Jerusalěmě pod
str '.
jejích:
54. Léta pak stého padesátěho tře
41. a obrátila se svadba v pláč a zvuk
tlho. měsíce druhého“ rozkázal Alcimus

hudců
v naříkanl.
42. jejich
pomstili
krve bratra svého: a
navrátili se k břehujordánskěmu.
_43. I uslyšel o tom Bachides a ři
táhl v den sobotní až k břehu je

skěmu a mocí velikou.
44. [ řekl Jonathas svým: Vstaňme
a bojujme proti nepřátelům našim: nebo
není dnes jako včera a před včerejškem;'
45. nebot aj! válka jest proti nám.
voda pak Jordánu a obou stran. i bře
hové i louže i lesové: a není místo. k
uchýlení se.
46. Protož nyní volejte k nebi. abyste
byli vysvobození z ruky nepřátel vašich.
[ stala se bitva.
47. I na řáhl Jonathas ruku svou,
aby udeřil achida. a on uhnul se od
něho žpět:
_
48. i vskočil Jonathas a ti. kteříž s
ním byli. do Jordánu &přeplouli k nim
přes Jordán.
49. I padlo a strany Bachidovy ten

zbořiti zdi domu svatého vnitřního a zka—

ziti dila prorokův:" a počal bořiti.
55. Ten čas oražen jest Alcimus. i
překaženo jest a utkům jeho a zavřena
jsou ústa jeho a raněn jest mrtvici. aniž
více mohl mluviti alovaa poručiti o domu
svem.
56. I umřel Alcimus v ten čas s trá
pením velikým.
57. I viděl Bachides. že umřel Alci
mns a navrátil se k králi: i požívala ze
mě poko'e za dvě léta.
58. ehdy pomyslili všickni nečle
chetnici řkouce: Aj! Jonathas a kteříž
s ním jsou. v pokoji bydleji bezpečně:
nyni tedy přiveďme Bachida a zjimát je
všecky noci jedné.
59. I šli a radu mu dali.

60. I vstal. aby přitáhl s vojskem ve—
likým: a poslal tajně listy společníkům
svým. kteříž byli vJůdstvu. aby jal Jo—
nathu i ty. kteříž s ním byli: ale nemo
den tisíc mužův: i navrátili se' do Je hli jsou: nebot oznámil se jim úmysl
rusalěma
jejích.
61. [ zjímal z mužů krajiny. kteříž
50. a vzdělali města hrazená v Jůd
stvu: pevnost. kteráž byla vJerichu, a byli původci nešlechetnosti. padesáto
v Ammaus.' a v Bethoronf' a v Be mužův a zabil je:
62. i odšel Jonathas a Simon. a kte
thel," a Thamnataď a Fars. a Thopo
zdmi vysokými a branami i závorami:
říž &nim byli. do Bethbessen, kteréž jest
51. a osadil je stráží, aby nepřátel na poušti: a vzdělal zbořeniny jeho, i
ství činili v Israeli.
opevnili je.
52. A ohradil město Bethsuru' &Ga
63. To zvěděv Bachides. sebral vše
aru" i hrad'“ a položil v nich po cko množství své: i těm. kteříž byli z
Jůdstva, vzkázal.
mocná vojska a zásobu potrav:

44) t. jsme u větším nebezpečenstn' nežli kdy jindy; hojujme tedy. ač jest sobota.
49) t. Bachides : ostatkem vojska svého. jímž byl celou skoro zemi opanoval.
50) t. Emma,—") Severněod Jeruzaléma na cestě ]; Liddě. — "') asi půl třetí míle severně
od Jerusaléma. ——1')t. Timnath severe-západně od Jerusalěma. na.pomezí kmene Jů deva: ostatni
nejsou známa.
52) Viz 4. 61. pom. — “) t. Besor (Arethusa).pevnost u Azotu. (Viz 14, 34.) — '") &.jerusdómaký.
54) t. 158 př. Kr. — ") Dle Řeck.: „zeď síně chrámová vnitřní“ vzdělanou vzbuzovánim proroků
t. Aggeusa a Zacharláee.
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64. I přitáhl a položil se s vojskem bral vojsko veliké velmi a vytáhl mu
nad Bethbessen: i dobýval ho mnoho
vstříc
boji.
3. [ kpos
al Demetrius list k Jonathovi
dní a vzdělal stroje válečné.
65. I nechal Jonathas Simona bratra
jej. prvé uči
4. gokojnými,
ebot řekl: velebě
„Pospéšme
svého v městě a vytáhl do krajiny a při— slovy
táhl s četným lidstvem,
niti pokoj s ním, nežliby on ho učinil s
Alexandrem proti nám.
66.Faaserono
porazil Odara
a bratří
v stanech
'e'ich;jeho
i oa
5. Zpomenet zajisté na všecky zlé
gliíti ; růstizile.
],
p věci. kteréž jsme učinili proti němu a
67. Simon pak a ti. kteříž s ním byli, proti bratru jeho i proti národu jeho.“
6. I dal mu moc sblrati vojsko a na—
vyšedše z města.. zapálili stroje válečné.
68. a bojovali proti Bachidovi; i po— dělati zbroje. a aby b ] společníkem
razili 'sou jej a soužili náramně: nebo jeho: i ty. kteříž byli v tavě na hradě.
rozkázal vydati jemu.
byl
ysl jeho a útok jeho marný.
7. I přišel Jonathas do Jerusaléma a
69. A rozhněvav se na muže nepra
vé, kteříž mu b li radu dali. aby přitáhl četl listy. aby veškeren lid slyšel i ti.
do krajiny jejich. pobil mnohé z nich: kteříž byli na hradě.
on pak umínil s ostatními odjíti do kra
8. I báli se báznl velikou ,' nebo sly—
jiny své.
šeli. že mu dal kral moc sbírati vojsko:
70. I zvěděv to Jonathas. poslal k
9. a vydání jsou Jonathovi ti. kteříž
němu posly, aby s ním učinili pokoj. a byli v zástavě; a navrátil je rodičům
aby navrátil mu zajaté.
jejích.
10. I bydlil Jonathas v Jerusalémě
71. I při'av to rád, učinil podle slov
jeho a přisghl mu. že mu nic zlého ne a počal stavěti a obnovovatí město.
učiní po všecky dny života jeho.
11. [ řekl těm. kteříž dělali díla: aby
72. I navrátil mu zajaté. kteréž prvé stavěli zdi. i horu Sion vůkol kame
byl zjímal z země jůdské: a obrativ se ním čtverohranným aby ohradili: i uči
odtáhl do země své, aniž se více pokusil, nili tak
přitáhnouti do krajiny jeho.
12. I prchli cizozemci. kteříž byli v
73. I přestal meč v Israeli; a Jona pevnostech, kteréž byl vzdělalBachides:
thas bydlil v Machmns;' a očal tu Jo
13. a opustil jedenkaždý místo své a
nathas souditi lid a vypleni bezbožné z ušel do země své:
Israele.
14. toliko v Bethsuře pozůstalí ně
kteří z těch, kteříž byli opustili zákon
a přikazanl Boží: nebo to bylo jejich
Kapitola 10.
útočiště.
Jednání Demetris . Alexandra kn'lův o společenství .
Jonathou. 17. List Alexandrův. 22. též Demetrlův. 59.
15. I uslyšel Alexander král o slibech.
Jak tento uhynnl a 51. Alexander se oženil; 74. jak
kteréž byl učinil Demetrius Jonathovi:
Jonetlm s Appeloniem bojoval a nad ním i zvitezil.
a vypravovali mu boje a udatné činy,
!. Léta pak stého šedesátého' přitáhl jichž dokázal on i bratří jeho, a nesnáze.
'Alexander. syn Antiocha. jenž přijmím kteréž 'sou snesli.
slul Jasný," a opanovalPtolemaiduz'“
16. řekl: „Zdali najdeme kterého
i přijali jej a kraloval tu.
muže
I učiníme
jej nyní pří
2. [ uslyšel to kral Demetrius a se telem takového?
a společníkem
našímf'
73) t. město, dvě míle severně od Jerusaléma v kmenu Benjaminové: Jerusalem měli nepřítele.
]) t. r. 151 př. Kr. -——
") t. Epifanesa. — "') t. fenioké město pomohl; nyni eluje Ako.
8) t. kteří! byli na hradě, posádka vojenská. aby je nevybojoval.
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17. I nepsal list a.poslal mu jej vteto

slova. řks:

'

18. „Král Alexander bratru Jone
thovi pozdravení.
19. Slyšeli jsme o tobě. že jsi muž
mocný v síle a že způsobený jsi. aby byl
přítelem naším:
20. a. nyní ustmovujem tě dnes nej
vyšším knězem národa tvého &aby slul
přítelem královým (& poslal mu šerlst
&korunu zlatou). : svorně s námi smý
šlel &zachoval přátelství k nám."
21. I oblékl se Jonathas v roucho po
svátné sedmého měsíce. léta stého še'
desátého. v den slavný sténkův:' &se—
bral vo'sko s nadělal zbroje hojnost.
22. uslyšel Demetrius ty věci a. za—
rmoutil se velmi &řekl:
23. „Co jsme to učinili. že předešel
nás Alexander. aby se uchOpil přátelství
Židů k upevnění svému?
24. Budu i já.jim psšti slova prosebné
&(slíbím) důstojenství i dary: aby byli
se mnou ku omocí.

' 26. [ peer jim v tato slova: „Král
Demetrius národu židovskému pozdra
vení!

ho dne i nepotom. aby brána. nebyla z
země jůdské. ani z tří měst, kteráž při
déns 'sou ji z Samaří a.Galileo od dneš
ního dne a po všecken čas:
_31. e Jerusslém budiž svatý & svo
bodný s končinemi svými: s desétkové
i deně buďte jeho.
32. Pouštím také moc nad hradem.
kterýž jest v Jerusalémě: & dávám jej
nejvyššímu knězi. aby osadil jej muži.
kteréžbykoliv on vybral, aby_ostřihaliho.
33. A každého člověka Zida, kterýž
jest zajat z země jůdské po všem kré
lovstvi mém. propouštím svobodného
darmo. &všickni osvobozeni bud'tež od
dení i z dobytka svého.
34. A všickni dnové slavní i soboty i
novoměsíce i dni uložené i tři dni před
dnem slavným i tři dni po dni slavném
buďtež_ všickni svobodní & volní všech
něm Zidům. kteříž jsou v království

mém:

35. a. žádn nebude míti moci činiti
něco & působiti obtíže kterému koliv z
nich u všelikém jednání.

36.A buďtež připsánízŽidů kvojsku

královu ke třiceti tisícům mužův: &
26. Ze jste k ném zachovali smlouvu tém se bude dávati potřeba. jakož né.
& zůstali jste v přátelství našem a ne— leží všem vojskům královským, &z nich
přistoupili jste k nepřátelům našim, zřízeni budou. kteřižby byli v pevno—
stech kréle velikého:
uslyšeli jsme a.zrsdovsli jsme se.
37. a z těch ustanoveni budou (úřed
27. A nyní setrvejtež ještě. chovajíce
k ném věrnost, e odplatíme se vám do nící) nad věcmi království, kteréž se
brým ze to. což jste ném učinili:
jednají v důvěrnosti.' iknížata" buďtež
28. a od nstíme vém daně mnohé & z nich &choďtež v zékoních svých. jakož
dáme vém sry.
„
přikázal král v zemi jůdské.
38. A tři města. kteráž přidána.jsou
29. A nyní osvobozujívás : všeckyZidy
od daní &odpouštím poplatky solní' & kJůdstvu z krajiny semařské, buďtež

sprostujikorun" itřetího dílusemene=*"

počtena as nepos
zemí jůdskou:'
aby jiné.
byla. pod
ouchala moci
je
30. &polovici ovoce s stromoví. což jedním
diné nejvyššího kněze.
'

jest dílu mého. ostavuji vém od dnešní

21) R. 151 př. Kr. v tak zvaný svátek podzelenou; ku konci našeho měsíce září.
29) t.. co : soli platili. očkoliv si semi tvou sůl dostatečně u moh mrtvého vyráběli —“) t. kteréž
každého roku na. znamení poddnnosti darem divim„ ale místo nich také peníze odvůděny
bývaly. (Níž ll. 35.) — "') t. třetinu výtěžku polního. kterouž odváděli.
87) t. které se toliko :vléštnlm důvěrníkům ponechávají. — ") t.. vůdcové vojsko.
38) To města se svým cholinu či ty kroje byly: Eri-sim & Aten-ms., Lyddo & anetheim či

Ramana. (Viz u. 34.)
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39. Též Ptolemaidu a končin její.
s.: egyptskěmu, posly s těmito slovy.
kteréž jsem dal v dar svatynímf terež řkieli
52. „Poněvadž jsem se navrátil do
jsou v Jerusalémě. k potřebným nekla
dům svatyni."
království svého a vsedl jsem na stolici
otců svých a obdržel jsem knížetství a
40. A já dávám na každý rok
necte tisíc lotů stříbra z důchodů lm"—
Iovských. kteříž ke mně přísluší:
41. a všecko. cožby zůstávalo. co ne—
zapravili. kteříž byli k tomu ustanoveni
za prvních let. z toho dají na díla domu.

42. A nadto pět tisíc lotů stříbra:
kteréž rok:
hrávali
z důchodů
svatygěěžím.
na
každý
a. to
at přinžlcží
kteříž konají službu.
43. A kdožbykoliv utekli do chrámu,
jenž jest v J emsalómě, &.ve všecky kon
činy jeho. byt i vinníky byli královými
v jakékoli věci. buďtež pro uštěni a.vše
cky věci. kteréž mají v
lovství mám,
mějtež svobodné.
44. A na
stavení neb opravování

potřel Demetria a opanoval jsem krm—

jinu naši
53. a svedl jsem bitvu s ním a potřín
jest on i vojsko jeho od nás a dosedli
jsme na stolici království jeho:
54. protož nyní vejdeme spolu v řit
telství: i dej mi dceru svou za manža ku;
&já. budu zetěm tvým a dům dary tobě

i jí. hodné tebe.“
55. [ odpověděl Ptolemeus král, řka:
,. tastný den. v němž jsi se navrátil do
země otců svých a dosedl jsi na. stolici
království jejích!
56. Protož nyní učiním tobě. oč jsi
psal: ale vyjeď mi vstříc do Ptolemaidy.
at se vidíme spolu a zasnoubím ti dceru.
dil mist svatýzh. nákladové dani budou jakož jsi řekl.
z důchodu královského:
57. I vyšel Ptolemeus z Egypta., on i
45. a na vystavení zdí jerusalěmských Kleopatra. dcera jeho. a přišel do Pto
a hradeb vůkol deni budou nákladově lemaid léta stého šedesátého druhého!
58. v 'e! mu vstříc Alexander král;
z důchodu královského i na vystavení
a dal mu [y(lleopatrudceru svou: a učinil
zdí v J ůdstvu.“
jl svadbu v Ptolemaidě jako králově s
46. Když pak uslyšel Jonathas a lid slevou velikou.
řeči tyto. nevěřili jim. miž jich přijali:
59. [ napsal kral AlexanderJonathovi.
nebo vzpomněli na zlobu velikou. kte
aby se vypravil vstříc jemu.
rouž byl učinil v Israeli aje trápil velice.
60. [ vyjel s slávou do Ptolemaidy
47. ] oblíbili si Alexandra. neb on
vyšel mnoho
vstříc dvěma
i zlata ikrálům
darův: a.adalajim
n azl
jim byl první psal řeči pokoje. a jemu astříbra
činili pomoc po všecky dny.
milost řed obličejem jejích.
61. sešli se proti němu muži jedo
48. ] sebral král Alexander vojsko
veliká a položil se s ním proti De vatí z lsraele, muži nešlechetní. žalujíoe
metriovi.
na něho: i nedbal na ně kral. _
62. ] rozkázal svléci Jonathu z roucha
49. I svedli ti dva králově bitvu s
uteklo vojsko Demetriovo & honil je jeho a obléci je' v šarlat: i učinili tak.
Alexander a připadl na ně.
' A posadil jej kr ! s sebou.
50. [rozmohla se bitva náramně. až
63. A řekl knížatům svým: Vyjděte
slunce zapadlo: i padl Demetrius v ten sním do prostřed města &provolejte:
den.
at žádný nežaluje na něho o žkdnou věc.
51. I poslal Alexander k Ptolemeovi, aniž kdo buď těžek jemu v jakékoli věci.
89) t. chrámu, jenž byl ze dvou svatyní - *) t. k obětem každodenním . siamo-told: divům.
42) Víautně „tikliL“ po“jednom tolaru; dle Joa. Flav. Star. III. 8. 5. 2. a Botha.
57) t. 149 před Kristem.
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64.1 stalo se. když znamenali ti. kteříž zabránili mu jíti do města, nebo stráž
zlehčovali slávu jeho. co se provo— Apolloniova byla vJoppe ;' i dobýval ho.
lává, a jej oděneho šarlatem. utekli
76. A a přestrašeni
. kteříž byli—
všickni;
v městě.
otevřeli mu.jsou
a opanoval
65. a zvelebil jej král a zapsal ho nathas Joppe.
mezi prvními přátely a učinil bo vévo
I uslššel
Apollonius
a. pojal
dou a účastníkem knížetství.
tři77.
tisíce
jíz nýchtoa vojsko
velike:
66. I navrátil se Jonathas do Jeru
78. a odšel k Azotuf 'akoby se na
cestu dal. a hned vytáhl o pole. proto
ealóma s pokojem &s veselím.
67. Léto, pak stého šedesátého páté že měl množství jízdných &d0ufal v ně.
ho' přišel Demon-ins," syn Demetriův. I hnal se po něm Jonathas do Azotu a
svedli bitvu.
z Krát do země otců svých.
79. ] zanechal Apollonius v záloze ti
68. uslyšel to Alexander král a za
rmoutil se velmi a navrátil se do An síce jízdných za nimi tajně.
tiochie.
80. I zvěděl J onathas, že jsou zálohy
69. I ustanovil Demetrius král Apol za ním: i obešli vojsko jeho a stříleli
lonia vůdcem. jenž vládl nad Celesyrií: šípy na lid od jitra až do večera.
a sebral vojsko veliké a přistoupil k ; 81. Lid pak stál, jakož rozkázal Jo—
Jamnii: & poslal k Jonathovi nejvyš nathas: i ustávali kp'ňovójejich.
šímu knězi.
82. [
ustil Simon vojsko své a
70. řka: Ty sám jediný odpíráš nám: svedl bitvu s plukem tím: nebo jezdci
a já učiněn jsem v posměch a v potupu, byli unavení: i potříni jsou od něho a
proto že ty proti nám moc provozuješ utekli.
na horách.
83. A kteří se rozprchli po
li,
71. Nyní tedy doufáš—li v sílu svou.
setup k nám do pole &.měřme se tu ve

utekli do Azotu a vešli do domu

á—

své, aby
se tuAzot
zachovali.
84. modly
Ale onetbas
zapálil
a mě
spolek: neb jest se mnou moc bojovná. gona..
, 72. Otaž se a zvěz, kdož jsem já i jiní, sta. kteráž byla vůkol něho. pobral ko—
řistijejich:
a
chrám
D
nůvi
všecky,
kteříž jsou mi na pomoc. kteříž také
praví, že nemůže ostáti noha vaše řed kteříž utekli do něho, sp '! ohněm.
tváří naší, nebo dvakrát v útěk ob cení
85. I bylo těch, kteříž padli mečem.
s těmi. kteříž byli spálení. na osm tisíců
jsou otcové tvoji v zemi své:
mužů.
73. a nyní kterak budeš moci snéeti
86. I hnul se odtud Jonathas s voj
jlzdu s. vojsko tak veliké v poli. kdež
neni kamene. ani skály, am místa k skem a položil se s ním u Askalonu: i
útěku?"
'li z města vstříc jemu a slávou ve
74. Když pak uslyšel Jonathas řeči 1' ou.
87.
[ navrátil se Jonathas do Jerusa
Apolloniovy. pohnul se srdcem: & vy-
bral deset tisíc mužův a.vytáhl z Jem léma s svými a měli kořisti mnohé.
- 88. I stalo se: když uslyšel Alexan
saléma, a přirazil k němu Šimon. bratr
der král věci ty. oslavil ještě více Jo—
jeho. na. pomoc.
nathu.
75. I položili se s vojskem u Joppe a
67) t. r. 146 př. Kr. — ") t. Nikator. jen! to lvým bratrem Antiochem od otce Demetria Sotol-a
byl poslán do Knidn k příteli Leatheneaovi. aby někdy na Alexandrovi smrt otcovu pomstil.

(Viz so. _- Srov. za 11. si.)
75) t. tohto pomořni . dobrým přístavem; nyni sloje Jada..

78) Azot.

Askalon

(86) a Aharon (89) ňlístímká města v jižní části Paloatiny.

10, 8%— 11, 22.
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9. A poslal posly k Demetriovi tka:
89. A poslal mu záponu zlatou. ja
kož obyčej jest _dávati příbuzným krá Pojď a učiňme : sebou smlouvu a dám
lovsk'
A dal mu Akkaron i všecky tobě dceru svou. kterouž má Alexander.
&kralovati budeš v království otce svého :
končiny jeho k vládnutí.
10. líto mi zajisté. že jsem jemu dal
dceru svou: nebo mne hledal usmrtiti.
Kapitola 11.
ll. Izhaněl ho. proto že byl žádostiv
Ptolemeun zádné prod zeti "Gunn Alenndrovi brojil. království jeho.
'
" čemž oho zahynuli; 19. po nich kraluje
etrinz
12. I vzal dceru svou a dal ji Deme
Filhtor; 27. un ozlavnje Jonathu. 53. nedostává viak
slibům. které mu učinil-. proto Jonathan 56. drží .
Tryfonem. jenž po! Antiocha mladšího na trůn povzneal. triovi a odtrhl se od Alexandra a vyje
veno jest ne řátelství jeho.
13. I vše Ptolemeus do Antiochie a
1. Tedy král egyptský sebral vojsko
jako písek . kterýž jest vůkol pobřeží vstavil dvě koruny na hlavu svou. egypt
mořského. a lodí mnohá: i hledal ob skou a aaiatskou.
držeti království Alexandrovo lstivě a
14. KrálneŠakeeAlexander
těmi časy
přidati je k království svému.
v Cilicii:
mu byli byl
zprotivili
ti.
2. [ vyšel do Syria e slovy pokoj kteříž byli v těch místech.
nými a otvírali mu města a vycházeli
15. I uslyšel to Alexander a táhl proti
mu vstříc: nebo byl přikázal Alexander němu k boji: i vyvedl Ptolemeus král
král. aby mu vycházeli vstříc. proto že vojsko a utkal se s ním a mocí velikou
a zahnal o.
byl test jeho.
16. I utekl Alexander do Arabie. aby
3. Ale Ptolemeus vcházeje do města.
postavoval stráže vojenské v každém se tam ochránil: král pak Ptolemeus
městě.
povýšen jest.
17. I stal Zabdiel Arab' hlavu Ale—
4. A když se přiblížil k Azotu, ukázali xandrem a slal Ptolemeovi.
mu chrám Dágonův vypálený ohněm i
18. A ' Ptolemeus umřel třetí den:
Azot i jiná místa jeho pobořená a těla
povržená. a hroby těch, kteříž byli zbiti a ti. kteříž b li v pevnostech. zhynuli od
těch. kteříž Š li v leženích.'
v boji, kterých byli nedělali vedlé cesty.
19. I
kralovati Demetrius léta
5. A pravovali králi. že ty věci uči stého šedesátého sedmého“
nil Jonuvllas. aby uvedli jej v nenávist:
20. V těch dnech sebral Jonathae ty.
král pak mlčel.
kteříž b li v Jůdstvu. aby dobývali
6. I vypravil se J onathae vstříc králi hradu to o. kterýž jest v Jeruzalémě. &
do Joppe :!slávou a vespolek se pozdra nedělali proti němu strojů válečných
vili a spali tam.
mnoho.
7. I odšel Jonathan : králem až k řece.
21. I odešli někteří. 'enž nenáviděli
kteráž slove Eleutherus.' a navrátil se národa svého. muži neš echetnl k králi
do J erusalěma.
Demetriovi: a oznámili mu. že Jonathan
8. Král pak Pwlemeus opanoval mě oblehá hrad.
22. To když uslyšel. rozhněval se: a
sta až do Selevcie' pomořakě a obmý
hned přišel doPtolemaidy a napsal Jo
ělel proti Alexandrovi úmysly zlé.
7)
8)
17)
18)

t. pomezní řeka mezi Feniekem a Synkem; deti level-ně od města Tripolia.
t. západně od Antiochie nei tři míle udílí; město pfiitavm.
&.kníže mhukó, aby ei získal přízně Ptolemeovy a uchoval zemi mu nájezdů jeho.
Dle Ř'ek.: „od těch, kteří byli ' pevnmteoh“ &.j. poeádky egyptské od obyvatelů pevnou“
pobiti pon.

19) t. 144. předKM.
libil den“
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nathovi, eby neoblehal hradu. ale aby
vypravil se rychle jemu vstříc k roz

mluvě.

rei brával krkl od nich prve každého
roku. i za.úrody země i ovoce.

35. [ jiné věci. kteréž náležely nám
: deeátkův adaní. od tohoto času odpou—
23.dKdyž
paka uslyšel
roz štíme jim: i solní doly" a koruny, kteréž
kx'izal
obývati:
vy rev Jonathas,
2 starších isra
elských a : kněží dal se v nebezpe se nám přinášely,
čenatví.
36. všecko jim odpouštíme: a nic z
24'. [ nabral zlata a střlbra a roucha toho nebude zrušeno od nynějška a po
ijiných darů mnohých a jel k králi do všecken čas.
37. Protož nyní hleďte si učiniti pře
Ptolemaidy a nalezl milost před obliče

jem jeho.

těch
buď dán
Jonathovi
a po
ožen
na věcí.
hořeasvaté
na. místě
slavnémc'
25. ] aočili proti němu někteří ne pis
38. ! vida Demetrius král. že země
ělechetnl z národa jeho:
26. i učinil mu král. jakož byli mu
pokojnaťjest
obličejem
jehovojsko
a nic
neo pít-a.před
rozpustil
všecko
učinili. kteří před ním _byli: a povýšil mu
ho před obličejem všech přátel svých svě. jednohokažděho na místo jeho.
27. a otvrdll mu knížetství kněžské kromě vo'ska cizího. kteréž sebral z
a jakékoli jiné měl důstojnosti prvé. a ostrovů n odův: i bylo.jsou mu nepřá
teli všecka vojska otcův jeho.
učinil jej prvním z přátel.
28. [ žádal Jonathas od krále. aby
39. Ale nějaký Tryfon, byv prvé po
svobodné učinil Jůdstvo a troje knížet straně Alexandrově, vida ano všecko
ství“ a Samaří & končiny jeji: a slíbil vojsko repce proti Demetriovi. šel k
mu hřiven tři sta.
Emalchuelovi arabskému, kterýr živil
29. l svolil král: a napsal Jonathovi Antiocha. syna Alexandrova:
40. i doléhel naň. aby mu ho dal.
listy o všech těch věcech tohoto obsahu :
30. „Král Demetrius Jonathovi bre aby kraloval misto otce svého: a ozná—
mil mu, co učinil Demetrius. i nepřá—
tru pozdravení i národu židovskému.
31. Přípis listu. kterýž jsme psali telství vojsk 'eho proti němu. A zůstal
Lasthenovif otci svému. o vás. poslali tam drahně ů.
41. [ poslal Jonathas k Demetriovi
jsme k vám. abyste věděli:
32. Král Demetrius Luthenoň otci králi. aby vyhnal ty. kteříž byli na hra
dě v Jerusalémě. a. kteříž byli v pevno
pozdraveni.
33. Nůrodu židovskému. přátelům stech: nebo válčivali proti Israeli.
42. I oslal Demetrius k Jonathovi
našim. &kteříž zachovávají. což sprave
dlivého jest u mís. usoudili jsme dobře rka: „Nejen to učiním tobě a národu
učiniti pro dobmtivost jejich. kterouž tvému: ale slávou zvelebím tebe i národ
tvůj v čas příhodný.
mají k nám.
43. Protož nynl dobře učiníš. pošleš
34. Protož oetavujeme jim všecky
končiny 'ůdeké &tři města: (Aferemmť li mi muže na pomoc: nebo odstoupilo
ode
mne všecko vojsko má.“
Lydu a
mathu. kteráž přidána jsou
44. [ poslal mu Jonathas tři tisíce
Jůdstvu od Samaří, i všecky končiny
jejich. aby byly odděleny všem. kteříž mužů silných do Antiochie: i přišli k
obětují v Jeruzalémě." za ty věci. kte-— králi a byl potěšen král z jich příchodu.
31) Viz 10. 67. pozn.; mývů jej otcem. poněvadž mu za zachování živote svéhoco děkovati měl.
34) t. nejmenuje se sice v obecném čtení lntinskěm. ele v řeckém textu. (Srov. 10, 38. a pozn.)
— ") t. Židé; Sunaritáui obětovnli v Guilin.
35) t. platy. desitky ze selnic zvlášť u mrtvúho moře. z nich: ei sůl vy:-Mi. (Viz 10. 29.)

11.45.— 71.
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lili

46. I shromáždili se. kteříž byli z mě adsl mumoc píti z zlata a býtivšar—
sta. sto dvaoeti tisíc mužův, a chtěli zs latě a míti zaponu zlatou:
'
bíti krále.
59. a Šimona. bratra 'eho. ustanovil
46. I utekl král do dvora svého: a ti. vévodou od končin tyrs ých až k me
ptským.
kteříž byli z města. osadili Cesty města zem
a jali se bojovati.
_
60. [ vyšel Jonathas a procházel mě
sta za řekou: i shromáždilo se k němu
47. iTedy
Zidů všic
na po
moc:
sešli povolal
jsou sem1
k němu
ni všecko vojsko syrské na pomoc: i přišel
k Askalonu a vyšli mu vstříc z města
spolu a rozběhli se všiokni po městě:
48. ».pobili v ten den sto tisíc lidí a slavně.
61. Odtud pak tíhl k Gíze: a zavřeli
zapálili město a nabrali mnoho kořistí
se. kteříž byli v Gaze: i oblehl 'e a spá
toho dne a vysvobodili krále.
lil.
což bylo vůkol města. a z oupil je.
_ 49. I viděli obyvatelé. že se zmocnili
Zidé města. 'akož chtěli: pozbyli mysli
prosili Gazenští
Jonathia
dal62.
jim [pravici:
a vzal syny
jejic v po—
zní,
a volali k kr li s prosbou, řkouoe:
éma: a pro
50. deej nám pravice. a necht pře stavu a poslal je do J
šel tu krajinu až k Damašku.
stanou Zidé vybojovali nás i města.
63. [ uslyšel Jonathas, že přestou
51. ] odvrhli brali svou. a učinili po
pila' knížata Demetriova v Kádes . kte—
:?ane aoslavenijsou
lidévšech,
před kteříž
obličejem
před obličejem
byli réž jest v Galilei, s vojskem mnohým.
v království jeho. a na slovo vzati jsou v chtějíce vytisknouti jej od zpravování
království: i navrátili jsou se do Jeru království:
64. j vytáhl proti nim: bratra pak
saléma. majice kořistí mnoho.
52. A seděl Demetrius král na stolici svého Simona zaneqhal v kra'íně.
království svého: a měla země pokoj
66. I položil se Simon u ethsnry a
dobýval jí za mnoho dní a sevřel je.
před obličejem jeho.
53. Ale selhal všecko, cožkoli byl
66. I žádali od něho přijíti pravice a
řekl. &.odcizil se od Jonathy a neodmě— podal jim: a vyhnal je odtud a vzal mě
nil se jemu vedlé dobrodiní, kteráž jemu sto a osadil je stráží.
byl učinil. a sužoval jej náramně.
67. Jonathas ak a vojsko jeho polo—
54. Potom pak navrátil se Tryfon a žilo se u vody enesar' a přede dnem
Antioch s ním. dítě mladičké; i kraloval bděli na poli Azor."
&vstavil si korunu.
68. A aj, vojska cizozemců táhla proti
55. I shromáždila se k němu všecka ním v poli a zdělali mu zálohy na ho
vo'ska, kteráž byl rozptýlil Demetrius, rách: on sk vstřlc táhl proti nim.
a ojovala proti němu: i utekl. obrůtiv
69. Z lohy pak vyskočivše z míst
se hřbetem.
svých. svedli bitvu.
70. I utekli, kteří byli po straně Jo
56. I vzal Tryfon slony a obdržel An
tiochii.
nathově všickni: a žádný nezůstal z nich.
67. l psal Antioch mladší Jonathovi. jediné Mathotiňš. syn Absalomův. a Jů—
řka: ..Ustanovuji tobě kněžství a usta— das, syn Kalfiiv. kníže olní vojska.
novu'i tě nad
řmi měst . ab b lz
71. Tedy roztrhl onathas roucha
přátell královskĚchP
y
y y
své. a nasypal zemi na hlavu svou a
modlil
se.
58. A poslal mu nádoby zlaté k službě
63) t. „vzbouřila se.“ nebo k zboul'ení popuzovaliGalílejčaoy proti Jonathoví. „aby pomohu Syria.
Galilejským ku pomoci přispěl? (Jos. Fin.) Kaden (Kaden) město v horloh Nehhnlim; nebo:
Roden. dále na sever. jižně řeky Leontu. nedaleko pomezí feniokoho.
67) t. jezera genmretbskeho. (tiberiadekého. galilejského). — ") t. rovina na úpatí Aatilibaou.
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11, 72. — 12. 21.

majíee za potěšení knihy svaté. kteréž
k boji'aobrětil je v útěk. i bojovali.“
jsou v rukou
'ch.
10. raději jsme chtěli poslati k vám
73. [ viděli to s strany jeho ti. kteří
utíkali, a navrhtíli se k němu a honili s obnovit bratrství a přátelství. abychom
ním všecky až do Kede's. do ležení je— snad nebyli vam učinění cizími: nebo
drahně časův minulo. co jste poslali k
jich. a 'tihli až tam.
74. padlo : cizozemců v ten den tři něm.
tisíce mužův: a Jonathas se navi-ati! do
11. Protož m každého času bez pře
Jerusalem
stání. ve dny slavně i v jiné, v kteréž
náleží. pamatujeme na vas ři obětech.

-_ —72. I navrátil se Jonathas proti nim

Kapitolau.

kteréž obětujeme. a při ře. ech. kteréž
zachováváme. jakož povinno jest a síně
no pamatovati na bratry.
sdílete-shake opravil; 42. upsdl v lest o Trylonl k
“hubě mn nastraženou.
12. Protož radujeme ee zslávy vaší.
13. Ale nás obklíčila jsou mnoha sou—
l. [ viděl Jonathas. že čas mu slouží.
žení a války mnohé; a bojovali proti
vybral muže a poslal je do Říma. po nám králově. kteříž jsou vůkol nás.
tvrdit a obnovit s nimi přátelství:
14. Protož nechtěli jsme těžci býti
2. i k Spartiatům a do jiných míst vem. ani jiným společníkům a přátelům
rozeslal listy podle téhož znění slov.
našim v těch válkách.
3. Iodešlí do Ríma a vešli do rad
15. Měli jsme zajisté pomoc s nebe.
ního domu a řekli: ..Jonathas, nej šší a vysvobozeníjsme my, a nepřátelé naši
kněz, a národ židovský poslali nás. a y jsou ponížení.
chom obnovili přátelství a společenství
16. Protož vyvolili jsme Numenia.
podle předešlého.“
syna Antiochova. &Antipatra. syna Já.—
4. [ dalijim listy |: svým po místech.' sonova.
a poslali 'sme je k ímanům.
aby deprovodili je do zemějůdskě s po
obnovit s nimi přatelství a společenství
kojem.
5. Tento pak jest přepis listů, kteréž předeaě.
17. Poruěili jsme jim také. abyi k
psal Jonathas Spartiatům:
6. .Jonathas. nejvyššíkněz, a starší vám se vy ravili a pozdravili vás; a do
lidu &.kněží i ostatní lid židovský. Spar dali vám listy naše o obnovení bratrství
našeho.
tíatům bratřím pozdravení.
18. A nyní dobře učiníte. dadouce
_ 7. Již davno poslení jsou listové k
Oniášovi. nejvyššímu knězi. od Ada.“ odpověď nám na to.“
19. A tento jest přepis listů. kteréž
kterýž kraloval u vas. že jste bratří naší.
jakož přepis obsahuje. kterýž dole polo— poslal Oniášovi:
20. „A.rius. král spartiatský. Onit
žen jest.
-8. [ přijal OniLš muže. kterýž poslán šovi. kněží velikému. pozdravení.
21. Nalezeno jest v písmě' o Sparti
byl. poctivě: a vzal listy. jimiž ozname—
stech a o Židech. že jsou bratři." a že
no bylo o s lečenstvi a přátelství.
9. My. ač li nic toho nepotřebujeme. jsou z pokolení Abrahamova.
Jonatha- s Římany . a Spartiaty

vojakaneumim

72)
4)
7)
21)

uhnul. 31. Arabů

obnovil. 24..

. 35.

t. mužstvo Jonathan pak bojovalo. neutikalo; heky: „utíkali“ t. nepřátelé.
t. listy odporučujíeí k svým úředníkům, po rozličnýoh mistech usuuovenýeh.
Byli: za doby Pyrrha, krále epinkěho. : rodu Aígidovců.
t. toho motivů více; bylt snad rodný úpis. -— ") jakkoliv to mnozí dokiaati hledi
! podobných u obou_uhodil sikonův & obyčq'ův, přede : nedostatku důkladnýoh o tom zprav
úplně toho dotvrdiu' těžko.
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22. Anyni 'sk jsme věděli o tom. staršíliduaumínil snimindělatipav
dobřeučiníte,p šíce „am 0 pokoji vašem.
_ 23. Též i my psali jsme zase vám:
Ze dobytek náš a jmění naše vaše jest.
a vaše naše: poručili jsme tedy zvěsto
vati to vám.“
'
24. I uslyšel Jonathas. že se navra
tila knížata Demetriova s vojskem vět
ším nežli prvé. aby bojovala proti němu.

nosti v Jůdstvu
36. a vzdělati zdi v Jerusalómě a vy

výšiti vysokost velikou mezi

rostřed—

kem hradu a města. aby oddělil jej od
města. ah sám byl zvláště. tak aby ani
nekupovaš. ani neprodávali.'
37. I sešli se, aby stavěli město: i
padla zeď, kteráž byla nad potokem od
25. [ vyšel : Jerusalema a potkal se východu slunce; i opravil tu. kteráž slo.
s nimi v krajině amathitské :' nebo nedal ve Kafetetha:
jim chvíle. aby vtrhli do krajiny jeho.
38. a Šimon vystavěl Adiadu' v Se
26. I poslal vyzvědače do ležení jich: fela" a ohradil jl a vložil dveře a až.
i navrátxvše se oznámili. že míní pře vo .
padnouti je v noci.
39. A kd ž myslil Tryfon kralovati
- 27. Když pak zapadlo slunce. rozka— v Asii a oso iti si korunu a vztáhnouti
ruku
na Antiocha krále.
zal Jonathas svy'm. aby nespali. ale byli
ve zbroji hotov: k ho'i po celou noc, a
40. boje se, že snad nedopustí mu
postavil strážné vůko ležení.
toho Jonathas, ale bojovati bude proti
28. [ uslyšeli nepřátelé, že hotov jest němu. hleděl ho jíti a zabiti. A vstav
Jonathas s svými k bitvě: báli jsou se odšel do Bethsan'
41. [
áhna Jonathas proti němu
a strachovali v srdci svém: a zapálili
ohně v ležení svém.
se čtyřicítl tisíci mužů vybraných k bit
29. Jonathas pak a kteříž s ním byli, vě, přitáhl do Bethsan.
uezvěděli až rano: viděli pak světla
42. I viděl Tryfon. že řichází Jona
hořící:
thas s vojskem velikým. aby vztáhl ruku
30. i hnal se po nich Jonathas a ne— na něho, ulekl se;
dostihl jich: nebo se byli přeplavili přes
43. a při'al ho s
tností a schva—
řeku Eleutheru.

liljejvšecněm p'

lům s

adsl

31. [ obrátil se Jonathas ]:Arabským,
kteříž slovou Zabadeiští' a porazil je a
pobral kořisti jejich.

mu dary: a vojskům svým přikázal. aby
ho poslouchali. jako jeho samého.
.
44. I řekl Jonathovi: „Proč jsi trapi!
32. A sebral se a přišel do Dama— všecken lid. ano neni války mezi námi?
šku a protáhl všecku tu krajinu.
45. A nyní odešli je do domů jejich:
33. Simon pak vytáhl a přišel až k sobě pak vybeř málo mužů. kteřížb s
Askalonu a blízkým pevnostem: a uchý— tebou byli. a ojď se mnou do Pto e
lil se k Joppe a dobyl jí:
maidy &d£m1i tobě ijiné pevnosti. i
' 34. (nebo byl sl šel. že chtěji tu pev vojsko i všecky. kteříž ustanoveni jsou
nost vydati str
Demetriovým;) a nad věcmi. a navratím se a odejdu: nebo
osadil tam strážné. ab' jí ostříhali.
proto jsem přijel.
35. [ navrátil se onathas a svolal
46. I uvěřil mu a učinil jakož řekl:
25) Krajina horního Galilejska nn úpatí Anti-Liban.
31) Kmen Arshův východně od gilendskěho pohoří bydlících : velmi loupeživých.
36) t. aby sevření byli a z nouze se vzdali.
38) t. Adin nebo Hadide. kde! Vespasinn ohrady udělal, než Jerushlem sevřel. -— ") t. rovina

nipndnč od Eleutheropolin, jihoszadné od Jerula
40) t. mesto nedalekoJordůnu. j. od mořegenezarethske'ho. v kmenu Mamma

'
heky Skythopolis.

me

1.W

apropustil vo' ko; a tůhlidoaemě jůdskě.
47. Ne
pak s sebou mužů tři ti
síce: : nichžto dva tisíce podal do Ge
lilee. tilíc pak ilo s ním.
. 48. Ale když včel Jonathan do Pto
lemsidy, zavřeliPtolemaidští brány mě
sta: &jali jej a všecky. kteříž byli vešli
s nim. bdí mečem.
.
49.
oelal Tryfon vo'eko &.jízdu do
země
ejské a na po e veliké. aby
zbubili všecko mužstvo Jonathovo.
50. Oni ak avěděvše. že jat jest Jo
nethas a ze ynul se všemi. kteříž s nim
byli. nepomínali jedni druhých &vyšli.
hotovi jsouce k bitvě.
51. A však vidouce ti. kteříž je ho
nili. že chtí se brňniti do těch hrdel
Zidě. navrětili se:
52. oni pak přišli vňickni v pokoji do
země jůdské. [ plaknli Jonethy. i těch,
kteříž : ním byli, náramně: &Israel kvi
lil pláčem velikým.
53. A hledali všickni národové, kte
řížbyli vůkol nich. potříti je. nebo řekli:
64. „Nemají knížete. ani pomocníka:
rotož n ní v bo'u'me 'e a híad'me ž
lidí pemštku jyejighi“ )
vy

me.—mw.
5. A nyní odstup ode mne, abych še
třil života svého v kterýkoli čas soužení:
nebot nejsem lepší bratří svých. .
6. Pomstím tedy národa svého a sve
tyně i dítek našichi žen: poněvadž se—
brali se všickni národové. potí-lt nás :
nepřátelství."
. I rozpůlil se duch lidu spolu. jak
uslyšel řeči tyto :
8. a odpověděli hlasem velikým řkou
ce: Ty jsi vůdce náš místo Jůdy a Je
nathy. bratra tvého:
9. bojuj boj náš: e všecko. cožkoli
řekneš nám. učiníme.
10. Sebrev tedy všecky muže bojovné,
pospíšil dokonat všecky zdi jerusalěm—
aké &ohradil jej vůkol.

11. l poslal Jonsthu. syna Absalo
move. & s ním vojsko nově do Jop

:&

ty, jenž byli v něm, zůs tam
svyhnu
m.
12. Tryfon pak hnul se od Ptole
maidy s vojskem velikým. aby vtrhl do
zemějůdské, e Jonathan byl s ním pod
s

ží.

13. Šimon pak položil se v Addus'
proti poli.
14. A když zvěděl Tryfon. že povstal
imon na místo Jonathy. bratra svého. a
Kapitola|..
že
chce s ním se polem petkati, poslal
Jak Shaun ed lidu vůdcem ustanoven, 14. Tryfen pak
nědněilopthnasynyim.
hůleAntioebaaa k němu posly,
vnidll: 43. Simon debyv Giny a 50. hradu jeme-16m—
15. řka: Pro stříbro, kteréž povinen
akěho u svého syna Jana vůdcem uunovil.
byl Jonathas. bratr tvůj. do krále ko
1. 1 usl šel Šimon. že sebral T fon mory. pro zprávu věcí. kteréž mě . za
vojsko ve ' 6. aby vtrhl do země jů kě drželi jsme ho.
16. A nyní pošli sto hřiven stříbra a
a. potřel ji.
2. Vida. že lid "est v strachu s bázni, dva syny jeho do zástavy. aby jse pro
vstoupil do Jem óma &shromáždil lid: puštěn neodstoupil od nás s vydáme jej.
17. Iporozuměl Šimon, že lstivě mlu—
3. & napomínsje 'ich řekl: „Vy víte.
'ak veliké boje po stoupili jsme. je & ví s ním. & však předce rozkázal děti
ratřl moji a dům otce mého, pro zákon stříbro i syny: aby nepojal velikého ne
a pro svatyni a jakých úzkostí jsme přátelstvl proti lidu israelskěmu řkou—
zkusili
cimu:' _
4. Proto zhynuli bratří moji všickni
18. Ze neposlal jemu stříbro.e synův.
pro Israele. &zůstal jsem jl; sám.
proto zahynul.
18) Totéž jako "rohu Adiada; 12, 88.
17) Til: „aby anad neupadl n velikou nelibost u lidu, kul-ýzby řekl:“ —

13. 19—48.
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19. Poslal tedy syny & sto hřiven: & korunu Asie a u

il ránu velikou v semi.
imon pevnosti země
onen selhal a neproplustil Jonsthy.
židovské. ohradiv je věžmi
okými &
A potom
do hejn.-111.
aby20.potřel
ji: i přitb.
točjli Tryfon
se cestou.
kte " zdmi velikými & branami i vel-smí: i
vede k Adoruz' &Simon i vojsko jeho spíže naklad! do pevnosti.
„
táhli na kterěžkoli místo oni šli.
34. I vybral Šimon muže a poslal k
21. Ale kteří byli na. hradě.“ poslali Demetriovi králi. aby učinil krajině po
k Tryfonovi posly. aby pospisil přijíti po lchčení: nebo všichni skutkové Tryfo
novi byli vykonán násilím.
poušti a aby poslal 'im šplže.
35. [ odpověděl, mu Demetrius král
22. I vypravil ryfon všecku jízdu.
b přijel tu noc: b 1
sníh velmi na. te slova.. napssv list kovy:
veliký i nepřišel do (šel dskaf'
36. Král Demetrius. imonovi. nej
23. A když se přiblížil kBaskamě.' vyššímu knězi s příteli králův, &starším
i národu židovskému pozdravem.
zabil tam Jonathu i syny jeho."
37. Korunu zlatou &ozdobu,' kterouž
24. [ obrátil se Tryl'on o.táhl do země
sve.
jste poslali. přijalijsme: & hotovi 'sme
25. [ poslal Šimon, &vzalkostiJonathy.
s vámi krělovsťgm.
učiniti kojaby
volil?
&psěti
d
bratra svého, &.pochoval je v Modině. v nikům
o pustili
vám. co
městě otcův jeho.
jsme my odpustili.
38. Nebo kterěžkoli věci jsme usta
'
26. I plskali ho všickni lsrselšti plů
čem velikým a kvilili nad ním mnoho novili vám. stojít. Pevnosti, kteréž jste
dm.
vzdělali, vám buďte.
27. [ vzdělal Šimon nad hrobem otce ' 39. Odpouštíme tskě nevědomosti &
svého &.bratří svých staveni vysoké k hříchy až do dnešního dne i korunu.
spatřeni z kamení hlazeného napřed i kterouž jste dlužní byli: & bylo-li cos
vzadu:
jiného pod daní v Jerusalěmě. již ne
28. a.postavil sedm pyramid.“ jednu budiž pod daní.
40. A jsouli kteříž z vás zpusobni.
proti druhé, otci a. mateři &čtyřem bra
třlm:
zapsána býti mezi naše, buďtež zapsáni;
29. a okolo nich stavil sloupy ve i buď mezi námi pokoj.
41. Léta stého sedmdesětěho' sňsto
liké a. na. sloupích z roj. na památku
věčnou: a. vedle zbroje lodi vyryté. kte jest jho pohanů z lsrsele.
42. [ počal lid israelský
ti ve
rěžby spatřlny byly ode všech plsvících

33. I udělal

se po moři.

dskách &_vskutcích obecných:

30. Tent 'est hrob, kterýž udělal v
Modině, až 0 tohoto dne.
31. Tryfon ak. když cestou jel s
Antiochem, kršem mladým. lstivě za.
bil ho.
32. A kraloval místo něho a postavil si

niho m Simons. nejvyššího kněze a ve
likého vůdce &knížete židovského.“
43. Vtěch dnech ložil se imon u

teprv—

Gůzy &.obklíčil ji vojs y &nedělal strojů
válečných a.zasadil proti města. &udeřiv
]: jedné věži. dobyl jí.
'

20) Město idumejshěz Tryfcn Jihem si je ohm obejití : od východu k Jeruselěmu přitáhnutí.
anncův.
21) t. Sienskěm. v Jeruzalémě;
22) Řeck.: „i nepl-iěeltě noci, nýbrž táhl do Gdidslm“
.

23) Městov Gllidsku. _ ") Řecky jeětě: „. pochovůnjest tam.“ (vu as.)
28) t. sloupů špičatých. jehlnncův.
36) Utekl se byl u vlidy Tryfenovy do východních kqjín syrské wmě.
87) t. náramky zlatě ns způsob pnlmovy'chlistů. řecky: ..Mine“
4.1) z. 141 př. Kr.
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. 44. lvypadli ti. kteřl bylivtom
stojido města: astalose vměstěpo

hnutí velike.
46. [ vstoupili ti. kteřlž byli v městě.
s ženami a dětmi na zeď a roztrhše rou

13. “. — 14, 12.

Kapitola 14.
t.tnsěez
b
zemí
jilm-16. „?. bnovllsmlouvupopxtslylís'
Ri
myeposhlmijtítsluýloooulibuužký.26.eni
Jak Demon-|

]. Léta stého sedmdesětěhodruheho'

oheice
"21ngzmena.
jsouaby
hlasemvelikým.žá!
shromůždilDemetrius" král vo'sko své;
jim avice
d.,-46.11.řekli: Neodplsmijrnim %.;

itěhl do Médie. aby si se

pomoci

odtud a. vybojoval Tryfona.

zlo?!
sve o. našich. ale podle milosrdenství
2. A uslyšel Arssces.' král perský s
47. I slitovsv se Šimon, nebojoval mědský. že vtrhl Demetrius do končin

protinim:
s však
vyhnalje
změstaa
vyčistil
domy.
v niehžb
ly modly,
a pak
teprve včel do něho s Šválnmi, dobro
řeče Panu:
48.1; vyčistiv : něho všelikou neči
stotu. osadil v něm muže. kteřižbyplnili
zákon: a. ohradiv je, vzdělal si to při
b tek.
y49. Těm pak. kteříž byli na.hradě]e
ruselěmshém, zabráněno bylo vycházeti
a vchězeti do krajiny s ku vsti :: pro
dávati: i trpěli'jsou hled ve ký a mnozí
z nich zhynuli hladem.
50. I volali k Šimonovi. aby pravice
vzali: i podal jim previoe a vyhnal je
odtud a očistil hrad od poskvrnění.
51. s vešli do něho thmecítmóho dne
měsíce druhého. lěta stého sedmdesá

thai poslaljednohoz knížatsvých,aby
o3jalIživého a přivedl jej k němu
porazilvojsko
Demetri
ovo: aIgtěhl
j jej aa přivedl'
jej k Anacesovi;
i vsadil ho dov
4. [ měla 'est pokoj všecka země
jůdskň. po všechy dny Simonovy. i hle
děl k dobrému národa svého: &líbila se
jim moc jeho a slava jeho po všechy
dn
%. A mimo všecku slávu svou dobyl

Leště
Joppe mořským
za přístav a učinil průchod
ostrovům
6. A rozšířil končiny národa. sveho
&.obdržel krajinu.

7. A shromáždil z zajetí mnohé a pa
noval nad Gazarou a Bethsurou a hra
dem: & odstranil z něho nečistoty a ne—

tého rvního' s chválousratolestmi pal byl. kdoby mu byl odpíral.
i s s herfami &cimbály a slout—
namijest
& chválami
a sllpísnemi.
nebo po—
třín
nepřítel vel
ý z Israele.
52. I ustanovil. aby po všecka leta
slavení bývali ti dnově s veselím.
53. A ohradil horu chrámu. kteráž
byla při hradu, a bydlil tsm on i ti, kte—
říž s nlmb

54—I viděl Šimon Jena. syna, svého,

8. A jedenkaždý vzdělával zemi svou
s pokojem: a zemějůdskň vydavala úro
dy své &stromoví polní ovoce svě.
9. Starší sedali všickni na ulicích a.
rozmlouvali o dobrých věcech země s
mládenci obláěeli se v roucha slavná. a
bojovná.
10. A městům dodával špíže &.usta
novil. aby byla zbroj k obraně, až i jme

nováno jest jméno slávy jeho do končin

Jest
ze cem muž
boji: ustanovil
ho země.
nade silný
všemikvojsky:
a ten bydlil
v Gazaře.'

11. Způsobil pokoj na zemi a veselil
se Israel veselím velikým.
12.1 sedávaljedenkaždý pod vinným

51) t.. 140 před Kristem v měsíci dubnu nebo květnu.

ěl)j. Geseronvis 4.15.
1) t. 139 před Kristem. —") &.Nihat" (vítěz) vis 18. 88. pozn.
2) t. tak obecně duli trhové peruti. jako sypat! kmenové: vlastně slul Mithridatem

14, 13—35.
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do Říma. s velikým zlatým štítem. ztíží
tisíc liberf potvrdit s nimi společenství.
Když pak uslyšel lid římský"
25. řeší tyto. řekli: Jaké poděkování
učiníme Simonovi a synům jeho?
26. Nebot on navrátil bratry své“ a
všelikého nešlechetného : zlého:
vybojoval nepřátely israelské od nich.
15. svatyni zvelebil a. nádobí svatyně ] ustanovili mu svobodu &zapsali to na.
rozmnožil.
dskách měděných a postavili je na slou
16. I uslyšěno jest v Římě. že umřel pich na hoře Sion.
27. A tento jest opis toho pisma:
Jonathan. &až k Spartiatům:i zarmoutili
Osmnáctěho dne měsíceElul,' léta.stého
se náramně.
„
17. Ale když uslyšeli. že Simon, bratr sedmdesátého druhého. léta třetího pod
jeho, učiněnjest nejvyšším knězem místo Simonemknězem velikýmvAsaramel,"
28. v shromáždění velikém kněží &
nělzo,
v n : & že on vládne vší zemi i městy lidu s. knížat. národa a starších krajiny
známy učiněny jsou tyto věci: Ze často—
18 apsali
k němu
na dskách
mědě krát bývali b_itvyv krajině naší.
ných,
y obnovili
přátelství
&společen
ství. kteréž byli učinili s Jůdou a s Jo—
29. Ale Simon. syn Msthatiášův, z
nathou, bratřlmi jeho.
synů Jaribových & bratři jeho vydával
19.A čteny jsou před obličejem shro se v nebezpečenstvi a odpirali nepřátelům
mážděni v Jerusalémě. A tento jest pře národa svého. aby ostála svatyně jejichi
zákon: &slávou velikou oslavili národ svůj. .
pis listů, kteréž poslali Spsrtiaté:
20. Spartiatská
knížata a města. 30. I shromáždil Jonathas národ svůj
Šimonovi. knězi velikému. a starším i &učiněn jest 'im knězem velikým. &při
kněžím i jinému lidu židovskému, bra ložen jest k hdu svému.
třím pozdraveni!
31. A chtěli nepřátelé jejich pošla—
21. Poslové, kteříž byli posláni k lidu pati &potříti krajinu jejich &vztáhnouti
našemu. oznámili nám o vaší slávě &cti ruce na svatyni jejich.
32. Tehdy opřel se Šimon a. bojoval
i radosti: i zradovali jsme se z příští
jejich.
za národ svůj &vynaložil peněz mnoho
22. A napsali jsme to. co od nich a ozbrojil muže bojovně národa svého a
praveno bylo, do sněmů lidu takto: Nu— dál jim mzdu:
33. _a ohradil města jůdská i Beth
menius, syn Antiochův. &Antipater, syn
Jasonův, poslové židovští. přišli k nám. suru, kteráž byla. v končinách země ži
obnovujice s námi předešlé přátelství. dovské. kdež prvé bývala zbroj nepřá
23. [ líbilo se lidu přijíti ty muže tel: a osadil tam k stráži muže jůdské.
34. [ Joppe ohradil, kteréž bylo u
slavně. a. vložiti přepis řečí jejich do
knih lidu zvláštnich . aby byl na pa moře: & Gazaru. 'enž jest v končinách
mátku lidu spsrtiatgkému. Přepis pak azotských, kdežto ydlili prvé nepřátelé.
toho napsali jsme Simonovi, velikému & osadil tam Jůdské: & nařídil v nich.
knězi"
„

cožknli se hodilo k potrestání jich.“
35. ] viděl lid skutek Simonův &slá
24. Potom pak poslal Simon Numenis
kmenem svým &pod fíkem svým: &ne
byl. kdoby je řestrašil.
13. Zhynul ojující proti ním na zemi:
a králově potřini jsou v těch dnech.
14. A posilnil všechněch ponížených
lidu svého a zákona hleděl a vyhladil

24) Ani 123.625 dukátů ceny. — ") Text řecký nemá slova. „řimský,“ . lépe se to rozumi o
lidu jůdske'm.

26) t. ]: předeiléum. svobodnému stavu. uchoval je; nebo: „povolal : cizich zemi."
27) Od poly náš srpen . záři.—") Buď: „v Hospodina Bohu ;“ nebo: „v Israeli“ (dle syrského).

84) t. „k upravení jich“

!

dle řeckého.
|
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l. Msohabejska

vu. kterouž umínil působiti národu své
mu, ustanovili jej vůdcem svým &kníže
tem kněžským. proto že on učinil vše
cky ty věci n spravedlnost &víru. kte—
rouž zachoval národu svému, a.vyhledá—
val vším způsobem ovýšiň lidu svého.
36. A za dnův je o podařilo se v ru
koujeho. že vyplenění byli pohané z kra.
jin jejich i n'. kteříž byli v městě Da.
vidhvě. v Jerusalémě na. hradě. z ně
hož vychézeli &poskvrňovali všech věcí.
kteréž vůkoí svatyně jsou. s činili ránu
velikou čistotě :“
37. s osadil v něm muže jůdské ]:
obraně krajinyi města. a povýšil zdí je
rusalémských.
38. A král Demetrius potvrdil jemu
nejvyššího kněžství.
39. Dle toho učinil ho přítelem svým
a oslavil jej slávou velikou.

__

40. Nebo slyšel. že nazváni jsou Zidé
od Římanů přátely a. společníky &.bra

anebo zrušil něco z těch věcí. vinen
bude.“
, 46. [ libilo se všemu lidu ustanoviti
Simona &učiniti podle slov těch.
47. I přijel to 'imon &líbilo se mu,
aby nejvyššího kněžství zastával & byl
vůdcem & knížetem národa židovského
&.kněží a vládl nade všemi.

48. A písmo toto kázali vyrýti na
dskéch měděných & postaviti je vohra
dě svatyně na místě slavném:
49. přepis pak těch _věcí vložiti do

pokladnice. aby ho měl Simon i synové
jeho.

Kapitola 15.
Annoch. syn Demetriův._isdn si Šimonov- pi-átelství, IO.
válčí : Tryfonem; 16. Rimané lidu židovskému odpo
vedi posilaji: 27. Antioch slovu danému nedostává. nýbrž
posílá Cendehu s vojskem do země jůdskl'.

1. [ poslal Antioch. syn Demetriůvf
listy z ostr0vů" mořských imonovi
knězi a knížeti národa. židovského i vše
mu národu:
2. a. obsah jich_ byl způsobu tohoto:
„Král Antioch Simonovi. knězi veli
kému, &národu židovskému pozdravení!
3. Poněvadž někteří nešlechetníci ob
drželi krělovství otců našich. a chci tedy
zase dob ti království & zříditi je jako
bylo prve: sebral jsem množství vojska
&nadělal jsem lodí válečných.
4. Chci pak téhnouti skrze krajinu.
abych pomstil se nad těmi, kteříž zka
zih krajinu naši. a kteříž zpustošili mě
sta mnohá v království mém.
5. Protož nyní potvrzuji tobě všech

třími,
Šimonovy
41. &.
ažežepřžali
idé posly
& kněží
jejich slavně
svolili.:

aby
jejich
vůdcem a.nejvyšším
zem byl
na vě
y. dokudžby
nepovstsí kně
pro
rok věrný :'
42. a. aby byl nad nimi vůdcem a.péči
měl o svatyni. &aby ustanovil úředníky
nad díly jejich i nad krajinou a nad zbrojí
i nad pevnostmi:
a abyali
péči
měl o&svatyni
&.aby
ho 43.
poslouc
všickni.
aby spisováni

byli pod jménem jeho všickni zápisové
v krajině: a aby se obláčeí v šaríat a.
zlato:
44. a. aby nesměl žádný z lidu a z
kněží zrušiti něčeho z těch věcí &opírati
se tomu, co on praví. anebo svolati sněm
v krajině bez něho: & obláčeti se v šar
lat a míti zéponu zlatou.
45. Kdoby pak učinil proti tomu,

N. 36. —15.6.

*

obětí.'
odpustili
tobě přede
1 jiné mnou
všickni kteréž
králové.
a. kteréžko
dary
odpustili tobě:
G. &

vlastní v

ovoluji tobě bití ráz mince

jiné své:

36) t. prznili svatost místo toho svou modlosíužhon. loupeži & jinými ohavnostmi.
41) t. očekávaný ode všeho lidu Meliéš: .. skutečné rodina Machabejských pnnovsla, duchovní
moc se světskou qujujíc, si do Herodesn krále, n jehožto vlády Kristus se narodil.

1) :. staršího Demetrís Soters. později příjmi měl Sídetel.—.') t. : Rhodu, kde! byl s brstrern
Demetrírm Níketorem útočiště nnlezl.
5) Dle Rack.: „polehčení,“ a svobod od jiných králův udělených.

15, 7—29.
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7. Jerusalem pak budiž svsty' &svo
bodný: : všecka. zbroj. kteráž kovům:
jest. 1pevnosti. kteréž jsi vzdělal, kteréž
držíš. zůstaňtež tobě.

lům s krajinám. aby jim nečinili nic
zlého. aniž bojovali pnoti nim &městům
jejich a. krajinům jejich: & aby nedávali
pomoci těm. kteřížby bojovali proti nim.

&. A všeliká daň královská & cožby

t.. Vidělo se pak nám přijíti od nich
budoucně náleželo králi, od této chvíle št i20.
21. Protož jestliže kteří nešlechetnici
i po všecken čas odpouští se tobě.
9. Když pak obdržíme království utekli : krajiny jejich k vám. vydejte je
naše. oslavíme tebei národ tvůj i chrám Simonovi knížeti kněžskému. at trestů
slávou velikou. tak aby zřejmá byls slá— je podle zákona svého.“
22. To též psáno jest Demetriovi
va. vaše po vší zemi.“
10. Léta stého sedmdesátého čtvrté— král? s Attalovi" & Ariarsthovi'" &
ho' vyšel Antioch do země otců sv 'ch, Arsscesovi.1'
23. a do všech krajin: &Lampsakovi
i sešla. se k němu všecka vojska; ta že
&S artistům, & do Délu a do Mindu a
málo jich ustalo s Tryfonem.
11. l stíhal ho Antiocb král; a při do Išicionu & do Kurie & do Sůmu &do
Psmfilie & do Lycie & do Alikamasu &
šel do Bory.“ utíkaje pomořlm.
12. Nebo věděl, že shromážděny jsou do Kosu & do Sidy & do Arady a do

zlé věci a. že ho opustilo vojsko.

13. [ položil se Antioch u Dory se
sto dvacíti tisíci mužů bojovných & s
osmi tisíci jízdných:
14. & obklíčil město a. lodí připluly

od moře: a sevřeli město s země i s
moře a nedali žádnému vjíti anebo
vyjití.
15. Přišel pak ljlumenius a kteříž s
ním byli, z města Ríma. majlce listy k
králům s k krajinňm psané, v nichž bylo
psáno toto:

16. Luciusf konsul římský. Ptole
meovi" králi zdrsvení!
17. Poslové židovští přišli k nám. přá
telé naši. obnovujíce přátelství předešlé

Rhodu & do Faselidy & do Gortyny &
do Gnidu &Cypru &Cyrény.'
_

24. Přepis pak toho napsali Simo
novi. knížeti kněžskému a. lidu židov
skému.
25. Antioch pak král položil se s voj
skem u Dory podruhé, vždy se ičiňuje
& válečné stroje stavě: & sevře! ryfona,
aby neušel.
26. I poslal mu Šimon dva tišíce
mužů vybraných na pomoc a stříbro a
zlato a nádobí mnohá:
27. a nechtěl těch věcí přijmoutí a
zrušil všecko. což s ním byl smluvil
prvé & cizil se ho.

28. [ poslal k němu Athenobia. je

&společenství. posláni jsouce od imo— dnoho : přátel svých. aby rozmluvil s
na. knížete kněžského &lidu židovského. ním. řka: Vy držíte Joppe & Gazaru &

18. A přinesli také štít zlatý liber
tisic.
19. Protož líbilo se nám psáti krá.

hrad. kterýž jest v Jerusslémě, města
království mého:
29. končiny jejich zpustošili jste &udě—

10) R. 137 před Kristem.
ll) Město pevné u moře jižně od hory Knrmelske'; nyni Tantum.
16) t. Kolpurnius Pise: slul vlastně Cnseus & byl koneulem r. 6l5. povyst. Ř. s M. Popiliem.—
") Příjmim Evergetes II. nebo Fyskon.
22) t. o němž Římané snad ještě nevěděli, že jat i uvbzněn jest. — ") Bylt krů! v Pergamu,
jen! umírqje Římany dědici svého království ustanovil. -- '") t. králi v Kapodocii. -— ?)
Králi Parthskěmu, témuž, který Demetrie. jul. (vn 14. 2.)
23) Devatenúotero dilem mest dílem krajin & ostrovů se tuto jmenuje. ktelýmž Římané ochranně
listy ku prospěchu národa židovského dali: to poukazuje nice na jejich rozsáhlou moc. ale
idům múlo prospělo.

l'Jl'
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15.30. —16.8.

lali jste ránu velikou v zemi a opanovali počal popouzeti lidu a pošlapávati zemi
jůdskou a zajimati lid i zabíjeti a stavěti
jste mnohá místa v království mám.
30. Protož nyní vydejte ta města, Gedoru.
41. A postavil tam jízdné i pěší: aby
kteráž jste opanovali: a daně míst, nad
nimiž jste panovali, kromě končin jůd vycházejíce procházeli cestu země jůd
ské, jakož mu byl král přikázal.
ských.
31. Pakli nechcete. dejte za ně pět
set hřiven stříbra. a za zkázu. kterouž
Kapitola IB.
jste učinili. a za platy z měst jiných pět Šimon válčí : Cendeboem. vitezi u_ndnim; ll. Ptolemeul
set hřiven: pakli nic. přitáhneme a vy správu v Jerichu. zrádne zabil Simons.. tchána svého.
i dva syny jeho; 19. vraždu tu pom-til Jan. nyu Ši
bojujeme vás.
monův.
32. I přišel Athenobius . přítel krá.—
lovsky'. do Jerusaléma a viděl slávu Si—
monovu a lesk zlata a stříbra a přípravu
hojnou: i podivil se a přednesl mu slo
va králova.
„
. 33. I odpověděl Simon a řekl mu:
Ani cizí země jsme nevzali. aniž cizí

1._Ivypravil se Jan z Gazary' a ozná
mil Simonovi, otci svému. co učinil Cen
debeus v lidu jejich.
2. [ povolal Simon dvou synů starších..

Jůdy aJana,

a řekl jim: „Já a bratři

mojii dům otce mého vybojovali jsme
nepřátele lidu israelského od mladosti
až do tohoto dne: a zdařilo se nám ru
kama našima vysvoboditi Israele něko—
likrát.
3. Ale nyní eestámul jsem. vy pak
buďtež na místě mém a bratři moji“ a
vytáhnouce hoju'te za národ náš: po
moc pak s nebo udiž s vámi."
4. ! vybral z krajiny dvaceti tisíc
mužů bojovných i jízdné; 3.táhli na Cen
debea a nocovali v Modině.
5. A vstavše ráno, vytáhli do pole: a
aj. vojsko veliké táhlo proti nim. pěších
37. Tryfon pak ušel po lodi do Or— i jízdných, a řeka prudká byla mezi
111ml.

thosiady.'
.
35. [ ustanovil král Cendebea vůd
6. I hnul se s vojskem proti nim. on
cem pomorským a dal mu vojsko pě i lid jeho; a viděl. an se lid etrachuje
ších a jízdných.
.
plavati přes řeku. i přeplaval nejprve: i
39. a kázal mu lmonti se s vojskem viděvše jej muži, přeplavali za ním.
proti zemi jůdskě: a kázal mu vzdělati
7. I rozdělil lid a jízdné v prostřed
Gedoru' a zahraditi brány města a bo pěších: byla pak jízda nepřátelská velmi
mnohá.
jovati proti lidu. Král pak honil Tryfona.
40. I přitáhl Cendebeus k Jamnii' a
8. [ zatroubili na trouby posvátné a

držíme. ale dědictví otců našich, kteréž
nespravedlivě od nepřátel našich za ně
jaký čas držáno bylo.
34. Protož my, majlce čas. osobujeme
si zase dědictví otců svých.
35. Z Joppe však a z Gazary. jichž
žádáš. ty činivaly v lidu ránu velikou i
v krajině naší: z těch dáme sto hřiven.
] neodpověděl mu Athenobius olova.
36. Ale navrátiv se s hněvem k králi,
oznámil mu slova tato i slávu Simonovu
i všecko. což viděl: i rozhněval se král
hněvem velikým.

37) Orthoniu bylo město fénické. od Tripolis na sever asi tři mile vzdálí: nyni Tortosu.. De
metrius pul: dobyv Orthosíndy Tryfonn odpruriti dal.
39) Gedor (Gner) město v zemi jůdske' kmene Dan.
40) Město lilistínskě nedaleko ústí řeky Sorek do moře středozemního.
]) Viz 4, 15. pozn.
3) Řecky: „místo bratra mého; vy puk miloordenstvím (Božím) schopni jste věkem.“

\
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v útěk zahnán jest Cendebeus i vojsko
jeho: a padlo z nich mnoho raněných:
ostatni ak utekli v ohradu.
9. Tehdy raněn jest Jůdas, bratr Ja—
nův: Jan pak honil je. až přišel do Ce—
dronu. kterýž byl vzdělal (Gendebeus):
10. i utekli až na věže. kteréž byly
na. polích azotských, a zapálil je ohněm.

1696

a vzavše zbroj svou. vešli na body a za
bili jej i dva syny jeho i některé služe
bníky jeho:
_

17. a učinil zrádu velikou v Israeli &
odplatil se zlým za dobré.
18. [ psal o tom Ptolemeus a vzkázal
králi. aby mu poslal vojsko na pomoc &
delby mu krajinu a města jejich i platy.

A adlo z nich dva tisíce mužův, ina—
19. [ poslal jiné do Gazu—y.aby za
vrftil se do země jůdské v kojí.
hladili Jana: a tisícníkům Poslal listy.
11. Ptolemeus pak. syn bobův.usta aby přišli k němu. aby dal jim stříbra a
noven byl vůdcem na poli jerišskěm a zlata i darův.
měl mnoho stříbra i zlata;
20. Jiné pak poslal, aby osadili Je
12. bylt zajisté zet nejvyššího kněze. í rusalém &hom chrámovou.
13. l povýšilo se srdce jeho a chtěl
21. l předběh jeden oznámil to Ja.
opanovati krajinu a obmýšlel lost proti novi v Gazaře. že zahynul otec jeho i
Simonovi a synům jeho, aby je zahladil. bratří jeho, a. že poslal (Ptolemeus), za
14. Simon pak prochazeje města, kte bít i tebe.
22. Když pak to uslyšel, ulekl se mi
ráž byla v krajině jůdské. a péči maje o
ně, sstoupil do Jericha on &Mathatiáš. ramně: a zjímal muže ty, kteříž byli při
syn jeho. i Jůdas léta stého sedmdesá— šli zabít jej. a pobil je: nebo znamenal.
těho sedmého. měsíce jedenáctého: ten že hleděli 'eho zabiti.

jest mesic Sabath.'

23. Jing pak věci Janovi a války jeho.

15. [ přijal je syn Abobův na pev— a dobré udatné činy, kteráž zmužile vy

nůstku, kterouž vzdělal a kteráž slovo
Doch. lstivě: a. učinil jim hody veliká,
a skryl tam muže.
_
16. A když se byl podnapil' Simon
i synové jeho. vstal Ptolemeus s svymi,

konal, i stavění zdí. kteréž vzdělal i skut

ky jeho:
24. aj, to se sáno jest v knize dnů
kněžství jeho. k yž učiněnjest knížetem
kněžským po otci svém.

14) R. 134 před Kristem v měsíci buď lednu nebo únoru. (Viz Zach. ]. 7.)
16) t. meu-il. nuytíl vínem; ten smysl má v písmě to slovo; nelze to na opití rommětí.

B.Machaniská.

1,1—10.

Druhá, kniha Maohabejská.
Kapitola ].
Židé mw

pili roman. ným v Emu

5. Vyslyš modlitby vaše a. smiř se s
usedlých vámi. aniž opouštěj vás v čas zlý.

o Moteck. kteréž je : dopuštění Božího potkaly | 10.
jak hyli slavnost posvěcení cln—tmuvykonali.

'6. I nyní trváme modliti se zde za

vas.

7. Za kralování Demetria, léta stého
atřím. kteřížjsou v šedesátého devátého. my Zidé psalijsme
;g-ptě. Zidům.' po vám v soužení ». v nátisku. kterýž přišel
zdravení vzkazují bra na.nás tato léta. co odstoupil Jáson od

'tři idě. kteří jsou v země svaté &od království.
Jerusalěmě. a kteří v
8. Vypálili bránu &vylili krev nevin
krajině jůdské. i po— nou: i modlili jsme se ku Pánu & vy—
koj dobrý.
slyšími jsme &obětovali jsme ohět i běl
2. Dobře učiň vám
a rozsvítili jsme světla a předložilijsme

pamatu' na smlouvu chleby.
—
svou. kterouž niluvil k Abra
9. A nyní na. každý rok slavte dny
hsmovi & Isákovi a. Jakubovi. stánků měsíce Kaslev.'
služebníkům svým věrným:
10. Léta stého osmdesátého osmého“
3. : dejž vim všechněm srdce, aby lid. kterýž jest v Jerusalémě & v zemi
ste jej ctili &činili vůli jeho srdcem ve jůdskě.i starší iJůdas" Aristobolovif“
likým &.myslí volnou.
mistru Ptolemea krále. jenž jest : poko
4. Otevřiž srdce vaše k zákonu svému lení kněží pomazaných. i těm. kteříž jsou
vEgyptě. Zidům pozdmvení & zdraví!
&]: přikůumím svým, a. uáň pokoj.
.

]) V Egyptě dnhně bylo se usadilo Židů: bylt jim Egypt umi nejhliúí. pnl: byl již Ptolomena
ngi více od 10000 Žídův do Egypt. uvedl. potom se jich tam mnoho uteklo po zavraždění
Godoliňio (Jel-em. 43. S.). & nejnověji plod utiskovůním krůlův syrských. Oniíii. nejvyšší
kněz. vystavil v Heliopoli obrům nn způsob Jeruzalémského . konal tun oběti dle zákon:.
S tim mnozí Židé v Jůůku průvan nespokojeni byli. a to tím více. kdy! Egyptští chrámu jel-usa
lěmlkčho docela nedbali. K tomu směřuje tuto hlín! pokoje 5 nnpomínnní & němu. (V.

l. 4. S.)
9) Není! vlastně slavnost stánků (tn se slnvivnln o dva měsíce dříve); nýbrž

vy:-oční ps
mitks. vyčištění : : non zasvěceníchrámu od Jůdy Mschsbejského utuovenn dle [. Mach. 4, 59.
10) t. 123 před Krhtem. — ") Slyií to na Jm Bytknnn, jen! možní že i jinak Jůdou slul.
— "') Znamenitý učenostíŽid. jej! Ptolomeun Fyskon svémusynu Lnthyrovi a učitele ustanovil.

1. 11—33
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11. Z velikých nebezpečenství od
21.1 kázal jim nabrati a jemu přinés—
Boha vysvobození jsouce, velice děku— ti: a oběti , kteréž byly položeny, roz
'eme jemu, že jsme totiž proti takovému kázal kněz Nehemiáš polu-opití tou vo—
dou i dříví, i což bylo na ně vloženo.
králi v boji ostálL'
22. A když se to stalo a čas přišel,
12. On zajisté způsobil, že se vyřítili
z perské země ti, kteříž bojovali proti v němž zase slunce zasvítilo, kteréž prvé
nám a svatému městu.
b 10 pod mrakem, zapálil se oheň ve
13. Nebo když byl v perské zemi on liký, tak že se divili všickni.
co vůdce a s ním nesmírné vo'sko, padl
23. Modlitba pak činili všickni kněží,

v chrámě Nanee,' zklamán jsa radou

kněží Nanee.
14. Nebo aby s ní přebýval, přitáhl
na to místo Antioch & přátelé jeho, a
aby vzal peníze mnohé jménem věna.
15. A když je kněží předložili Nanei
a. on s několika vše] do ohrady chrámu,
zavřeli chrám,
16. když byl vše] Antioch: a ote—
vřevše skrytý vchod chrámový, mecíce
kamení zabili vůdce i ty, kteříž s ním
byli, a na kusy je rosekavše a hlavy stí
navšc, v vrhli je ven.

17. e všem požehnán Bůh, kterýž
vydal bezbožně!
18. Majíce tedy vykonati očištění
chrámu pětmecítmeho dne měsíce Ka
slev, za potřebné jsme uznali oznámiti
vám: abyste i vy slavili den stánkův a

když vykonávala se obět, Jonathas za
čínal, jiní ak od ovídali. '
24. A ehemiašova modlitba byla na
tento způsob: „Pane Bože, všech věcí
stvořiteli, hrozný a siln ', spravedlivý &
milosrdný, kterýž jsi n m jedině dobrý
25. sám štědrý. sám spravedlivý- a
všemohoucí a věčný. jenž vysvobozuješ
Israele ze všeho zlého, kterýž jsi učinil
otce vyvolenými a posvětil jsi je:
26.israe
přijmiž
obět za
všecken
lid
tvůj
ský atu ostříhej
dědictví
svého
i posvět.

27. Shromažd' rozptýlence naše, vy
svobod' ty, kteříž slouží národům, a po—
patř na potupené a opovrženě: at po—

znají národové, že jsi ty Bůh náš.
28. Sužuj utlačovatele naše i kdož
den ohně, kterýž dán jest. když Neha— nám činí pohanění v pýše.
29. Ustanov lid svůj na místě sva
miáš vystavěv chrám 1 oltář, obětoval
tém, jakož pověděl Mojžíš.“
oběti.
30. Kněží pak zpívali písně, až i do—
19. Nebo když do perské země vedeni
konána “est obět.
byli otcově naši, kněží, kteříž tehdáž
31. 1% pak dokonána byla obět'
ctitelé Boží byli, vzavše oheň s oltáře,
tajně skryli jej v'ůdolí, kdež byla stu— rozkázal ehemiáš z ostatku vody po
dnice hluboká a suchá, a v ní schránili liti kamení větší.
jej, tak že všem neznámé bylo místo.
20. A když bylo minulo mnoho let a
líbilo se Bohu, aby cslán byl Nehe
miáš od krále perské o: poslal vnuky
těch kněží, kteříž jej byli skryli, aby vy
hledali toho ohně: a jakož vypravovali
nám, nenalezli ohně, než vodu shustlou.

32. Což když se stalo, plamen z nich
zapálil se: ale od světla, kteréž se za
stkvělo od oltáře, stráven jest.
33. A 'akž se prohlásila ta věc, ozná—
milo se ráli perskému, že na místě,
kdež byli oheň schovali kněží ti, kteříž
byli přestěhování, voda se ukázala, z níž

11) t. někteří rozumějí Antiocha Epifanesa: však co tuto o smrti jmenovaného následuje. nelze
rozumi—tíleč o Scdetovi; ton! učiniv Zídům veliké nitísky v boji proti Perthům za své vzal.
(l. Mach. H).)
13) t. modly pohanské, jíl někteří Artemidě Řekův. nebo Dianě Římanův přirovnávají.
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Nehemiáš a kteříž s ním byli. očistili
oběti.
34. Král ak váže tu věc a pilně
zkoušeje. udě al mu chrám,“ aby schvá
lil, což se bylo stalo.
36. A když to schválil. dal kněžím
mnoho dobrých a rozličných darův . a
svou rukou bera. dával jim.
36. Nazval pak Nehemiáš to místo
Nefthar. jenž se vykládá očištění. Rí—
kají pak tomu mnozí Neti.

Kapitola :.
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8. a tehdáž okáže Pán ty věci a zjeví
se velebnost Páně a bude oblak, jako se
i Mojžíšovi zjevoval a 'ako se okázal.
když Salomoun prosil. y místo posvě
ceno bylo velikému Bohu.
9. Velebně zajisté a moudrosti se obí- "
ral: a jakož maje moudrost, obětoval
obět při posvěcení a dokonání chrámu.
10. Jakož i Mojžíš modlil se Pánu &
sstoupil oheň s nebe a spálil zápalnou
obět. tak i Salomoun modlil se, i sstou
pil oheň s nebe a spálil zápalnou obět.
11. I řekl Mojžís , proto že nebylo

Dilo vypl-unii, jak Jeremiáš archu. stánek . oltář

sněděno. což se obětovalo za hřích. spá

údpale
byl v uchoval;
20. sepsaná
(hje bratří
Machabojských
o Jasona
potem hob
' jednu
pojmout-|
iboje.

leno jest.

]. Nalézá se pak v písmech Jeremi
áše proroka.' že rozkázal těm. kteříž se
stěhovali, aby vzali oheňz" jak ozná—
meno jest, a jakož rozkázal přestěho—
valcům.



2. A dal 'im zákon. aby nezapomínali
přikázal
ospodinových,
&.abyzlaté
nepoa
loudili myslí.
vidouce modly
stříbrné &ozdoby jich.
3. Ijiné věci takové mluvě napomi
nal. aby zákona. neodmítali od srdce
svého.
4. Bylo pak v tom písmě, jak byl

prorok dlekameni
Božího
k němu
něného
roz
. aby
stánek
i archuuči
za
ním nesli. až vyšel na horu, na kterouž
byl vstoupil Mojžíš a viděl dědictví Boží.“
5. A přišed tamJeremiáš. nalezl mí
sto v jeskyní a vnesl tam stánek i archu
i oltář zápalu a zahradil dvéře.
6. Ipřistoupili někteří spolu, kteříž
za ním šli. aby si poznamenali místo: a
nemohli ho nalezti.
7. A když to zvědělJeremiáš. káraje
jich řekl: Neznámá bude místo, až
Bůh shromáždí shromáždění lidu a smí-1
luje se:

__

12. Podobně i Salomoun po osm dní
slavil posvěcení.
13. Sepsány pak jsou v spisech &pa
mětech Nehemiášových ty též věci: i
_ak vzdělal knihárnu a shromáždil z kra
lin knihy i prorokův iDavidovy i listy
.uálovské i (zápisy) o dařích.
14. Podobně pak i Jůdas shromáždil
všecky ty věci, kteréž se byly potratily
válkou. která se nám přihodila; i jsou
u nás.

15. Protož žádáte-li těch věcí. pošlete
ty. kteřížby je vám přinesli.
16. Majíce tedy činiti slavnost očišto—
vání. psali jsme vám: dobře tedy uči
níte. budete-li ty dny slaviti.
17. Bůh pak. jenž vysvobodil lid svůj
a navrátil všechněm dědictví i království
i kněžství i svatyni.
18. jakož zaslíbil v zákoně. doufáme.
že se brzo nad námi smiluje a shromáždí
nás odevšad pod nebem na místo svaté.
19. Nebo vytrhl nás z velikých ne
bezpečenství a místo čistil.
20. O Jůdovi pak
chabejském a
bratřích jeho i o vyčištění chrámu veli
kého a oltáře posvěcení;
21. ano i o bojích, kteříž patří k An—

84) Dle řech.: obndiv (to místo) posvátným učinil, na důkaz události te'.
]) t. nalezalo co ještě za oněch časů. ale teď ne více nenalezú. — ") a schovali —
4) t. zaslíbenou zemi. (5. Moji. 34. l.)

emunim.
_?

!

tiochu Epifanesovi a synu jeho Eupe o předmluvě dosti buď na tom. cožjsme
torovi:
již řekli; nebo bláznivě. věc jest. před
22. a o osvíceních. kteráž s nebe stala dějinami obšírně mluviti, v dějinách pak
se těm. kteříž pro Židy statečně jednali. samých zkracovati.
tak že veškerou krajinu. v malém počtu
Kapitola 8.
jsouce. opanovali a množství cizozemců
zah

.

23. a nejslovůtnějšího po všem světě
chrámu zase nabyli a město vysvobodili
a práva. kteráž zrušena byla, zase na
vrácena jsou. když Pan se vší tichosti
jim milostiv byl;
24. a také věci od Jasona Cyremej
ského pěti knihami obsažené, pokusili
jsme se vjednu knihu kratce sepsati.
25. Nebo ovažujice množství knih a
nesnadnost.
erouž mají ti, jenž chtějí
čisti vypravování dějin pro množství věcí,
26. snažili 'sme se, aby ti. kteříž
chtěji čísti, měli kochání mysli: pilnější
pak. aby tim snaze pamatovati mohli:
a všickni, kteříž čtou. aby užitek měli.
27. A my zajisté sami. kteříž tuto
práci skracování přijali jsme. ne lehkou
práci. nýbrž věc plnou bdění a potu vzali
jsme na se:
.
28. jako ti. kteříž stroji body a snaží
se jiným po vůli býti. pro milost mno
hých radi práci neseme.
29. Pravdy zajisté o jednotlivých vě
cech skladatelům zanechavše, sami pak
podle daného způsobu krátkosti hledice.
30. Nebo jakož nového domu stavitel
o veškeré stavení pečovati má: ale ten.
kterýž malovali míní. příhodných věcí k
ozdobě vyhledávati musí: tak myšleno
mě. býti : o nás.

31. Nebo důvody sebrati a s ořédati
řeč &pečlivěji všelikě jednotliv částky
proskoumati náleží dějepisci:
32. ale krátkosti řeči šetřiti a obšír
něho vypravování věcí se varovati. má

se dopustiti tomu, jenž po něm krátce
! 'suje.
33. Odtud tedy vypravověni aačneme:

Š'mioo.sprivee pokladů chrámových. srldnč je divů
Apolloniovi: 7. doveden se o tom hru. pudli Hello—

dora. aby je nel; 24. ale dar-he mov tom překažen;
31. on němaž k unrtl men jen. na přímluvuDomem
od Boha uzdravon jen.

1. Když tedy svatá město s obyvateli
bylo ve všem pokoji. zakonově také ještě
velmi dobře se zachovávali pro pobožnost
Oniáše biskupa a duše, mající v nenavi
sti zlé věci,

2. bývalo. že i králové a knížata to
místo v největší poctivosti měli a chram
převelikými dary ozdobovali:
3. tak že Seleukos. král asiatský, z
důchodů svých dával všecky náklady,
přináležející k službě obětní.
4. imon pak z pokolení Benjamine
va, ustanovený zprávce chrámu. usiloval
něco nepravého způsobiti v městě; ale
odpíral mu nejvyšši kněz.
5. Kd ž pak nemohl Oniěše přemoci.
šel kApolloniovi.synuTharseovu. jenž to

ho časubyl vůdcemCelesyrie aFenicie:'
6. a Oznámil mu. že jest pokladnice
v Jerusalémě plně peněz nesčíslných, a
obecně zboži. kteréž nepřináleži k počtu
obětí, že nesmírně jest: a že může vše
cko to pod moc královu dostati se.
7. A když byl pověděl králi A ollo
nius o penězich, o nichž se mu omanilo.
povolav onen Heliodora. kterýž byl úřed
níkem jeho. poslal ho, rozkazuje, aby pe
nize právě řečeně přinesl.

8. Heliodorus tedy dal se ihned na
cestu. na pohled sice. jakoby chtěl mě
sta Celesyrie a Fenicie projetí, ale v
pravdě chtěje vůli královu naplniti.
9. Když pak přijel do Jerusaléma a
v městě od nejvyššího kněze dobrotivě
přijat jest, oznámil o učiněném prone

5) Celesyrie (hluboků Syria). krajina mezi h'baae'm a Antilibanem; Feniaie, krajina poděl stře
dozemního moře.
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14. V uložený pak den včel Heio—
šení :i
eněz:
příčinř
po dorue, aby těch věcí pořídil. I byl ne
vědě
tsl&zjakéby
se. tsk-liby
by otuvbyl.
pravdě.
10. ehdy nejvyšší kněz okául. že malý po všem městě strach.
16. Kněží pak v kněžském rouše 
jsou to skladové s živnosti vdov a.sirotků:
11. některé pak ztěch věcí. které udal dli před oltářem a. vzývali s nebo to o.
bezbožný Šimon. že jsou Hirlcéna, (vnu jenž o těch skladích zákon dal, aby je
ka) Tobiéšova..muže velmi vznešeného: těm,kteřížje složili. neporušené zachoval.
16. Každého pak. kdož viděl nejvyš
všeho pak stříbra že jest čtyři sta hři
ven a zlata dvě stě:'
šího kněze obličej. srdce bolelo; nebo
12. a že nikoli to býti nemůže. aby tvář a.barva změněná na něm, okezovala
oklaméni byli ti. kteříž svěřili místu a. vnitřní srdce bolest.
17. Pojalat zajisté muže toho jakési
chrámu, který po všem světě etén jest
truchlivost :. hrůza na těle. : čehož těm.
pro jeho poctivost :. svatost.
13. Ale on podle toho, co měl poru kdož jej spatřili. patrně se jevila. bolest
čeno od krále, pravil, že to vším způso srdce jeho.

bem musí doneseno býti králi.
ll) Ehm

18. Jiní také zéstupem z domů sbí

stříbro počítá se ní na 2171 :|. :. ě.. zlate pak daetnčsebně tolik.

3. 19—40.
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a Maohabojska

—v

halí se. věřejnou modlitbou prosice. že
30. Tito pak vychvalovali Pána. že
zvelebil místo své: a chrám, kterýž málo
v potupu přijíti mělo to místo.
19. A ženy přepásavše prsy žíněmi.
řed tím plný strachu &.hřmetn byl.
dyž se ukázal všemohoucí Pán. radosti
po ulicích se sbíhaly; ale i panny, kte
a
veselím naplněn jest.
réž uzavřené byly, vybíhaly k Oniášovi.
jiné ak na zdi. některé pak z oken
31. Tehdy někteří : Heliodorových
přátel ruce rosili Oniáše. aby v al
vyhlí aly:
20. všecky pak spínajíce ruce k nebi. Nejvyššího. a život daroval tomu, te
modlily se:
rýž v posledním tažení ležel.
32. Uvažuje pak nejvyšší kněz. aby
21. bylot zajisté útrpnó očekávaní
všelikého množství i velikého kněze. v snad král nedomnígal se. žeby z nějaké
úzkosti postaveného.
zlosti Heliodorovi lidé byli tak učinili.
22. A ti zajisté vzývali všemohoucího obětoval obět spaslivou za uzdravení
Boha. aby svěřené sobě věci těm, kteříž muže.
33. A když nejvyšší kněz se modlil.
svěřili, ve vší celosti byly zachovány.
23. Heliodorus pak. což byl uminil, tíž mládenci v táž roucha odíni. stojíce
vykonával. jsa již na témž místě sám s u Heliodora. řekli: Děkuj Oniášovi kně
zi: nebo pro něho daroval tobě Pán
služebníky při pokladnici přítomen.
24. Ale duch všemohoucího Boha ve život.
34. Ty pak jen potrestán od Boha.
likou moc svou zjevně ukázal. tak že
všichni, kteříž se o ovážili uposlechnouti ohlašuj všechněm veliké skutky a moc
ho,' padše mocí oží. mdlobou &strai Boží. A to věděvše, zmizeli.
chem poraženi jsou.
35. Helio or pak, obětovav obět Bohu
25. Nebo se jim ukázal jakýsi kůň s a sliby veliké učiniv tomu, kterýž mu
hruzným jezdcem. nejlepším oděním o— život navrátil , a poděkovav Oniášovi.
zdobený: a ten úprkem předními kopy pojal vojsko a navrátil se zase k králi.
36. Osvědčovalpak všechněm ty skut
ty udeřil Heliodora. jezdec pak, kte
rýž na něm seděl. zdál se. že má odění ky velikého Boha. kteráž na své oči byl
zlaté.
spatřil.
.
26. Jiní také dva mládenci okázali
37. A když se král otázal Heliodora.
se silou ušlechtilí. překrásni slávou &
kdoby
způsobnšm
byl, aby řekl:
ještě jednou
stkvoucí rouchem: kteříž obstoupili “ej byl
poslán
do erusaléma,
38. Máš-li kterého nepřítele. anebo
a s obou stran mrskali, bez přest ní
mnohými ranami tepouce.
kdoby o království tvé ukládal, pošli jej
27. Tedy hned Heliodorus padl na tam a dostaneš ho zase zbičovanóho,
zemi. a velikou mrákotou obklíčenáho jestliže totiž ujde: protože v pravdě ně—
uchopili. a na nosící stolici vloživše, kva jaká Boží moc na tom místě jest.
39. Nebo ten, kterýž má příbytek na
pně ven vynesli.
28. A tak on. kterýž s mnohými bě nebi. obráncem a pomocníkem jest toho
místa a ty. kteříž přicházejí. aby zle či
houny a služebníky k svrchu řečená po
nili. te e a zahlazuje.
kladnici včel. vynesen jest ven, ano mu
40. rotož o Heliodorovi a zachování
žádný nepomohl. poznav zjevnou moc
pokladnice tak jest se v skutku dálo.
Boží:
29. i ležel on mocí Boží oněmělý,
zbaven jsa vší naděje a ždraví.

24) t. a s ním do duámu vjiti —

]92.
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10. Tomu když kral svolil a on kní
žetství obdržel. jal se i hned národovce
7. své k pohanskému způsobu vésti.
jek si Jason důstojnost nejvyiiího knbirtví koupil &
11. A zrušiv ty yěci. kteréž : vlídnosti
nehodu ji nltůval: 28. tak těžlaaon a 29-Lyllmaeh.
ustanoveny byly Zidům od králů skrze
1. Šimon pak svrchu řečený. zrádce Jana. otce Eu olemova. kterýž byl o
přátelství a spo ečenství k ímanům za.
peněz
vlasti.
zle mluvil
o Oniášovi.
y on ibyl
nabádal
Heliodora
k tomu. žea stňval rávní poselství . a kaze práva
městsk zlá, nařízení ustanovoval.
on že by byl původem zlých věcí:

Kapitola 4.
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.. mnam:

roda
0 a horlitele
Božího
2. asvoůotmvníka
městazákona
a obránce
ná.—
opovážil se ůkladníkem království na
zvatl
3. Ale když se nepřátelství tak ve
lice rozmohlo. že skrze některé přátely
Simonovy i vraždy se daly:
4. znamenaje Oniáš nebezpečenství
svůdy. a že Apollonius co vůdce Cele—
syrie a Fenicie zuří k rozmnožení zlosti

Šimonovy. odebral se k králi.
5. ne jako žalobník měšťanův. ale
uvažuje sám u sebe obecný prospěch
veškerého množství.
6. Viděl zajisté. že bez královského
opatření
nelze Simon
_„obcipokoj:l
. ani
že
bude moci
nec tizískati
své poše
tilosti.
7. Ale po smrti Seleukově. když

ři—

jal království Antioch. kterýž slul špi
fanes. ucházel se Jason. bratr Oniňšův,
o nejvyšší kněžství:
,
8. &přistoupiv k králi sliboval mu tři

sta šedesate hřiven stříbra a osmdesáte
hřiven : důchodů jiných.
'
9. Nad to sliboval i jiných sto pade
eáte. jestližeby se mu dala moc. zříditi
si
ium &efebii' a ty. kteříž byli

v erusalémě, Antiochenskýmipátí."

12. Neboť ovážil se pod samým hra
dem vystavětl gymnasium a ty nejlepší
mládence v hnmpejzích postaviti“
13. I nebylot to počátek. ale jakési
rozmnožení a prospěch pohanského a.
cizozemskěho obcování z ohavné a ne
slýchané nešlechetnosti bezbožníka a ne—
kněze Jásona:
14. tak že již kněží nebyli pilní slu—

žeb oltářních. ale pohrdajlce chrámem
&zanedbávajíce obětí. chvátali účastny
mi býti šermíř-stvía vydání "eho nepra
vého a cvičení se v házení p astem :“
15. a nedbajíce nic na čest otcův. slávu
řeckou za nejlepší měli:
16. pro kteroužto nebezpečně. horli
vost je pojala; i následovali ustanoveni
jejich a ve všech věcech podobní býti
chtěli těm, v nichžto byli své nepřátele
a zhoubce měli.
17. Ale proti zákonu Božímu bezbožně
činiti. nebývá. bez pomsty. a. však to po
tomnl čas ukáže.
18. Kd ž k se slavily hry pětileté.
v Týru a
přítomen byl,
19. poslal nešlechetný Jáson :: Jeru
salóma muže hříšníky, kteřížb nesli
stříbra tři sta lotů k oběti Herkulesově:

9) t. nižší a vyžií školu pro mládež. kde by le učila pohanským obyčejům ». vědám: o gym
naaium vir. [. Mach. 1. 15. pozn.; efebíe bylo vyšší oddělení pro mladíky od 16—18 roků.
kde! se mimo tólocvičnú umění i k obdanakému své'mu povolínl připravovali. To všecko smě
řovalo k odnšrodnění lidu židovského a chytře je ošemetný zrádce vlasti u mládeže upo
číti mínil. — “) t. udělovatí jim právo měžtanův Antiochenských.
12) Vel—ejnéhry pohanské konaly ne vždy k poctě bohův, ročež í s obětmi se počin-ly a sko
návaly (viz 19.); všelikou pak modloulužbu považovali ide' aa ohavnou nečistotu.
14) Diakem: bylt plast. kamenný, t. plosky. okrouhlý kámen rozličné velikosti, jímž se k určitému
orli hanele.
18) t. hry olympiokč.sestávající v rozličných szasloh. původně v Olympiimaý čtvrtý rok slave'né.
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2. Maohabsjsht.

však ale, kdož je b li přinesli. sami žé
dali. aby se nevydgvaly na oběti . roto
že to býti nemá, ale aby se na jin né
klady odložily.
20. Byly zsjisté obětovány od toho.
kterýž je poslal, k oběti Herkulesově:
pro přítomné pak diny jsou na dílo lodí
tréřaduích.
21. Když pak slin byl do Egypta
Apollonius. syn nesteův, pro přední
lidu“ Ptolemea Filometora krále. a An
tioch. když byl znamenal, že odstrčen
jest od věci království. " staraje se o
své zvláštní dobré. odšed odtud. přišel
do Joppe . a odtud do Jerusaléma.
22. A b v slavně od Jésona a města
přijat. vše tam s světly
chodní a s
chvalozpěvya odtud se obr til s vojskem
do Feuicie.
23. A po třech letech poslal Jéspn
Menelaa. bratra svrchu jmenovaného Si
mona. aby donesl peníze králi a o vě
cech potřebných odpověd' přinesl.
24. Ale on schválen jsa králi. když
byl velebil tvář moci jeho, obrátil nej
šši kněžství sám k sobě, nadsadiv nad
ésona tři sta hřiven stříbra.
25. A vzsv od kréle poručení přišel.

nic zajisté hodného kněžství na.sobě ne
maje: ale maje mysl ukrutného tyrana
&hněv líté žalmy.

26. A tak Jůson, kterýž byl vlastního
bratra jal. sám jsa oklamén, jako po—
běhlík do krajiny ammanitské vyhnán

platu. pro kteroužto příčinuoba k králi
povoláni jsou.
29. A Menelaus ssazen jest s kněžství.
na jehož místo nastoupil Lysimachus
bratr jeho : Sostretus pak představen
jest Cyprským.
30. A když se ty věci děly. řihodilo
se, že seTharsenští a Mallotští. zbouřili.
proto že Antiochidě. ženimě králově ds
rem džni byli.
31. Protož s 'ně řišel král s ko'it
jich. zenechev :aěsmíst'ěsvém Andfoýnikja.

jednoho z dvořenínů svých
32. Domníva'e se pak Menelaus, že
dostal říhodn ho času. ukrsdl některé
zlaté nfdoby z chrámu a daroval je An
dronikovi & jiné prodal do Týru &.po
okolních městech.
33. O čemžjistotně zvěděvOniů. tre
stal ho. na místě bezpečném jsa v An
tiochii vedlé Dafne.'
34. Pročež Menelsus přistoupiv k An
dronikovi, prosil, aby zabil Oniéše.
Kterýžto když přišel k Oniéšovi a
dénim pravice s přísahou(ačkolimg;-l
odezřelým) namluvil ho, aby z místa.
utočištního vyšel. a hned ho zabil, ne
ostýchaje se spravedlnosti.
_
35. Pro kteroužto říčinunetoliko Zi
dé. ale ijiní nérodov hněvali se. a těžce
nesli vraždu nad takovým mužem způ.
chanou. nespravedlivon.
36. Když se pak král navrátil z míst
cilických, přistoupili k němu Zidé u An

jest.

stěžujíce si na
nesprave„Elu
'voui Řekové,
smrt Oniéiovu.
27. Ale Menelaus obdržel sice kní tiochie,
37. Tedy Antioch zarmoutiv se v mysli
žetství: a však o peníze králi slíbené
nic se nestaral, ač ho napomíual So pro Oniéše a pohnuv se k lítosti. vylil
slzy. vz Ominaje na střídmost a mírnost
stratus, kterýž byl vladařem na hradě;
28. nebo k němu příslušelo vybiraní zemřelé o.
21) Dle Rock.: „pro dosednutí na trůn ,“ aby dosadil na trůn Pt. Filometors. -— "') t. poslal
tam. aby co ariec svár mezi oběmn bratry smířil, nle vlastně ukládsúe o to. aby sám se kré
lovstvi egyptského zmocnil; když pak si Egyptští Ptolomen Even-geta (Fy-kona) zvolili.. zun
menqíe Antioch. že opovržen jest. k svému bezpečí hleděl.
'
30) t. obyvntelé Tarsu .. Malia-u. dvou znamenitých meet cílických,
33) Místo asi míli cesty od Antiochie udílené. ' utěšeně. vevfinovim oplývqjicí knižně.
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38. A roznítiv se hněvem kázal Andro—
nika s čau-law svléci a po celém městě paži-bu jejich velmi štědrými se proká
kolem vésti: s na témž místě. kdež byl
60. Menelaus pak pro lakomství těch.
“nadOniášem besbožnost zpáchal, svato— kteříž v moci postaveni byli, zůstal u
vraha žion zbavili. an tak jemu Pán vládě, rozmáhaje se v zlosti k úklsdům
měšťanům
.
hodným trestem odplatil.
39. Ale když Lyslmach dle rady Me—
nelsovy mnohé svatokrádeže v chrámě
Kapitola &.
učinil s když se to rozneslo. sebrelo se
množství proti Lysimachovi , když již Tnděnénanshí nemeni desi lid. &. Jak hrozně vraždili
'
Jom-děrné
Jhon.
ll. Antloeh.%. Apollonia.: 27.
byl drahně zlata, nesl.
jek Jůdu Maebabqleký nikl-dů sobě nžltrojených ožel

40. Když pak ;Šstupové povstávali a
hněvem naplnění byli. ozbrojiv Lysima
chus do třítisíc mužů, počal bezbožně ná
silí prováděti. vůdcem maje nějakého

Tyl-anna..jenž
byšljakož
u věku, tak i v
pošetilosti
pokro
'.
41. Ale jak srozuméli útoku Lysima
chovu, chopili se jedni kamení. druzí
silných kyjův: &.někteří metali popel na
Lysimecha.
42. A tak mnozí byli raněni, někteří
'
i poraženi. všickni pak v útěk za.
náni: samého také svetokrádce n po
kladnice zabili.
43. Pročež zaveden jest o ty věci soud
proti Menelaovi.
44. A když „přijelkrál do Týru. vzne
eli naň tu věc tři muži. posláni jsouce od
starších.
45. A když byl přemožen Menelaus,
slíbil Ptolemeovi mnoho peněz dáti, aby

l. Téhož času vypravil Antioch druhé
tažení do Egypta.
2. I řihodilo se, že po všem městě
Jerusalemě vidění byli po čtyřiceti dní
v povětří jezdcové semo tama jezdící. v
zlatém roušc a kopími jako vojenští plu-—

kové ozbrojení;
3. i projíždění koňstva. v řady seste
venébo, i potýkání. ana se dějí vespolek.
i ohybovůní štitův a. množství v leb—
kfch &tesenými meči &.házení kopí &

lesk zlaté zbroje a pancířův všelikého
druhu.
4. Protož véickni se modlili, aby se
ty úkazy obrátily k dobrému.“
5. Ale když vyšla pověst lživá, že u
mřel Antioch. vzav Jáson neméně tisic
mužův, učinil vnáhle útok na město: a
když měšťané sběhli se na zeď a napo—

sledy vzato jest město, utekl Menelaus

přemluvilkrále!
46. Tehd Ptolemeus přistoupiv k

na. hrad.
G. Jáson pak nešetřil v pobití mě—

králi. an by v nějaké síni, aby se pro—
chladil, svedl 'ej od usouzení.
47. s tak enelaa, vší zloby vinného,
zprostil. na smrtpak odsoudil ubohé, kte—
říž za nevinné by byli uznáni, byt by i
u Scythův svou ři byli vedli.
48. Rychle te y nespravedlivým tre—
stem seéli ti. kteříž o město i lid i svaté
nádobí se byli zasadili.
49. Pročež i Tyrští hněvajíce se. ku

šťanů svých, aniž pomyslil. že štěstí
proti příbuzným zlé jest největší. do
mnívaje se. že nad ne řátely a ne nad
měšťany vítězoslávy o
'í.
7. A však panování neobdržel. ale
konec ůkladů “eho byl, že došel hanby
&zase jako po ěhlec do krajiny emma
nitské odšel.
8. Naposledy maje zabuben býti. uvěz

něn jest od Arety, krále arabského;

45) t. aby ůrudek změnil. (Viz 47.)
4) Neboť Bůh mnohdy takovými úkazy budoucí nehody naznačuje. jokož bylo dle Josefa. Flavio
před vyvrácením Jeruzaléma. (Viz Mot. 24. 29.)
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zmenam

(ale vyvizna) utíkal z města do města.
ode všech nenáviděn. co poběhlec od
zákona. a zlořečen co nepřítel vlasti a
měšťanů, ado
ta vyvržen jest.
9. A on. jenž yl mnohých z vlasti
jich vyhnal. zahynul sám v zemi cizi,
odšed k Laoedemonským, aby tu jako
pro přlhuznost' útočiště měl: '
10. a kterýž mnohých bez pohřbu byl
vyházel. sám zavržen jest. neoplakšn a
nepohřben, nedošed ani ciziho pohřbu.
ani hrobu otcův účasten jsa.
11. A když ty věci se tak dál . do
mníval se král. že chti Zidó odyněho
odpadnouti: a proto
hl- z Egy ta s
rozlícenou myslí a
město úte em.
12. A rozkázal vojákům zabíjeti vše
cko na potkání a nešetřiti a vražditi i ty,
kteřížby na domy vlezli.
13. Protož dále se vraždění mladých
i starých. a pobiti žen i děti, a usmrcení
panen i nemluvňat.
14. l bylo ve všech třech dnech osm
desůte tisíc zabito, čtyřiceti tisic zajato.
neméně pak prodáno.
15. Ale ani na tom dosti nebylo:

19. Avšak na pro misto národ. ale
pro národ místo vyvolil Bůh.

20. A rotož i to místo stalo seje“
účastno ých věcí národa: potom pak
účastno bude i dobrých věci. a které v
hněvěBoha všemohoucíhojest opuštěno.
bude zase smilovůním velikého Pána s
největší slávou povýšeno.
21. Ted Antioch vzav z chrimu tisíc
a osm set 'ven. rychle se navrátil do
Antiochie. domnívaje se v ýše své. že
zemi splavnou, moře pak schůzným uči
ní vysokomyslností svou.
22. Zůstavil pak i úředníky. aby lid
trápili: a sice v Jerusalémě Filipa, ro
dem Fryga. mravy ukrutnějšiho nežli
ten. od něhož ustanoven jest:“
23. v Garizim pak Andronika i Me—
nelaa. kteřižto nakládali s měšťany tíže
nežli jiní.
24. A kd ' se b 1 rozlitil

_
tiZi—

dům. oslalůže nežáviděnéAgllonia'

s vojs em dvamecltma tisicův. poručiv
mu, aby obil všecky don ělé věkem,
ženy a ml ence aby pred
25. Kterýžto když přišel do Jerusa
léma. pokojným se stavěje. odpočinql až
oEvážilt
se
také
v'iti
do
chrámu.
ve
š ré země světě'š ho. vůdcem maje do svatého dne sobotního: & když Zidó
Menelaa. kterýž yl zrádcem zákonai světili svátek. rozkázal svým, aby se
vlasti:
chopili zbraně.
16. a vezma nešlechetnýma rukama
%. A pobil všecky. kteříž vyšli se
svatá nádobí. kteráž od jiných králův a podívat: a běhaje s oděnci po městě.
měst byla dána k ozdobě a k slávě mí usmrtil náramně množství lidu.
sta, nehodné se s nimi chiral i je po
27. Jůdas pak Machabeus. kterýž byl
skvrňoval.
desátý. ušel na puste misto a tam se
17. Tak myslem pominulý Antioch svými mezi zvěři na horách živ byl: a
pokrmem z trávy ee živlce, trvali tu. aby
nepovažoval.
že prosehříchy
olšyvatelů
města Bůh maličko
rozhněv
: a že účastni nebyli poekvrnění.
proto přihodila se tomu místu potupa.
18. Jinak kdyby nebyli právě v mno—
hé hříchy pohříženi, jako Heliodor. kte
rýž od Seleuka krále poslán byl. zloupit
pokladnici , bylby i tento, jedva přišed.
zmrska'ma zajisté od ůsili svého zapuzen.

'
9) Domnívali ee totiž Židé soukmencovci býti s Lacedemonakými. (l. Mach. 12. Zl.)
22) t. než Antioch nám; o Andronikovi viz zvrchu _4. 31. a d. o Menelnovi 4. 23. a d.
24) va :: na... a. 5. 7. — 4. 4. 21.

QW“
Kapitola 0.

o. l _20.

. 10. Nebo byly dvě ženy ohžalověuy.
že b ly a y své obřezaly: zavěsivšejim

Antinal: nutil Židy odstoupiti od “kon-; 4. puku-nil
Mm. 10. Jak dvě leny . zdi uvrženy nou proto. to

nem uvň

mu 1 . um podekonpll.než by byl mno vepřovějedl.

veřejně po městě vůkol . s zdi je svrhli.

na na dit-kycemu;

m 1.1:mm

raději

]. Po nemnohěm pak času
laí
král starce ' _ oho nntiochen ého.
kterýžby nu ' Zid . aby odstoupili od
zěkouův otcovskýc e Božích:
2. a také aby poekvrnil-chrám, kte

a k prsům, a provedše 'e

ll. Jiní pak do nejbližšíchjeskyň ee

echázejíce a skrytě den eobotní světíce.
když byli prozrazeni Filipovi. u Meni
jsou.
to že se ostýchali. pro ně ožně
& sv' omitě ostříhnní svátku rukou si

pomoci.'

12. Prosím pak. kdož čísti bndou tuto
lóýžbyl
v Jerusalěmě
(jej)Joviše
lympakěhoz'
.. ten. a vnazval
Garizim
Joviěe knihu. aby se nezhoršili příhod těch od
Hostinněho, jakož byli ti. kteříž bydleli porných, ale pověžili. že ty věci, kteréž
na tom místě.“
se přihodily. ne k zahynutí. ale k potre—
3. Nejhorší tedy a těžký byl všech stání jsou národa našeho.
13. Nebo nedati hříšníkům dlouho
něm ten sběh zlých věcí:
4. nebo chrám byl plný prosto šno své vůle provozovati. ale hned pomstu
učiniti.
"est znamení velikého dobrodiní.
sti a hodování pohanův a emil cích s
14. ebot u jiných národů čeká Pán
nevěstkami; a do svatých síní svévolně
se vtíraly ženy. vněšejíce tam věci. kte trpělivě, aby je v plnosti hříchů potre
stal, až přijde den soudný:
réž neslušel :.
15. ale ne tak i o mís usoudil, aby
5. oltář také plný byl neelušných
teprv. kdyžby k konci přišli hřichově
věcí. kteréž zůkon zapovídal.
naši. potom je nad námi metiL'
6. Aniž pak se zachovávali cínové so
16. Protož zajisté nikdy milosrden
“ botní, aniž dnově slavní otcovští se sla
vívali, aniž kdo naprosto ae přiznával býti ství svého od nás neodjímá: treetaje pak
Zidem:
protivenstvím, neopouští lidu svého.
17. Ale to od nás kratce povědíno
7. ale vedeni byli bezděky a s hořko
stl na den narozenin králových ]: obě buď k napomenutí těm. kteříž čtou. Již
pak
přistupme k vypravování.
tem: a když se svátky BachusOVy ela—
18. Tedy Eleazam. jednoho z před
vívaly, bývali nuceni. obcházeti k poctě
Bachusově', břečtanem ovenčenijsouce. ních zákonníků, muže prošlěho věku a
8. I vyšlo
k vyrčenl do blízkých tváří krásně. nutili. aby jedl maso ve
měst pohans ých vnnknutím _Ptole přové. otevrouce mu ústa.
19. Ale on slavnou smrt raději nežli
meův.' aby i oni těž činili proti Zidům,
aby obětovali:
opovrženlivý život vyvoliv. šel dohro
9. ty pak. kteřížby nechtěli přestou
řed pak,
na popravu.
20. na edě
terak se sluší při—
piti k ustanovením pohanským. aby volně
uemrtili. Bylo tedy viděti bídu.
stoupiti. trpělivě snášeje, uložil nepři
2) Nejvyšší Bůh pohanký. oohrůnee hutí. proto i „Hoetinným“ slul. -- ")
to

.

t. Sun-vitální; ti

vždy ze cizince považováni od Židův.
obětem. k. |:. dobytek vepřový.

6)t.modlyaevíhteneěietěkpo

7) t. nejen v daném průvodu. nýbrž i vůbec, aby nebyli týrůni.
8) t. krělův Egyptekých; to .. Židé ode všech nhodův obyčeji nými nejen lišili, nýbrž jich
i se etnnilí. proto byli všechněm odpomi.
11) t. briniti le; (vie !. Hach. 2. 82. e. d.)
15) Dolni.: ale trestá nie dříve. než hříchovč cla-ii vrchu dolihnou, aby nie polepšil.
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2. Machabejeka.

pustiti neslušnych věcí pro milování
života.“

těle suůším: ale podle duše rád to pro
bázeň tvou trpím.
31. A tak on na takový způsob život
svůj dokonal. netoliko mladým. ale i
všemu národu
ku smrti své zů
staviv na příklad ctnosti &. statečnosti.

21. Ti pak. kteříž tu stáli. nepravym
slitovůnlm hnuti jsouce pro stare s nim
přátelství, pojavše jej soukromí.
sili,
že se přinese maso, ktarěžby jíst: směl.
aby se dělal. jakoby byl k rozkazu krá.
Kapitola 1.
lovskěmu snědl masa obětního:
bratří í . neteří jejich unu
22. aby učiniv to. vysvobozen byl od Jak Ant-iool: kršl sedmčiti
dll.
'
smrti: a pro staré s ním přátelství vlíd—
nost tu mu prokazovali.
l. Přihodilo pak se. že také sedm
23. Ale on počal rozvažovati věku a bratří i s matkou svou popadených nu
starosti svě důstojnou vznešenost a še ceno bylo od krále, aby maso vepřové
din přirozenou šlechetnost a skutky vý— proti zákonu jedli, mučeni jsouce biči
borného od dětinství obcování a dle u a žilami.
'
stanovení svatého a odBoha daného zá
2. Tedy jedenz nich. htarýž byl první.
takto
řekl:
00
se
tůžeš?
a
čeho
se
chceš
kona odpověděl rychle řka. že chce pře
deslán býti do hrobu.
na nás dozvěděti? Hotovi jsme raději
24. „Neboťprý nesluší na náš věk oše
oží. nežli přestoupiti otcovské zákony
metně se přetvařovati: aby mnozí zmlá— těmi-ití,
3. Tedy rozhněvav se král, rozkázal
denců, domnívajíce se. že Eleazar deva
desátiletý kživotu cizozemců přestoupil. pánve &hrnce měděné rozpaliti: kteréž
25. též oni pro mě pokrytství a pro když ihned rozpáleny jsou.
malou chvílku porušitelného života pod
4. kázal jazyk uřezati tomu, kterýž
vedeni nebyli: a já bych tím potupeni nejprvě mluvil; a kůži s hlavy stůhnouti.
konce také rukou a nohou mu osekati.
a prokletí své starosti nabyl.
26. Nebo bytbych nyní ušel mukám ano se tomu druzí bratří jeho imatka
lidským. a však ruky Všemohoucího ani dívali.
živ, ani mrtev neuteku.
5. A když se již k ničemuž nahodil.
27. Protož zmužilým z tohoto života kázal oheň rozpaliti a ještě dýchajícího
vystoupením ukáží se hoden svého stáří: na pánvi smažiti: na kteréžto když se
28. mládencům pak zůstavím hrdin dlouho mučil. ostatní se s matkou ve—
ský příklad. když ochotnou myslí asta spolek napomínali. aby udatně zemřeli,
tečně pro nejvzácnější &nejsvětější zá
6. řkouce: Pán Bůh pohledí na pra
kony počestnousmrt podstoupím.“ Když vdu, a budet míti potěšeni z nás, 'akož
to pověděl. hned jej vlěkli na popravu. osvědčil a zjevil Mojžíš v písni avg: „a
29. Ti pak. kteří ho vedli &nedavno v služebnících svých potěšen bude:“
laskavějšími k němu byli, rozlítili se
7. Tedy když ten první tím způsobem
hněvem pro řeči od něho mluvené. ma— umřel, přivedli k mučeni ohavnemu dru—
hého: a kůži s vlasy mu a hlavy se
jice za to. že je byl : pýchy mluvil.
30. Když pak od ranami umíral. po dřevše, tázali se, bude-li jísti prvé, než
vzdechl a řekl: igma! kterýž máš svaté liby na celém těle po jednotlivých ůdech
vědomí. ty viš zjevně. že mohu se od mučen byl.
8. Onpak jazykem mateřským odpo—
smrti vysvoboditi. přetěžkě bolesti na
20) Dle neck.: jak sluší krůčeti těm, kteří atatně mw hotov? jsou. odplivnuv _to, co hřích by
bylo okusiti pro lásku k živobytí.
&) v. Moji. 32. se. Nebo: potěšíi nie,“ .: „služebníky Ivě potěší.“
Bibliluků
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vídaje. řekl: „Neučinim toho !“ Protož i
ten potom podstoupil trápení jako první:
9. & 'iž duši vypustiti maje. takto
řekl: ,. y sice, nešlechetníče. v přítom
ném životě nás zabijíš: a však král
světa nás pro zákon jeho usmrcené k
životu věčnému vzkřěí.
10. Po tomto zohaven jest_třetí; &
když od něho žádán byl jaz k, ihned
jej vyplazil &ruce statné vz l,
11. a s důvěrou řekl: „S nebo tyto
mám, ale pro zákon Boží pohrdám jimi
nyní. nebot naději mám, že jich od něho
zase dostanu !“
12. tak že se král i ti. kteříž s ním
byli. podivili mysli mládence, že jako
nic nevážil ei mučeni.

13. A když ten tak skonal, čtvrtého
týmž způsobem mučíoe trápili.
14. A když měl již umříti, takto řekl:

„Lépet jest těm. jež lidé na smrt vydá-
vají, když od Boha doufají &očekávají,
že z'ase od něho vzkříšení budou: ale
tobě nebude vzkříšení k životu."
15. A když přivedli pátého, trápili
jej. A on pohleděv na něho, řekl:
16. „Moc nad lidmi maje. jsa poru
šitelný , činíš, co chcešm však nedo—
mnívej se. žeby národ náš od Boha
opuštěn byl:
17. ty jen postrp &počkej a. uzříš ve
likou moc jeho. kterak tebe i plémě tvé

trápiti bude.“
18. Po tom přivedli šestého. a. ten.
počínaje umírati, takto řekl: „Nemyl
se darmo: my zajisté svou vinou tyto
věci trpime, hřešivše proti svému Bohu.
evěoi podivení hodne staly se v nás:
19. ty pak nemni. aby ušel budoucí

7. 20—42.
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pomsty.
ojovati.“že jsi se „pokusil proti Bohu
20. Nad obyčej pak matka podivení
&.památky dobrých hodna jest. kterážto
vidouc sedm synů jedním dnem zahy
nouti. dobrou myslí snesla pro naději.
kterouž měla v Bohu.
.
' 21. každého z nich napominala jazy
kem vlastenským zmužile; plna mou
drosti: a s ženskou myslí srdce mužské
spojivši.
22. řekla k nim: Nevím. jak v životě
mém učinění jste: aniž pak já jsem vám
ducha a duše a života dala, a údův je
dnomukaždému ját jsem nespojiía:
23. ale stvořitel světa. jenž způSObil
narození člověka a kterýž vynalezl všech
věcí počátek. i ducha vám zase z milo
srdenství navrátí i život, jakož vy nyní
sami sebou pohrdáte pro zákon jeho.
24. Antioch pak potupena se býti
domnívaje. a pohrdaje též hlasem do
mlouvajíci. když ještě nejmladší zůstal,
netoliko slovy ho napomínal, ale i pod

29. tak se stane. že nebudeš se báti
tohoto kata: ale hoden jsa bratří svých.
iúěasten jich učiněn budeš; odstupiž
smrt. abych tě v onom milování zase s
bratřimi tvými přijala."
30. A kd ž ona ještě mluvila. řekl
mládenec: „Řoho čekáte? Neposlechnut
rozkazu králova. ale rozkazu zákona.
kterýž dán jest nám skrze Mojžíše.
_ 31. Ty pak. kterýž jsi všecko zlé proti
Zidům vymyslil. neujdeš ruce Boží.
32. Myť zajisté pro své hříchy tyto
věci trpime:
33. a h 1!se na nás pro

káraní s.

potrestání řán Bůh náš malič'o hněval:
však opět se smíří s služebníky svými.
34. Ale t . ó nešlechetníče a ze všech
lidí nejhane nější! nevypínej se darmo
mar-nou nadějí. roznícen jsa proti slu

žebníkům jeho:
35. nebo jsisještě neušel soudu vše

mohoucího a vše spatřujícího Boha.
36. Nebo bratři moji. maličké nyní bo—
lesti po ěvše, došli života věčného dle
zaslíbení
žího: ale ty Božím soudem
přísahou
sliboval.
dá.-li se
svésti od zá
ona otcův.
že bohatým
a blaženým
jej spravedlivé pokuty za svou pýchu trpěti
budeš.
učiní. a že jej bude míti za řítele. a že
37. Já pak jakož i bratří moji i duši .
mu dá. čeho potřebovati bu e.
25. Ale když se k tomu mládenec ni svou i tělo své vydávám pro zákony
kterak neměl. povolal král matku jeho otcůr' vzývaje Boha. aby spíše milostiv
a. přimlouval jí. aby hleděla mládence byl národu našemu, a ty aby skrze muky
zachovati.
a.trápení vyznal, že on sám jest Bůh.
26. Když pak ji byl mnohými slovy
38. Na mně pak 3. bratřlch mých
napomínal, připověděla, že chce synu přestane Všemohoucího hněv , kterýž
svemu raditi.
všecko kolení naše spravedlivězasáhl.“
39. ehdy král rozpálív se hněvem.
27. Tedy nachýlivši se k němu a po
smívajíc se ukrutnému tyranu. jazykem na toho více nežli na všecky ukruměji
vlastenským řekla: „Synu můj, smiluj se rozlítil, hněvaje se. že se mu po
se nade mnou. kteráž jsem tě v životě smíval.
devět měsíců nosila a tři léta mlékem
40. I ten tedy číst jsa umřel, u všem
.
kojila a.krmila a k tomuto věku přivedla: doufuje v Pána.
28. prosím. synu, aby pohleděl na
41. Nejposlěze pak po synechi matka
nebe i na zemi i ke všem věcem. kteréž usmrcena jest.
42. Protož o obětech a o přílišných
na nich jsou: a poznal, že z ničehož Bůh
učinil je i lidske pokolení:
ukrutnostech dosti povědínojest.'
42) Bratří tito slqjí i s matkou Machabejští. & však nikoliv jakoby : rodiny Machabejských po
cházeli. nýbrž toliko, že tehdá! pro zákon Bolí smrt podstoupili. když bratří Machabejšti za
tentýž zákon statue bojovali. Uděl se příběh un asi 7. 166 př. Kr. a sice v Antiochii.
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Kapitola 8.
Jak Judas Malajský

hubínepřitalo,link D.svíiu

por-il Níhnon. Timothu : Bnhidl.

1.Jůdas

ak Machabe'ský a kteříž s

ním byli. v
li tajně o městeček: a.
svolavše příbuzné & řátely, a ojavše i
ty. kteříž byli zůs ' v židovs ěm ná—
boženství. sebrali jsou k sobě šest tisíc
mužův.
2. A vzývali Pana. aby vzhlédl na lid.
kterýž ode všech šlapán byl: a sliboval
se nad chrámem. kteréhož poskvrňovali
hezbožnici:

3. aby se také smilovaí nad zkázou
města, kteréž malem 3 zemí srovnáno
býti mělo. aby vyslyšel hlas krve. k ně—
mu volající,
4. a také aby rozpomenul se na pře
ukrntné vraždění nevinných dítek i na
rouhání činěnájménu jeho a ukázal hněv
nad takovými věcmi.
5. Tedy Machabeus sebrav množství
lidu. vzmohl se tak. že mu pohané odo
lati nemohli: nebo hněv Páně obrátil se
v milosrdenství.
6. A případ náhle do hradův a měst..
pálil je: a příhodné místa osadiv. ne
malo růžek učinil mezi nepřátely.
7. ejvíce pak v noci takové výjezdy
činil. a pověst o.síle jeho všudy se roz
nesla.

8. Vida pak Filip. že pomalu rozmá
há se muž ten. a že se mu častokrát
šťastně daří, psal k Ptolemeovi, vůdci
Celesyrie a Fenicie. aby královým po
třebám ku pomoci řispěl.
9. Tedy on rychle poslal Nikanora.
syna Patroklova. jednoho z předních
přátel svých. dada mu neméně dvaceti
tisícův ozbrojenců ze všelikých narodův.
aby veškeren národ židovský vyhladil.
připojiv k němu i Gorgitíše, muže bo

jovného & u válečných věcech velmi
zkušeného.

10. Ustanovil pak Nikanor, aby daň.'
kterouž Římanům _dati měl, dva tisíce
hřiven. z zajatých Zidů králi doplnil.
ll. [ poslal hned do měst pomoř
ských, svolávaje k kupování židovských
otroků. slibuje. že po devadesáti otro—
cích za hřivnu' dávati bude. neprohlé
daje ku pomstě. kteráž od Všemohou
cího měla.jej dostihnouti.
_ 12. Ale Judas zvěděv to. oznámil
Zidům. kteříž s ním byli. příchod Ni
kanorův.
13. Z kterýchžto někteří strachujice
se a nevěřice spravedlnosti Boží. v útěk
se dali:
14. jiní pak co měli. prodávali a spo—

lu Pánu se modlili. aby je vysvobodil
od bezbožného Nikanora. kterýž je byl
prodal prvé. nežli se byl přiblížil;
15. a byt ne pro ně. tedy pro umluvu,
kterouž byl učinil s otci jejich a ro
vzývaní nad nimi svatého a velebneho
jména svého.



16. Tedy sebrav Machabeus sedm
tisíc. kteříž s nim byli. prosil, aby se
nesmířili s nepřáteli. aniž se báli množ
ství ne řátel. táhnoucích nespravedlivě
proti_mm, ale by statečně bojovali.
17. majíce před očima pohanění. kte—

réž oni nespravedlivě místu svatému uči
nili. též i ukřivdění městu. kteréž v po
směch uvedli, nadto i ustanovení star
ších. jež byli zrušili.
18. „Oni zajisté doufají v zbroj,“ řekl.
„spolu i v smělost: ale my doufáme v
Pana všemohoucího, kterýž může i ty,
kteří proti nám táhnou. i veškeren svět
jednim pokynutím shladitiJ'
19. Připomenul pak jim také 0 po
mocech Božích. kteréž se byly udály ot—
cům. a'že pod Sennacheribem sto osm
desůte pět tisícův zahynulo:

10) t.. z dhti jeitč dlužnou po otci svém Antiochovi, jejž byli Římané přemohli.
11) t. asi za 2171 zí. r. č.; pak by byl přišel jeden asi na 24 zl. r. 45.
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. 20. s o bo'i. kterýž bojovali proti Ga dělivše rovným dílem mdlě. sirotky a
latským' v liabylonsku: jak jimi, když vdovy. ano i starce.
macedonštl společníci." majíce bojo
31. A zbroj jejich pilně sebravše, vie
vati. váhali, jsouclmi počtem toliko šest cku složili v místech příhodných. osta
tisícův. zhubeno jest sto a dvaceti tisí tek pak kořisti do Jerusalěma přinesli:
32. a zabili Filarcha. kterýž byl s Ti
cův s pomocí jim s nebo danou. a jak
mnoho dobrého za to vzali.
motheem. muže nešlechetněho. kterýž
21. Těmi slovy statní učinění jsou, i
(byli) hotovi zemříti pro zákon a vlast.
22. Ustanovil tedy bratry své. Šimona
a Josefa a Jonathu, vůdci obojího zastu
pu, poddav jednomukaždému tisíc a pět
set mužův.
23. Po tom pak kd ž Esdrůš četl jim
knihu svatou a dal hee 0: „Pomoc Boží !“

byl v mnoh ch věcech Židy trápil.
33. A k yž slavnost vítězství slavili
v Jerusslémě, toho. kterýž byl svaté
dvěře zapálil, totiž Kallisthena. když
byl utekl do jednoho domu, spálili. hod
nou mu mzdou za bezbožnosti jeho
splativše.
34. Přehanebný pak _Niksnor. kterýž
sam vůdce _vprvni řadě potkal se s Ni— tisic kupců k skoup'ení Zidů byl řivedl,
kanorem.
'
36. pokořen jsa s pomocí P ně od
24. A majice za pomocníka Všemo těch, kterýchž sobě se. nic nevěřil, slo
živ
s sebe roucho slavné, bezcestnými
hOuciho. zbili přes devět tisíc lidí: větši
pak vojska Nikanorova částku, ranami krajinami utíkaje. samojediný přišel do
Antiochie. u veliké neštěstí zahynutím
zemdlenou. v útěk zahnali.
25. Pobravše pak peníze těch. kteří svého vojska upadne. .
36. A ten. jenž byl Rimanům slíbil,
jicb přišli kupovat. se všech stran je
že jim daň napraví z jat ch jerusalým
stíhali.
sk
ch utrženou. ohlašova nyní. že Zidě
26. Ale navrátili se. hodinou jsouce
donuceni. nebo bylo před sobotou: pro oc ance mají Boha, a že tedy nemo—
kteroužto příčinu nesetrvali. honíce je. hou raněni býti, proto že následují za
konův od něho ustanovených.
27. Ale zbroj jejich & kořisti shro
máždivše. světili sobotu: velebíce Pana.
kterýž 'e vysvobodil v ten den. počátek
Kapitola 0.
milosrdenství kapaje na ně.
Navman). u : Per-ídy Antínch hůl. na ose“ s vom
28. Po sobotě pak. rozdělili kořisti spod.hranou nemocimluvim jest; ll. lak—množí
uznal. 19. Z'ulům lichotil . 28. Ikon—l.
mdlým a sirotkům a vdověm: a ostatek
saun s svými podrželi.
'
]. Téhož času se Antioch "shanbou :
29. Tedy když se ty věci děly a vši Persie vracel.
ckni obecně modlitbu konali. prosili mi
2. Neb byl všel do města toho. kte—
losrdněho Pána. aby se do konce smířil réž slovo Persepolis.' a pokoušel se ob
s služebníky svými.
loupiti chrám a město pohubiti: ale
80. A z těch, kteříž byli sTimotheem kd ž množství lidu zbraně se chopilo.
a Bachidem. proti niin bojujíce. přes dva v těk zahnáni jsou: a tak se stalo. že
ceti tisíc pobili. a pevnosti vysoké opa Antioch po útěku s hanbou se vracel.
3. A když přišel k Ekbataně.' zvě—
novali: a větší část kořisti rozdělili po
20) To se stalo ze Antiocha Sobota. o něm! Appian vypravuje, že Gelay s pomocí Židů ; Asie
vypudil. — ") t. řecké vojsko. které spolu s lidovůýn město hějilo.
2) Dle !. Mach. 5. ]. Elimaís; tsm! srovnej i dne.
3) Hlavní město země médské.
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děl. co se stalo s Nikanorem &.Timo

theem.
4. Tedy pohnut jsa hněvem, domní

9.*_24.

jest. b'ti poddánu Bohu, a smrtelný

člověk ohu se nerovnejžl“
13. [ modlil ee nešlechetník Pánu,
val se. že nkřivdění těch, kteříž ho za od něhož neměl dosíci milosrdenství.
14. A "město. k němuž s chvátanlm
hnali, bude moci na Židy obrátiti: a pro—
tož rozkázal hnati vůz svůj. bez přestání jel. aby je 5 zemí srovnal &.všeobecným
cestu koneje. nebeským soudem jsa nu hřbitovem učinil, toby nyní rád učinil
cen.
něvedž tak yšně mluvil. že až svobodným:
přij 0 do Jerusel ma, udělá z něho
16. a Zidům. o kterýchž byl řekl, že
je ani pohřbu hodným! býti neuzná.. ale
mohylu hrobovou Zidův.
5. Ale ten. kterýž všecky věci vidi. ptactvu a šelmám k rozchvátanl pone
Pán Bůh israelský. udeřil jej ranou chá, a. že je i s dětmi pohubí, těm nyní
neuzdravitelnou' a neviditelnou. Nebo slibuje. že je rovny Athenským učiní:
IG. chrám také svatý. kterýž prvá ob
'skž dokonal tu řeč, opadlo jej ukrutně.
bolest střevnl &.hořkg muka vnitřní:
loupil. že nejlepšími dary ozdobí &svatá
6. a jistě dosti spravedlivě. on totiž nádobí rozmnoží, nákladů k obětem ná,
mnohými s novými mukami jiných utro ležejících že z svých důchodů dodávati
by mučível. &nikoli neustal od své zlosti. bude:
17. nadto i Židem že bude a všeliké
7. Ale nadto ještě. když pln jsa pý—
chy e. v mysli ohněm srše proti idům. místo země že zchodí a moc Boží že
rozkázal pospíšiti k ůčinku.' přihodilose. ohlašovnti bude.
že prudce jede s vozu spadl s těžkým
18. Ale když nepřestávaly bolesti (byl
těla obražením na. ůdech veliké bolesti zajisté na něj spravedlivý Boží soud do
šel). zoufaje psal k Zidům list na způ
trpěl.
8. A ten. který pýchou nad lidský sob odprošeni. toto obsahující:
_
19. „Nejlepším měšťanůmZidům
obyčej naplněn byl. až se mu i zdálo. že
mořským vlnám rozkazovati a. vysokost mnohé pozdravem (vzkazuje), &aby byli
hor na. váze věžiti může. ten n l až k zdraví ».štastni. (přeje) král a kníže An
_
zemi ponižen jsa. na nosidlec nesen tioeh.
20. Dobře-li se máte i synové vaši, a
byl. zjevně moe Boží sám na sobě do
daříli se všecky věci podle vůle vaší.
kazuje:
'
9. tak otom ztěla bezbožníkovs červi největší díky vzdáváme!
se prýští i a za živo v bolestech maso s
21; A jb. v nemoci jsa postaven. vhs
něho pršelo. puche'm také jeho &smra—
pak
se :
rajindobrotivě
Perskýchpamětliv,
a těžkounavraoeje
nemocí jsazs—
dem vojsko obtěžováno bylo.
10. 'A kterýž málo před tím mněl. že chváeen. za potřebné jsem soudil, péči
by nebeských hvězd dosáhl, toho nikdo míti o obecné dobro:
pro nesnesitelný smrad nésti nemohl.
22. nezoufaje o sobě, ale naději ve
ll. Tu tedy počal._těžké pýchy za— likou maje, že z té nemoci vyjdu.
23. Pamatuje se pak, že'i otec můj.
necbav. ku poznání sebe přicházeti.
Božkou ranou jsa napomenut, ano kaž— když v hořejších krajích vedl vojsko,
dým okemžením bolesti jeho se vzmů— ukázal, kdoby po něm měl přijmoutí
knížetství:
y.
24. aby jest-li žeby se co odporného
12. A již ani sám svého smradu ne
moha snésti, takto řekl: „Spravedlivě dělo. anebo co nešťastného se prohlásilo,
7) Dle řeckého: „Přispišiti si s cestou“ nebo o jízdou.

20) t. „Bohu. douquiee v nebesa“ jako! řecký text dokladů.

9. ZS.—10,17.

am

vědouce obyvatelé krajin. komn zane
chána jest zpráva, nebouřili se.
25. K tomu znamenaje. že všickni
okolní mocnéřové & sousedé příhodné
ho času šetří a čekají. co se zběhne.
ustanovil jsem svého syna Antiocha
králem. kteréhož jsem častokrát pro—
jížděje hořejší království. mnohým : vás
poroučel: a k němu jsem psal věci níže
položené.
26. Prosím vás tedy a žádám. abyste
pamatujíce na dobrodiní obecné i zvlášt
ní. jedenkaždý víru ke mně i k synu
mému zachovali.
27. Doufám zajisté. žet on mírně &
vlídně jednati bude. a že nasleduje má
ho předsevzetí. i přítelem vám bude.“
28. Ten tedy vrah a rouhač nejhůře
jsa poražen. jakož i on jiné trápil. v cizí
zemi na horách bídnou smrtí život do
konal.
29. Filip přenes
pak. jenž
s ním
vychován.
tělobyl
jeho;spolu
a obávaje
se Antiocha syna. k Ptolemeovi Filome
torovi do Egypta odšel.

Kapitola 10.
Jůdu dobyl Jerusalem. . očistil chtění; 10. An
tiocha- Eaupatorpronásleduje Zldy. jako byl činil ohe
jeho; 28. ale s pomocí Boží vítáni Zidé nad nepřáteli
. velebí : toho Bohu.

l. Machabeus pak a kteří sním byli
s pomocí Páně chrám zase i město vzal:
2. a oltáře. kteréž b li cizozemci na
ulicích vždělali. i chramy modlařské
zbořil.

3. a vyčistivše chrám. udělali jiný ol
tář: &z jiskříkůvv křesavše ohen! oběti
po dvou letech obětovali i zápal a sví
telnice a chleby posvátné předložili.
4. To učinivěe. prosili Pána padše na
zemi. aby více neupadli vtakové zlé věci:
ale jestli žeby kdy i zhřešili.aby od něho
milostivěji pokáréni byli, a nebyli vydá
vůni ukrutným a rouhavým lidem.
5. Přihodilo pak se, že kteréhož dne
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chrám od cizozemců poskvrněn byl. té—
hož dne stalo se vyčistění, pětmecítmé
bo dne měsíce Kaslev.
6. I slavili s veselim osm dní jako
slavnost stánků, vzpomínajíce si, že
před malým časem den slavný stánků
na horách a v jeskyních obyčejem zvlřat
byli slavili.
7. Pročež oští y břečtanem obvinuté
a ratolesti zelen i almy nosili k slévě
toho. kterýž přispěf jim, aby vyčistili
místo jeho.
8. [ uložili jsou obecným přikázaním
a usnešením všemu národu židovskému.
aby každého roku slavili dny tyto.
9. A tent byl konec života Antiochova.
jenž slul Epifanes.
10. Nyní pak co se za Eupatora. syna
bezbožného Antiocha..událo, vypravovati
budeme. ukracujíce nehody. kteréž se
u válkách přihodily.
11. Ten zajisté uvézav se v království.
ustanovil nad úřad královskými něja
kého Lysiáše, feni ého a syrského voj
ska kníže.
12. Nebo Etolemeus. jenž slul Macer.
ustanovil k Zidům spravedlnost zacho
vati a zvláště pro křivdu. kteréž se stala
proti nim. &pokojně s nimi nakládati.
13. Proto obžalován jest od přátel u
Eupatora. a když častokrát zrádcem jest
nazván. že byl Cypr jemu od Filometora
svěřený opustil a k Antiochu Epifane
sovi se obrátil a. od něho též byl odšel,
jedem život dokonal.
.
14. Gorgiéš pak jsa zpravcem krajin.
sebrav cizozemce. často Zidů vybojo
vával.

_

'

15. Ale Zidé. kteříž příhodné evno
sti drželi. přijímali vyhnance : erusa
léma a "ali se bojovati.
16. ' i ak. kteříž byli s Machabeem.
na modlitiiéch Pána vzývajíce. aby jim
pomocníkem byl, na idumejské pevnosti
ndeřili:

_

17. a obořivěe se na ně s velikou si

3) t. mkřesavše oheň nový, jelikož onen starý schovnti nemohli. (u. Mach. 1. is.)

1844

10.18.— II, 2.

QMaOhabojská.

lon. nocnili se míst. a každého na po—
29.seKdyžpak
bitva
prudké
nepř telům
: nebe
pětbyla.
mužůuké
na
tkéní zabili. a všech spolu neméně dva zalo
ceti tisíců povraždili.
'
koních. s uzda_mi zlatými. krasných,
18. Když pak někteří na dvě velmi jenž byli vůdci Zidům:
vně věže se byli utekli. všecku potře
30. : nichžto dva Machabea u pro
střed majíee a zbrojí svou ho obklíčivše.
u k brénění majíce,
—
_
.
19. Mechabeus zanechav Simone a ne orušena zachovávali: na nepřětely
Josefa a Zaehea & těch, kteříž s nimi par šípy a blesky stříleli. pročež slepo
tou mámení a plni zmatku adali.
21:1:obrěu'l
dosti drahně.
jich vybojovali.
se k těmab ojům.
jichž větší
31. [ obito jest dvaceti tisíc pět
set pěšícb)a jízdnýeh šest set.
potřeba kažala.
_
32. Timotheus pak utekl do Gaza.
20. Ale ti. kteříž s Simonem byli, la
komstvím svedení jsouce, dali se ně hradu pevného. kterými vládl Chereéš.
kterým : těch. kteříž na věžích byli,
33. Tedy Machabeus a kteříž s ním
penězi namluviti: a sedmdesůte tisíc byli. veselice se oblehli tu ohradu za
dvoudrachem' vžavňe. dopustili někte čtyry dn .
rým uteci.
34. TI pak. kteříž vnitř byli. v pev—
21. Když pak oznámeno bylo Ma nost místa doufajíce. láli jsou nad míru
ehabeovi. co se stalo. shromaždiv kní a řeči hanebné mluvili.
35. Ale když se k pátému dni svita
žata lidu. žaloval, že za peníze prodali
lo. dvacet mlédnců z těch. kteříž byli
bratry. nepřétely jejich propustivše.
22. Protož zabíti dal ty. kteří zrádci při Machabeovi. rozpálivše se hněvem
se stali. & rychle těch dvou věží dobyl. pro rouhání, zmužile přistoupili k zdi a.
23. Zbrojí
i rukou všecko šťastně s lítou myslí kréče'lee ji stěklx:
36. ale i jiní tež vstoupivše. jali se
'ůsobě. na vou pevnostech více nežli
vaceti tisíc zhubil.
věže a brány zapalovati & ty zlolejce za
24. Ale Timotbeus. kterýž prvé pře živa péliti.
37. Po celé pak "dva dni pustošíce
možen byl od idů. svolav vojsko z
množství cizineův & sebrav jízdu asiat pevnostfl'imothea. schovauého vjednom
skou, přitáhl jakoby chtěl brannou ru místě. nalezše. zavraždili: ibratra jeho
Chereěše a Apollofanesa zabili.
kou židovské země dobytí.
25. Machabeus pak &.ti, kteříž s ním
b li. když on se přibližoval. modlili se
énu. prachem hlavy posypevše &bedra
žíněmi přepěsevše.
26. u kraje oltáře pedše. aby jim mi
lostiv byl. nepřátelům pak jejich aby
byl nepřítelem &protivníkům jejich aby
se protivil, 'akož zákon dí.
27..A tall po modlitbě. vzavše zbroj.
opodál : města vytěhše a blízko jsouce
nepřátel. položili se.
28. Hned
. když slunce vzešlo.obě
strany učinil: bitvu; tito zajisté rukojmím
vítězství a štěstí mimo svou udatnost
majíce Pánaz'oni za vůdcev bojiměli sílu.

38. To vykonavše. v písních & chva—
loz ěvíeh dobrořečili Pánu. kterýž ve—
lik věci učinil v Israeli &.dal jim ví

tězství.

Kapitola ll.
Lysiěhvslikoudloutíhne protiŽidům;a těmsenum.
pomoc | nebo; 12. [,y-iu

přemožen"uhodil s nimi 0

mir; 16.ma na, psali ŽidůmLyu.. a. Antloeh.
34. Římané.

1. Po malém pak času Lysiéš,

o—

ručník &.příbuzný králův a zprůvce v ě.—

dy. těžce nese to. což se bylo stalo,
2. sebrav osmdesěte tisíc mužův a

20) Jedu dncbma plnilo ni '/. telem. 37 '/. kr. !. d.

". 8—24.

aw
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jízdu veškerou. táhl proti Židům.“ maje nahlížeje. že Zidé jsou nepřemožitelní.
za to. že dobyté město učiní příbytkem na pomoc všemohoucího Boba spoléha
jíce, poslal k nim:
pohanům.
14. s sliboval. že chce svoliti ke vše
3. chrám pak že mu bude důchodem
mu. což jest spravedlivého. i krále při
eněz.'
jako
jiní
chrámové
pobanští.
a
něžství že ude míti každoročně na nutiti. aby byl řítelem 'ejich._
prodej:
15. Svolil pa Mac
eus prosbě Ly—
4. nerozpomena se nic na moc Boží. siášově. ve všem k užitečnosti bledě: a
ale s myslí upnou v množství " cb kteréžkoli věci psal Machabeus Lysiá
a v tisících jízlgnýcha v osmdesáti oních šovi o idech. v král svolil.
doufal.
16. B li zaji
psání Zidům listové
6. A vtrhna do Jůdstva a přiblíživ se od Lysiáse toho způsobu a obsahu:
Lysiáš lidu židovskému pozdravení!
k Bethsuře. kteráž byla v úzkém místě.
od Jeruzaléma vzdálí pět honů. dobýval
17. Jan a Abesalom. kteříž byli 
té pevnosti.
sláni od vás. podávajíce psaní. žáfo'.
6. Kd ž k Machabeus a kteří s ním abych to. což skrze ně zvěstováno bylo.
byli. zvě ěli. ani dobývají pevností.s plá naplnil.
čem.a slzami prosili Pána i veškeren lid
18. Cožkoli tedy mohlo se řednésti
spolu, aby dobrého anděla poslal k vy králi. vyložil jsem: a co ma'
0 bylo.
svobození lsraele.
ont dovolil.
7. A sám Mscbabeus první zbraně se
19. Zachováte-li tedy vjednání víru,
chopiv.napomínaljiných. aby spolu s ním i potom v
'ím se. abych vám při
vydali se v nebezpečenství a ku pomoci činou dobrých věcí byl.
20. O jiných pak věcech. o každé
přišli
svím.
8. Abratřím
když spo
u šli s ochotnou myslí. zvlášťústně jsem poručil i oněm. itěm.
v Jeruzalémě okázal se jezdec v rouše kteříž ode mne posláni jsou. aby pro
bílem. an před nimi jede, v odění zlatém mluvili s vámi.
kopím máchaje.
21. Mějte se dobře! Léta. stého ctyři
ll. Tedy všickni společně chválili mi cátébo osmého. Dioskora měsíce.“ dne
losrdnébo Pána a posilnili se srdcem: čtyrmecítmého.
hotovi jsouce netoliko lidi. ale i šelmy
22. List pak králův toto v sobě ob—
nejlitější a zdi železné proniknouti.
sahoval: Král Antioch bratru Lysiášovi

10. [ šli ochotně. majíce s nebo po—
mocníka a smilujíclho se nad nimi Pána.. pozdravení!
23. Kd
otec náš mezi boby vzat
11. Au'ako
lvové orazili
obořivše
net-; byl. my c jlce. aby ti. kteříž jsou v
řátel
rkem.
z nicslo;na
pěšíc
království naš-. bez rozbroje živi a
jPedenLteliisíc. a fezdců tisíc šest set:
'
12. a všecky v útěk zahnali. mnozí svých věcí ilni byli.
24. slyše ' jsme. že Židé nesvolili otci
pek z nich raněni jsouce. bez zbraně vy—
mému.
aby
přistou
ili
k
obyčejům
l'e—
vázli. Ale i sám Lyaiáš vyvázl. hanebné
ckým. ale že chtějí
eti své ustanove
utikaje.
ní. a protož žádají. aby jim od nás pu
13. A žejaká
nebyl
v sobě
rozjímaje.
senemoudieám
mu po 'ka stala,
a štěny byly zákonní věci jejich.
2) Toto jat ms

jeho uzení proti Židům:v prvnim(l. "ldl- 4.2s—sa.) bylpornlomopotom

ihned toto druhé nastoupil.
8) Dílem : daně poutníkův. dílem : prod-ných důstojnosti.

2I)' t. našeho bran,

jek se domnívají; r. 164 př. Kr.
194
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25. Protož chtějíce. aby i ten národ v
pokoji
. ustanovili jsme a usoudili,

11. 25. — 12. 10.

čtyřicétéhoosmého. patnáctého dne mě
síce Xantika.

aby ehm jim byl navrécen. aby činili

vedlé o
'o stu-ších svých.
Kapitolau.
26. Dobře tedy učiníi. pošleš-li k nim Joppenití žádné ' moří utopí" 200 Židů; !. Macha—
a
' li jim pravice: aby pomajíoe beusaenanhhpomMíJannické potrestal.žeto

'vůli. bylidobrémysli. i svéhodo
brého hleděli.
27. K Zidům pak list od kréle byl
takový: K.:-ll Antioeh radě židovské i
jiným Židům
dravení!
28. Dobře-' se méte. mito se tak.
jakož chceme: však imy se dobře méme.
29. Přišel k ném Menelaus řka. že
chcete řijíti k svojim. kteříž jsou u nás.
30.
ž těm. kteříž ůjdou až do
třicátého dne měsíce Xanti af zaruču
jeme bapečnost. _

též ebmy'žlell:lo. pol-nivAnby . vojskaWu.

43. patlalohniu mrtvédoJOM

LKd

set

umlu stal.L

“či

jel k krthřŽidé Šak a „šla. seyobíša'llif
2. Ale ti. kteříž se byli osadili. Ti
motheus a Apollonius. syn Genneův.
též i Jeronym a Demofon. mimo tyi
Nikanor. kníže cyprské. nedali jim v ti
chosti dělati &v pokoji.

3. Joppenští pak tu nešleehetnost
spéchali: že prosili Zidy. s kterýmiž
bydleli. aby vstoupili na loďky. kteréž
31. ab užívali Zidé pokrmů & zé— b li řipravili. s ženami a syny. jakoby
konů "yi jakoži prvé: a žádnýz nich žldngho nepřételství mezi nimi nebylo.
žédným způsobem at netrpí žádné ob
4. Když tedy podle obecného města
táížlnostipro
ty věci. kteréž : nevědoml
se.
132. Poslali jsme pak i Menelaa. kte
rýžby k vám mluvil.
33. Mějte se dobře. Dim léta stého
čtyřicktého osmého. měsíce Xímtika

ustanovení i om svolili, pro pokoj žid—
ného podezření nemajíce. & když na
hlubinu přišli. ztopili jsou jich neméně
dvou set.

5. Kteréžto ukrutenství nad lidem
néroda svého zpéchané kd ž věděl
Jůdas. přikázal mužům. kteřížbylis ním.
dne patnáctého.
34. Poslali pak i Římané list. takto a. vzývaje spravedlivého soudce Boha.
6. táhl na vrahy bratří svých a noč
psaný: K vintus Memmiusa Titus Ma
nilius. poslové Hmčtí. lidu židovskému né přístav lodí npélil a loďky spélil. ty
pozdravení.
pak. kteříž od ohně utekli, mečem pobil.
7. A když to tak udělal. odtáhl. chtě
35. avéci.
Lysiéš. pří— se zase navréúti :. všecky Joppenské
buzný
ův. do kteréž
stil. ivém
my dopouštíme.
vyhladiti do kořen.
žeb36."21těch
' na hnověeech.
vznežekteréž
b soudil.
'.
8. Ale když zvéděl. že i Jamničtí to
életž někšho ihned. rozmluSíyce
genů:
likéž chtějí učiniti Zidům. kteříž s nimi
bou pilnéji. abychom ustanavili. jakož b dlí.
yt). připadl nočně i na. Jomnitské a
sluší na vás: nebo my jedeme do An
tiochie.
přístav s loďmi zapálil: tak že díře od
37. Protož pos te odepsau'. aby ohné vidina jest v Jerusalémě vzdélí
honův dvě stě čt 'ceti.'
chom i my věděli. teré “ste vůle.
10. A když
d byli odtrhli devět
38. Mějte se dobře. én léta stého

80)t.uaiebohbn;taktéžv.83.av.38.
l)'l'rvul ten pokoj ani osm mbieů; v mnobýehměoteeh "lišt
jiných uhodil.

pomřuích obývuhpoapoluslidem

9) 42 hony počítaje na českou míli. jest akoro 6 mil. Dle toho i jinde. jako IO. 17. a díle.

12. | 1—30.

QW

honův a proti Timotheovi táhli. svedli
s ním bitvu Arabští. pět tisíc pěších a
jízdných pět set.
ll. Bitva byla silná.. ale s pomocí
Boží šťastně se podařila: Arabští pře
možení jsou, a kteří ostali. prosili. aby
jim
podal
pastvy
dávati
i vJůdas
jinýcplravice.slibujice
věcech prospěšnými
b ti.

Jůdasríakvěcec
ma' jsou
za to.
vprav
děý12.
ve mnohý
jimžeužiteční.
slíbil
koj : &.davše si pravice. odešli

do s ch stanů.
13. Případ! pak i na. město jedno
pevne, mosty a zdmi ohrožené, v němž
bydlili zástu ové národů rozličných, je
muž jméno
En.“
14. Ti pak. kteříž byli vnitř. doufajíce
v pevnost zdí a v hojnost špíže. nedban
livě se bránili. zlořečením popouzejice
Jůdu a rouhajíce se s mluvíce. což
nesluší.
15. Tedy Machabeus. vzývaje veliké—
ho světa Pána. kterýž bez beranův &
válečných nástrojův za času Jesusa zbo
řil Jericho. lítě hnal ke zdi: (J:-- 6-)
16. a města dle vůle Páně dobyv. ne
sčíslné povraždil lidí. tak že se zdálo.
' ob jezero tu ležid áíři dvou honů
í zbitých oplývalo.
17. Odtud odtáhše honů sedm set
padesáte. přišli do Charaky' k těm Ži
dům. kteříž slovou Tubianejštíz"
18. a Timothca v těch mistech ne—
postíhlijsou, an nic nezpravivnavrátil se.
zanechav na jednom místě stráže velmi
silné.
19. Tedy Dosítheus a Sosipater. kte
říž byli vůdcové s Machabeem, pobili
zanechaných od Timothea na stráži de
set tisíc mužův.
20. Machabeus pak. zřídív okolo sebe
šest tisícův a rozstavivje v pluky. táhl
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proti 'I'unotheovi. majícímu s sebou sto
dvacet tisíc pěších. a jízdných dva tisíce
pět set.
21. Zvěděv sk 0 tažení Jůdově Ti
mothem. posl napřed ženy a děti i ji
nou připravu do pevnosti. kteráž slovo
Kamion :' byla zajisté nedobytná a ne
snadný ]: ní přístup pro úzkost míst.
22. A když rvní pluk Jůdův ukázal
se. říše! strac na nepřátnly z přítom
nosti Boha. kterýž všecky věci vidí. a v
útěk zahnáni jsou jeden od druhého. tak
že jich víceod svých padlo a ranami svých
mečů pošlo.
23. Jůdas pak náramně dotíral naně.
trestaje bezbožná. a porazil : nich třicet
tisíc mužů.
24. Sám pak Timotheus upadl v lu—
ky Dositheovy a Sosipatrovy: a ' al s
mnohými prosbami. aby ho nechali na
živé. proto že má drahně rodičů židov
ských i bratří (zajatých). kteHby pro
smrt
vši naděje
zbaveni
25.jeho
A když
na. svou
viruslibyli.
il. žejs
navrátí podle ustanovení. propustili jej
bez úrazu pro zachování bratří.

26. Jůdas pak vyšel k Kamionu. po
biv pětmecítma tisícův.
27. Po útěku a pobiti jich hnul se s
vojskem k Efronu. městu hmeněmu. v
němžto množství národů rozličných by
dlilo: a mládenci silní statečně odpírali
na zdech stojíce: bylo pak v tom městě
také mnoho válečných nástrojův a zá
soba střel.
28. Ale když vzývali Všemohoucího,
kterýž svou mocí sílu nepřátelskou po
tírá. dobyli města: a ztěcb. kteříž vněm
byli. pětmecítma tisícův pobili.
29. Odtudtáhli k městu Scythick ch.'

kteráž3,10 od Jerusalšma šest set onů
vzdálí.

_

_

30. Ale když lidé. kteHž u Scytho

13) sm unu co Kasfor. (l. nm.. a, ze)
17) V krajině mestská; podnos Karak. — ") Po krajině Tob nebo Tubin tak zvání.

21) sm

totážjako Karmina. (l. mu. s. 26. se.)

29) Scythopolís. nedaleko Jordánu v kmenu Ianassosovu, v krajině desíti měst. — ") t. asi
li mil. 42 hony počít-,je na mill. (Srov. svrchu 9. pasu.)

amu
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liukýoh byli. svědectví vydůvsli. že
gzbrotivě s nimi ukládali. že také v čas
neštěstí mírněs nimi činili.
31. poděkovavěe jim a napomenuvže.
aby i potom dobrotivi byli k národu
jejich. přišli do Jemsslěma. když den
slavný těhodnů nastával.
32. A po letnicích

'

' roti Gor—

giěšovizprůvci země i umejs 6.

_33. viemčtyrml
paksty.
s třemi tisíci_ pěších,
a jíednýc
_
34. A když se s lu týksli. phho—
dilo se. že něco m5: Zi ů padlo.
35. Ale nějaký Dositheus. jezdec ba—
cenorský. muž silný. 'a.l Gol-ghiše: a
k
ho chtěl jíti živé o. jízdný jeden
:
ckých obořil se naň a utal mu ra

meno: a tak Gorgiňš utekl do Meresy.'
86. Když pak ti. kteříž s Esdrinem
byli. dlouho boju'íce. již ustánli. vzýval
Jůdss Pána. aby yl pomocníkem s vůd
cem boje:
37. i počne mateřsk ' 'sz kem.

12.3.. _18' :.

bez hříchu. před očims vidouce. co se
stalo pro hříchy těch. kteříž poraženi
son.
43. A učiniv sbírku, dvnnácte tisíc
drachem stříbra“ poslal do Jerusolěma.
aby obětována byla za hřích mrtvých
obět. dobře a nábožně my e 0 zmrt
vých vstímí:
44. (nebo kdyby nebyl měl naděje. že
vstanou : mrtvých. kteříž byli padli.
zdálo by se zbytečné a marně. mo—
diiti se za mrtvěz)
.
45. a že uznával. že ti. kteří v o
božnosti zesnulí. mají výbornou milist
složenou.
46. Pročež svatá a spasitelně jest my
šlénka u mrtvě se modliti. aby od hří
chů zproštění byli.

Kapitola se.
Jak Antioeh Supetar přitih do .Iůdstvs. Mencl-o umr
tlti dal. 10. odlůdy plk přemohli jen o 28. smlouvu

' nim didl

zdvihl s ísněmi hlasu,? tideyřivna o

jovníky čorgiěšovy. rozehnal je.
38. Jůdas k sebrav vojsko, přitáhl
do města
ollsm: a když přlcházel
sedmý den. očistivěe se podle obyčeje.
na těmž místě sobotu světili.
39. A druhého dne přišel Jůdns s
svými. aby sebral těle těch. kteříž po
raženi byh. a aby je položil s rodiči v
hrobích otcovských.
40. [ nalezli pod sukněmi zabitých
dary modlz kteréž u Jsmnie byly. kte
réž úkon Zidům zapovídá.:protož všech
něm zře'mó bylo. že pro tu příčinupadli.
41.
věickni velebili spravedli
vý soud Páně. kterýž tajně věci učinil

zjevně.
42. A tak k modlitbě se obrátivše.
prosili. aby to provinění. kteréž se stalo.

v npomenutí dino bylo. Udatný pak
Jůdss napomínal lid. aby zachoval: se

l. Léta stého čtyřicátého devětěho
zvědělJůdas, že Antioch Eupator tíhne
s množstvím roti Jůdstvu._
2. s s ním ysiěš. pomčník &správce
vlády. maje s sebou pěších sto deset ti
síc a jízdných pět tisíc a slonů dvame
cítma a vozů kosních tři sta.
3. Přimísil pak se k nim i Menelaus:
». s velikou lstí prosil Antiocha. 'ne za

dobro vlasti. ale naděje se. že bude
ustanoven knížetem.
4. Ale král nad králi vzbudil hněv
Antiochův proti hříšníku: a když vnukl
Lysiěš. že on jest příčinou všeho zlého.
rozkázal (jakož u nich obyčej jest.) ihned
na tom místě 'íti ho s mbíti.
5. Byla p

pele všudy vůkol:' : té yl pohled p' mo
dolů:

85) Město v kmenu Jůdovn; tak te'ž Odollnm v. 88.

48) Podali se vůbec 4 dnehmy na ] tel-r:!
5) Dle Řeck.: „u nitě."

na témž místě věže pa—

desáti loktů vysoká. mající hromadurpo—

'

zl. 50 kr. r. &.

— ") &.mělo ns lide povim. s něhož se přímo dolů hledělo.

QW
6. odtud kšeal svatokrádce onoho do
pole svrci. ano jej všickni pudili k aa

ynutí.'

7. [ stalo se. že tako m úkonem
umřelnikom přestupník enelaus. aniž
v zemi pohřben byl.
8. A jistě dosti spravedlivě: nebo že
byl mnohé hříchy proti oltáři s 'chal.
jehož oheň i popel byl svatý. on smrti
vpopeli odsouzen jest.
9. Ale kral pustiv uzdu vůli svě, táhl
dále. aby okázal Zidům. že horší jest
nežli otec jeho.
10. To zvěděv Jůdas. přikáml lidu,
aby dnem i nocí vtývali Pěna. aby jakož
vždycky. tak i nyní pomohl jim:
ll. báli se zajisté. aby zákona a vla
stii chrámu svatého zbaveni nebyli: a
aby lidu, kterýž nedávno maličko si od—
dechl. nedo ouštěl opět rouhavým po

hanům pod ánu býti.
12. Když tedy všickni spolu tak činili
a prosili od Pána milosrdenstvi a plů
čem a s posty. po tři dni ustavičně roz
prostřeni jsouce. napomínal je Jůdas,
aby se připravili.
13. Sám pak s staršími myslil. aby
dříve.nežliby král s vojskem vtrhl doJůd
stva a dobyl města. vytáhli a poručili
soudu Páně konec věci.
14. Tedy poručiv všecko v moc Boha.
stvořitele světa. a napomenuv své. aby
statečně bojovali. s až do smrti pro sá—
kon, obrům. město. vlast a měšťany stě.
li. položil se s vojskem u města Modinu.
16. A dada svým heslo: „Vítězství
Boží !“ mládence nejsilnější Vyhrav. v
noci připadl k stanu královu . a pobil v
ležení čtyry tisíce mužův a největšího
: slonů s těmi. kteříž na něm byli.
16. A největším strachem a zkor
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moucením vojsko nepřátelské naplnivše.
šťastně řídivše. navrátili se.
17. o
se stalo na usvitě a po
mocí a po ochranou Páně.
18. Ale král zakusiv smělosti židov
skě. pokoušel se lstí 0 místa nepřístupná.
19. A táhl s vojskem k
. jenž
byla pevnost židovskš hrasenš: ale odo
hnán.
'en. oslaben jest.
20. ěm ak. kteříž tam byli. posílal
Jůdas
tře y
21. ronbšelpaktajnosti nepřátelům
kýsi Rodok : vojska židovského. kterýž
to postížen. jat a vsazen jest.
22. Smlouva! král opět s těmi . kteříž
byli v Bethsuře: podal pravice (k smí
ření). přijal. odtáhl.
23. Potkal se s Jůdou a přemožen
"est. Když pak svěděl. že se zprotivil
ilip v Antiochii. kterýž byl zanechán
u vládě, náramně poděšen odprosil Ži
dův. a poddůvaje se jim. pod přísahou
sliboval všecko. cob se s ravedlivěho
zdalo: a amířiv se o ětov obět. uctil
obrům a dal dary.
24. Machabea oh'al a ustanovil vůd
cem a knížetem od tolemsídy až k Ge—
renským.
_ 25. Kd ž pak přišel do Ptolemaidy.
těžce nesli Ptolemaidští přátelskou tu
smlouvu. hněvajícese, aby snad smlouvy
nezrušili.
26. Tehdy vstoupil Lysišš na stolici
sondnou, pověděl příčinu. a ukrotiv lid
navrátil se do Antiochie: a tak se jest
dělo taženl i nsvršcenl krklovo.

6) DloŘeeláho: (5) „Jest pak na tom místě vu. ploš popele; ta nil ůstrqjí vůkol. přímov popel
nakloněnó; (6) odtud toho, kdo se svatokrádeže dopustil, nebo jiný veliký zločin sphhnl.
všichni v sáhubu svrhujh“ Tento usmrcení spůsob vymysli! Darius Ochus; sapřisšhna se totál, že
odpůrce své. kteří se proti němu byli spikli a jichž _se byl smouil. mečem oeutratl, polnl
je k sobě a častoval hojně vínem. potom pak v takové věli v žhavý popd svrhnutí dal.

aw
Kapnela 14.
Alenu-.
umu hta.mmmmmžmn.
lt. Dnu-lu “vi Nika-end makalJudejak

80.

tnpkůkladůmiůonhl;nn.-iu
amu smrta
att-ll. , pohanůmv mes ||.de
1. Po třech pak letech zvěděl Jůdas
i kteříž s ním byli. že Demetrius syn

Selenkův.'s množst

velikýma s lod

mi v přístavu tripolském vystoupil k
místům příhodným.
2. a že obdržel krajiny proti Antio—
cboVia vůdci jeho Lysiášovi.
3. Nějaký pak Alcimus. kterýž byl nej
vyššímknězem.'ale dobrovolněposkvrnil
se za času smíšení." mamenaje. že žád
ným způsobem se mu nedostane zacho
vati života. aniž Hetupu míti k oltáři.
4. přišel k králi Demetriovi léta stého
padesátého. nesa mu korunu zlatou a
palmu & mimo to i ratolesti. kteréž se
zdály býti : chrámu. A v ten den za
jisté mlčel.
5. Ale dostav příhodného času k své
nesmyslnosti. povolán od Demetria do

". 1—22

ll. Takové veci když od něho ro
nešeny byly. také jiní přátelé, nep tel
sky se majíce k Jůdovi. rozpálili Do
metria.
12. Kterýž i hned Nikanora rávce
nad slony poslal co vůdce do Jů tva.
13. poručiv mu. aby Jůdu zajal. ty
pak. kteříž s ním byli. rozehnal &Ala
ma nejvyšším knězem největšího chrá
mu ustanovil.
14. Tehdy národové. kteříž z Jůdstva
před Jůdou utekli. sběhli se stádně k Ni—
kanorovi. bíd a orážky Židů ža štěstí
svých věcí po
jíce.

15. Tedy Zidé uslyševše. že Nikanor
přichází a že národové s ním se spojili.
zemí se posypavše rosili toho . kterýž
lid svů' ustanovil. aby ho na věky ostří
hal. a kterýž svého dědictví zázraky pa
trnými ochraňuje.
16. Když pak vůdce rozkázal. ihned
se odtud hnuli a sešli se k městečku
Dessa .
17.šimon pak. bratr J ůdův. svedl bit
rady . tázán. na jaké věciarady by Ži vu s Nikanorem; ale přestrašen jest ná
dé spoléhali,
6. odpověděl:*r.. m, |.th Assi— hlým přitaženim nepřátel.
18. Však ale Nikanor. uslyšev o tmu—
deové' slovou. nad nimižto vládne Jů
das Machabejsky. strojí války a činí roz žilosti společnikův Jůdových &velikosti
mysli. kterouž měli přiválkách pro vlast.
broje . aniž dopouštějí , aby království obával
se učiniti rozhodnutí bitvou.
bylo
19. Pročež poslal napřed Posidonia
7. plokojné.
ebo i já. obloupen byv : slávy ro
diěů (pravím pak : nejvyššího kněžství). a.Theodocia aMatthiáše. aby vespolným
přicházím sem:
pravice podáním učinili smlouvu.
8. nejprvé viru zachováva'e užitkům
20. A když dlouho se o ty věci roko
královsk m. druhé pak abyc také pro valo a sám vůdce na lid to vznesl. všech
spěl spo uměštanům: nebo zlosti oněch něch jedna byla mysl. aby k přátelství
veškeren národ náš nemálo bědován jest. přivolili.
21. Protož uložili den. v němžby sou—
9. Prosím tedy. 6 králi, všecky ty věci
vyčetl-ezevrubns.. opatřj
'inu i národ kromí mezi sebou jednali: každému
podle vyhlášené všechněm v dnosti své; stolice přinešeny a postaveny jsou.
22. Jůdas pak rozkázaLaby byli odénei
10. nebo
dokudž Jůdzo
možná..
aby království
po jstává,
mělo. není na místech příhodných. aby snad od ne

l)VlsI.llaeh.7.l.pou.
8) t. ustanoven Antiochem po smrti Hondu. — ") t. samovolné, hejna k tomu nucen. obnova!
. pohany. když spolu pounce přebývali.

o) vu [. na..

7. 13. pan.

14. 33—46.

B.Maohabejsld.

přátel vnahle něco zlého nevzniklo: i
učinili 'sou slušné rozmluvení.
23. ydlil pak Nikanor v Jerusalémě
a nic nečinil nepravého a hejna zástupů.
kteříž se byli k němu shromáždili. pro
pustil.
24. Byl pak laskav na Jůdu vždy z
té duše a byl k němu nách len.
25. A prosil ho. aby jař ženu a zplo
dil syny. I učinil svat u: a pokojně se
choval. a společně živi b li.
26. Ale Alcimus. vida lásku jejich ve
spolek a smlouvy. řičel k Demetriovi
a pravil. že Nikanork cizím věcem svo
luje a že Jůdn. ůkladníka království, nů.
psdníkem svým ustanovil.
27. Tedy kral rozhněvav se. a neěle
chetn i jeho žalobami rozzloben jse.
psal ikanorovi. pravě. že sice přátel—
skou smlouvu těžce nese. ale že poroučí.
aby Machabea svázaného rychle do An
tiochie poslal.
28. To zvěděv Nikanor. zděsil se. a
těžce to nesl. měl-liby ty věci. o kte
rýchž se byli smluvili. zrušiti. an jemu
ten muž mc zlého neučinil:
29. ale že králi ode řítí nemohl. hle
dal času přihodného. y rozkaz vykonal.
30. Machabeus pak vida,. an ne tak
ochotně má. se k němu Nikanor. ale zu
řivěji při obyčejném potkaní se ukazuje.
rozuměje. že ta přísnost není z dobrého;
sebrav malo svych. kryl se před Nika
norem.

srovnémszemíaoltůhozkopěm achrém
ten posvétím Bachusovi otci.
34. A to pověděv.' odšel. Kněží pak
zdvihše ruce k nebi. vzývali toho. kte
rýž vždycky byl obránce ně:-ods jejicll.
toto řkouce:
35. „Ty. Pane všech věcí! kterýž ni
čeho nepotřebuješ. chtěl jsi míti chrtm
příbytku svého mezi némi.
36. A nyní. nejsvětější Pane všech! za
chovej na věky dům tento neposkvrněný.
kterýž 'est nedávno vyčištění“
.

37. ikan

pak nějaký : starších v

Jerusalémě obžalován “est u Nikanora,
muž miluje město a do ré poyěsti. kte
rýž pro tu milost slul otcem Zidů.
38. Ten za mnoho časů předsevzetí
zdrželivosti' zachovával v židovství. ho

tovljsa setrvati. byt tělo i duši vydati .
mě
39. Chtěje tedy Nikanor zjevně ro
nésti nenávist. kterouž měl k Zidpům.
poslal bojovníků pět set. aby ho jali.
40. Domníval se zajisté. že chytí-li
ho. velmi velikou škodu učiní Židům.
41. Když pak zastupově na dům
jeho se obořiti a dvéře vylomiti a oheň
přiložiti chtěli, a když ho již jímali, vra
zil do sebe meč:
42. vyvoliv raději slavně umi-Iti. nežli
poddanu býti hříšníkům a křivdy rodu
svého nehodné trpěti.

43. tuAleránu
kdyžd:]pěehem
ne dostidveřmi
měrné
sobě
. a ústupové
vrazili. vyběh směle na zed. vrhl sebou
zmužile mezi zástupy.
31.pře
Tanita?
on
zlěliiěl'
že jej statečně
44. a když oni rychle rozstoupili se
muž
'
říše
ne'většímn
an '
světějšímu chrgmu: a kiněžím. kte?íž upadl na prostředek šíje :“
45. a když ještě dýchal. roznítiv se
obětovali obyčejné oběti. rozkázal. aby
srdcem vstal: a ač se krev z něho veli
mu toho muže vydali.
32. Kteřížto kd ' pod přísahou ra kým tokem lila. a. on těžkými ranami
vili. že nevědí. kl: jest ten. jehož e zraněn byl. během zástup mrazil:
46. a stoje na jedné
skále. a
dali. vztáhl ruku proti chrámu
33. a. přiséhl řka: Jestliže mi Jůdy když krev již z něho byla vytekla, ujav
svázaného nevydůte. tento dům Boží střevasvé..oběmarukamahodiljena zé
39) a. od obyčejů pohonskýeh _
“) :. no hlavu. nebo na znak: dle Řeckého pu:

„na břicha:“

amm

15. 1—23.

stup. vzývsje psnovníks životaí ducha. by dem. mnvopočestný s krasomluvný a
mu je me navrátil: a tak život dokonal. od dětinství v cnostech cvičený. an ru

Kapitola 18.
Jak Manor noh-vo prot! Bohu mluví; 7. Huckabee

svýchkudshostiupeminlsmodbhemuýemývy

panjo. 21. modlí ne pk elu! ss toBehudíkyveuvA
. výuční ponuku toho ustanovuje.

]. Níkanor pak když zvěděl.že Jůdas
jest v místech ssmařských. myslil vší
silou v den sobotní bitvu svésti.
2. Když pak Židé. kteříž : donucení
s ním táhli . pravili: Nečiň tak zuřivě
a ukrutně. ale čest dej dni zasvěcenému
a cti toho, kterýž všecko vidí:
3. nešťastník onen thai se. jest-li na
nebi mocný. kterýž přikázal světiti den

sobotní ?

4. A když oni odpověděli: Jest sim
Pán živý na nebi mocný. kterýž přikk
ml světiti den sedmý.
6. Tedy on dí : ljů mocný jsem na
zemi. kterýž poroučím vzltí zbroj . krá
lovskou potřebu vykonatí. A však ne.
dovedl toho. aby byl tu vůli vykonal.
6. ] zdvihl se sice Nikanor s velikou
pýchou a umíníl nad Jůdou vystavěti
všeobecný vítězný pomník.
7. Ale Machabeus měl vždycky plnou
naději. že mu Bůh ku pomoci přispěje.
8. [ napomínal svých. aby se nebáli
příchodu národův. ale aby na paměti
měli pomoci. jež byly jim dány s nebo
a nyní též doufali. že od Všemohoucího
dino jim bude vítězství.

kann
zdviženýma modlil se a veške—
ren lí židovský. '
13. Potom se ukazal i jiný muž. vě
kem a slávou předivný a obklíčen vůkol
krůsou velikou.
14. ! promluviv Onílíš řekl: „Tento!
jest milovník bratří . lidu israelekeho:
tent jest. kterýž se mnoho modlí za lid
a za všecko město svete. Jeremiáš, pro
rok Boží."
15. Jeremiáš pak vztáhl pravici a dal
Jůdovi meč zlatý, řka:
16. „Vezmi meč svatý. dar od Boha.
jímž poradi protivníky lidu mého isra
elského!“
17. Tedy napomenutí jsouce řečmi
Jůdovými velmi dobrými. kteréž s to
byly i mysl povznésti i srdce mladíkův
silnití, umínili potýkatí se : statečně
jovati. aby zmužilost ty věci rozho
dla; proto že město svaté i chrám v ne—
bezpečenství byly.
18. Neboť o ženy a o děti. též o bra

try a příbuznémenší mel starost: ale nej
většía řednístrach byl o svatost chrámu.
19. ty také. kteříž v městě byli. ne
malá péče pojala jest o ty. kteříž se měli
potýkati.
20. A když všickni již očekávali. že

muudný
nastane
nepřátelé bly-li
již
přitáhliboj
a vojsko
byloa sšikováno.
o
nové &.jezdci v místě příhodném po
stavení.
S.Amluvílk nim : zákonaaproro—
21. vida Machabeus příchod toho
kův. připomínaje 'im také bitvy. kteréž množství a při ravu rozličnou zbroje. a
slonů vztek. vihl ruce k nebi. : vzýval
231 prvé vykon i a ochotnějšími je u— Pána. jenž zku-aky činí a ne vedlé moci
10. a tak pozdvihl mysli jejich. a uka
zbroje.
ale jak
vítězstv
. se jemu líbí, hodným dk
zoval při tom pohanův ošemetnost a pře vů
stupoviní přisah.
22.Volaje pak. řekl takto: ..T . Pane!
ll. Jednoho každého z nich opatřil a
anděla
svého
Eze
e judského.
ozbrojil. ne štítem, ale bol-nými řečmi kterýž
chikňe.jůposlal
a zbil
'si za
: vojska
a napomenutími. pov ěv sen hodno Sennscheribovs sto osmdesČte pět. ti—
sícův:
včmý. kterými všecky obveselil.
23. i nyní. Panovníče nebes! pošli ah
12.
Bylo!
pak
vidění
takove:
Viděl
Oniňie. terýž byl nejvyšším knězem. děla sveho dobreho před nimi, v bhni
a
strachu
velikosti ramene svého:
muž dobrý . dobrotivý. ctihodný pohle

24. at se ulehnou . kteříž s rouhůnim
táhnou proti lidu tvému svatému." A on
ujistó tak se pomodlil.
25. Nikanor pak a kteří s nim byli . s
troubami : zpěvy bnuli se.
26. Ale Jůdu &ti. ktořlž : nlm byli.
vzývavše Boha. : modlitbami svedli
bitvu:
27. rukama sice bojujloe. ale srdcem
Pánu se modllce. porazili neméně třiceti
pěti tialců. přitomnosti Božl potěšeni
jsouce.
28. Přestavše
&: radosti se na
vracujlce. něděh. že Nikanor padl ve

. svém oděni.

lijak tělem i duši botov byl umi-ití a
měšťany. Nikanorovu hlavu & ruku :
ramenem utatou doJerusalem: přinésti.
31. A když přišel tun. svolal spolu
měštany i kněžl & oltáři. povolal i těch.
kteříž byli na hradě.

32. A ukánv hlavu Nikmorovu i ruku
hanebnou. kterouž vztáhna proti domu
svatému všemoboudbo Boba. velice se
bonoail:

33. jazyk také bezbožného Nihnon
vyřenv. rozkázal knalcb ptákům dáti:
ruku pak počet' eho proti chrámu po
věeiti.

29. Protož učinivie klik. : pozvedše
34. Tedy vňiekni dobrořečili Pánu ne—
hluk . matehkým jazykem dobrořečili beekěmu.ikonce: „Pošelmaný ten. kte
anu všemobonclmu.
rýž misto své ne kvrněněuchovtlb'
30. Tedy rozkůul Jůdu. kterýž VŠO— 35. Hlavnpů

ml. m

'

vou pověsil nej—

IDS

v
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R.Maohabehkt

výše na hradě. ab bylo pan-né a zjevné
znam
'
žské.
'
36. T y všichni z obecného usneěenl
uložili .aby toho dne bez slavnosti ne—
pomljeli:
87. ale slavili 'ej slavně třinéctého dne
měsíce Adar. j oi slovo syrským ' y—
kem. ten den přede dnem Mardo ea.
38. A když tedy ty věci !!Nikanorem
stal se. od těch časů vlédli jsou městem
Zid ; i ji také tu konec řeči učinlm.

15. 36—40.

39.Ajeatližecosdobřejsempulal
jak na dějiny náleži. tot by i mně potě—

šitelné bylo: pakli méně hodně. buď mi
odpuštěno.
40. Nebo jako rotivné jest vždycky
vino. anebo vždyc y vodu plti; ale jed
noho po druhém uživati utěšené: tak i
čtouclm. když řečvžd velmijest úprav
né. nebude ijemné.. udižtedy této řeči

konec'

') Tim se skonévajl svaté dějiny národa druhd vyvolenéhoa s nimi i zje
venl Boží starého zákona. Další příběhy Zidův až do přištl Kristova (po 134
léta) nejsou již předmětem svatých pisem. a to hlavně pro mravnl zhoubu lidu.
v kterouž potom vždy hloubě'i upadal. působenou jednak nesvornostl v panující
rodině Machabejské. jednak nabožensko— litickými rozmiškami. hlavně Fariseův

& Badumův. Jan Hyrlmn, o němž [. šach. 16, 23. se zmiňu'e. byl poslední
panovnlk néroda židovského horlicl opravdově a vroucně o čest oži. On vybo
joval národu svému samostatnosti. rozšířil vládu svou, podmaniv Idumejských. a
u
' ji vnitř zavrženim lichého učení Farizeův. Syn jeho Aristobul obnovil
aloe důstojnost královskou. ale jen dle jména: zavraždlv bratra svého. zemřel
téhož roku. Jan, bratr jeho. tak byl nakloněn k obyčejům pohanským. že i jméno
své změnil.Alexandrem se nazývaje. Po něm vládla žena jeho Alexandra. jsouc
pouhým néstro'em zvůle Fariseův. Když po její smrti synové jeji Arlatobul a
Eyrkan o vla u se svéřlco
any k rozsouzeni povolali, poslali tito Pompeja
co soudce. Ten přijda s vojskem. slabého Hyrkana sice na kněžstvl dosadil (63).
ale i Jůdsko podmanil a poplatným učinil. zdi jerusalémské sbořil . AriBtObuJa

paki s
y. Antigonom &Alexandrem jal a do Říma odvezl. Ti odtud jeden
po dru
utekše. proti Hyrkanovi brojili. ] vyslán 'est Julius Caesar do Jůdska
a ustanovil k podpořeHyrkanově Antipatra Idumejs ého vrchnlm s révcem země
židovské; Antonius pak syny Antipatrovy Hcródesa &.Fuels ůdě y v Palestině
obmyslil a co čtvrtéky dosadil. Z těchto vymohl vladychtivý Heródes na ima- '
nech. že Antigona. syna Aristobula mladšího. posledniho potomka rodu Macha
bejskýeh (Hyrkan byv od protivplkův z vlasti vypuzen u vyhnanství zemřel.) odpra
viti dali. Konečně ustanovili Rimané Heródesa vladařem země židovské a po
volili mu. že se i králem nazývali směl. Tak byla berla Jůdova vyhynula. což bylo
dle proroctví umirajlclho Jakoba. (l. Mojž. 49. 10.) znamenlm, že se přiblížila

doba. kdež přijltiměl očekávanýnárodům vykupitel a spasitel. J ežlš Kristus,
s jehožto přlštimse počinůzákon nový.
'
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Úvod k svatému evangeliu.
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Úvod k svatému evangeliu.
Evangelium (blahozvěstí)jest vůbec radostné svěstovtní _ utěšené.
zpráva o tom. co Bůh k spasení našemu zříditi a působiti ráčil. Ta nejprvé
zavzněla z úst Boha samého. když prvorodičům naším zaslíbil. že jeden z po—
tomků ženy potře hlavu pekelného svůdce; ') tat se 'akkoliv temně zachovala
po 4500 let mezi lidstvem a nikdy a nikde neunikía docela. U vyvoleném
pak
Bůh vždy
mužů
vyvolaných
a Du—
chemnárodu
svatýmizraelském
nadšenýchji hlésati
dal. zřejmřěšieod
až p ' ! ten.
jenžk tomu
dle zaslíbení
měl poslán

býti k spasení světa. očekávaný némdům') vtělený Syn Boha Otce. Kristus
Ježiš. Pak on sám světlem slova svého hřižený v temnostech bludu svět
osvítil.') smrtí svou za jeho hříchy sprav
osti Otcově dosti učim'l a tak za.
vrženému lidstvu bránu k nebesům opět otevřel. Jak to vše vykonal, hlásá.
se k jeho příkazu co základ víry křesťanské podnes po všem světě a zapsáno
jest ve čtyrech knihách. dle obsahu též utěšené zprévy „evangelium“ nazvaných.
Jest tedy v užším slova smyslu svaté evangelium dějeprava. o vtělenía příští.
skutcích a učení. umučení a oslavení Pána našeho Ježíše Krista : vnuknutí
Ducha svatého sepsaná a slovem sv. církve uznaná a potvrzené. „Ja bych
ani evangeliu nevěřil. kdyby mne k tomu nemělo slovo církve katolické ." dí
sv. Augustin.')
Kristus sice učení své sám ústně toliko hlásal a učeníkům svým
též ústně „všemu stvoření“ kůzati velel;') ale nicméně řízením Božím se
stalo, že mužové Duchem svatým vedeni písemně nám po veškeré věky utvrdili.
co Bůh k našemu spasení učinil. a čeho za to od nás žádá. abychom ujdouce
zhouby věčné.
téhož spasení
svatýchdob?ecírkve
s ' vatelůvtoto
evangelia
Kristovu.
— evangelistův
—dosáhli.
uznáno Těch
jest osaknejstarší
čtvero:
sv. Matouš. sv. Marek, sv. Lukáš a sv. Jan. Za těmi vůdci provézíme
Krista. Pana u vezdeme jeho putování, patříme Božské zazraky. slyšíme spa
sitelné slova jeho. s žalostným srdcem stojíme pod bolestným jeho křížem a
s radostnou opět touhou hledíme za ním. an vstupuje k výsostem nebeským.
Svatí otcové připodobňují čtvero evangelií čtyrem rejským řekám. na čtvem
stran světa se rozlévajícím a vodami svými vše oživujícím; jiní opět čtyrem
sloupům, veškerou budovu církve držícím. Nejznamemtěji pak se řirovnévají
čtveru tajemných chembů v podobě létajících živočichů velebnost Kočí nesou

.
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Úvod 1: sv. Evangeliu.

deb, ') tak že se příčná sv. Matoušovi podoba člověka, že své evangelium
od člověčenství Páně rodokmenem jeho započiná; “.Marku podoba lva, že
vypravuje o hlasu volajícího na poušti; av. Lukáši podoba vona., jenž se
obyčejně k obětem starozákonním brával. že vypravuje o Zachariášovi obětu
jícim v chrámu; sv. Janu pak podoba orlice, nebot on v svém evangeliu
povznečen jest Duchem a
až k výši nebeské. k trůnu velebnoati Božské.
aby téměr odtud nám
: „Na počátku bylo alovo.“
Ačkoliv tito čtyři av. evangelistové o témž předmětu a z vnuknutí
Ducha svatého psali. liší se nicméně poněkud od sebe: 'ednou ten pomíjí. co
druhý vypravoval, jindy opět u vypravován! téhož příbě u ten některé okoli
čnosti phpomlná.. které druhý vynechal; jindy touž řeč Páně ten a jinou okol
nostičasu, osob a místaspojujo,tenpak jinými poněkud slovy se vyjadřuje. Ale
to neni nikoliv na ujmu 'ejlch ani vědomosti. ani věrnosti; každý z nich děje
z života Páně & učeni jeho
vuje tak. jakož je buď sám spatřil a slyšel

(Matouš. Jan). anebo jak 'e
svědkův očitých seznal (

e nákladního ústního podání hodnovčrnýoh
k. lnkáš); ') tak každý z nich píše. jak Duch

svatý jej nadchnul a ruku mu téměř vedl. Jest tedy v pravdě sepsání jejich
čtvero knih jednoho evangelia, ') & rozdílnosti v nich jsou buď zdánlivé.
buď nepatmé.takže vůbecsrovnatisedají.jaksena mnohémmístědokáže. Zpro
stého. nelíčeného vypravování jejich měj věrný katolík nejen důkaz jejich upřím—
nosti a hodnověrnosti. nýbrž i viz v tom zázrak moudré prozřetelnosti Božské.
kteráž k obnoven! veškerého světa neráčila použiti liché. Učené moudrosti
světské. nýbrž apůsobila je mocí Ducha svatého. slovem zplozeného : Otce

Slova věčného.

Co do zevrubních jednoho každého z sv. evangelistů zvláštnosti, zna—

menati sluší. že sv. Matouš. skutky Páně krátce vypravuje. pilně poukazuje
k tomu. jak se roroctvi starozákonní jím a na něm vyplnila. Při tom však
neuvádí proroctví ta doslovně. nýbrž vynechává nebo změňuje slovo některé.
však ale bez rušení smyslu (l. 23. — 2. G.). nebo i dvě proroctví v jedno
spojuje. (21. 5.) — Sv. Mami: i dle soustavy. i dle vypravování shoduje se
s sv. Matoušem. tak že mnozí za to měli a maji. jakoby evangelium sv. Marka
bylo 'en
z evangelia sv. Matouše; mát však ono ředc mnohých zvláštností
do seáe.
žetodostatečn m jest důkazem, že je sv. arek samostatně sepsal.
byt by mu i aepeaní ev.
uše nebylo docela neznámo bývala—Sv. Lukáč
nejméně. zdá se. zachovává u svém vypravování pořádku času. hledě více k dů—
slednosti spojení vnitřního činův a rozprav Páně. Tito tři sv. evangeliatě, ty—
též události vypravujíce. často doslovně souhlasují. za kterouž příčinou slují sy

noptikově,

'akoby řekl sonhlasnioi; pročež zvláštní příběhy a řeč u jednoho

vyavětliváe.
tomu se odvoláme, když opět. u druhého t též se vyskytnou.
-— Bv. Jan nejvice vypravuje příběhy a řeči Páně. 'ichž by ' prvnější sv. evan
gelisté opominuli. a tak zevrubně 'e líčí a probít . že ničehož více žádati
nelze. Ott též co nejpřísněji se drži ořádku času a mista; opakování věci již

vypravených.
nebo doplnění
započat
něho.
To tedš ožím
na zřeteli
majíce.
čtěme sv. evangelium
a tím účelem.
s c neníjeu svatí
Duchem
nadšeni
spi—

sovatelé sepsali. k upevnění víry. že Kristus jest pravý Syn Bod a zaslíbený
vykupitel.domhom
věřícev
vírou 'n'vou. v skutcích lásky se jevící, života
věčného
' ' skrze
NěhoNčho
u Nčho.

')Ml.—')Lnk.l.4.—')8v.Aug.

Medium

nv.Katanu.

nooo

Svate

Jelee Krista evangelium
sv. Matouše.
podle sepsz'mi

Bv. Elliookébo (tíhnul-

i Loví teč-ný. rodemZid, syn Alfoův.ju celního Hankin: u jou-n gommi—
. Vyvolen n apoštol. nespadl to ho více.

úno). povolila byv od Pina Krbu

ju očitýmovčák-mdar-kůn učení. umrti, mmýamuni
i nanobentonpcníjeho. Po muni
Duelu ovntéhokin! nejpnč ' umi ličoukě kniuům ným nn viru obráceným. Hodlqjo puk
opuotlti vlasti. aby jiným nindům kinl (pravdě podokno " příčinoupronhledovůlí Bandem
!. 42 po Kr.) upsal prvá, jak Embiul vypnvnjo. věřícím' umi lidonkč toto evangeliumjuyken
Dobrej-kym (oyro-chnldtjokým).jnk jim tehda

liao. le ". Moni

pul. kdy! to. Peu nPuel

vůbec nirod lidonky' mluvil. Sv. Irenou: pnvi

v Říměkhnli. Ale pomnílne-ll.u ti.-bdí!(Sl—67)

ji! lv. Lukii nqjon ové ovnngelimn byl vydal. nýbd i okntky npoitoloko'dokonal, ". Moni pak.
jukni. všeobecně uznlno jen.. nejprv. zo vioch opi-onulů novéhoaikonn pnl. múzou: průvan olovo

". Inna. rozumní o prvním padu.

Potro nomdho doRímn okolo r. 42; ". Irenou.půdu-u

ndo ! ". Povln. poněvadž oo obydojnč obo jmennvůnlí. kdykoli le o apoštol-kém. jednoho
nebo druhého vdrkvi “luků půobnní mluvilo.Sv.Natali tedyupnl. jnk le pravděpodobů. uu
gdiurn ové okolo léto nutného po nnnebevnollpcní Pinč. Původní hobnjnký opil brno byl Inf—aký

juyk (mod míní. & od měnou. Mannie) přelom. který! pak výkhd uk noh-oni!,lo onen
původník zapomenutí..: i k kameni přítel. Sv. Mnou! klul. jnk oe mumie,
Ethiopnn,
Indům.Mnům . Anbům . došel muceniůé omi, byv a tim upil-n.

1,149.

Evangelium sv. Matouše.

Kapitola 1.
|
v Kristu.: dle uhpoohiul;
&..wm:
,......„ m.....,....
|Mu.yočnh.aňoporoůmlibného Vy

V

kamionu;

11. Josiaš pal: zplodil Jochoniůše &
bratři jeho 0 zajeti babylonském“
12. A Po zajeti hab lonském Jecho—

niti zplodllSalathiele : šalathiel pak zplo
dil Zorohabele:

(n. Pu. se. 1.1.3.4. s, z.)

13. Zorobabel pak zplodil Abinda:
niha rodu' Ježíše Ahiud
pak zplodil Eliakima: Eliakim
K'rista. syna Da pak zplodil Asora:

, vidova. syna Ahm

14. pak
Asor: Yak
Sá
hamova. (Luk.s. 31.)
doch
odil zplodil
Achim:Sůdocha:
Achim pak
2. Abraham zplo— zplodil Elin :

dil laika: Isůk pak
15. Eliud pak zplodil Beams: Ele—
_ zplodil Jakoba: Ja
azar ak zplodil Mathana: Mathan pak
' kob pak zplodilJůdu zplo
' Jakoba:
'
a bratři jeho. a. Moji. 21. s. 25. 25. 20, as.)
16. Jakob pak zplodil Josefa, muže
3. Jůdas
zplodil Fil-esa s Záru Marie! : nižto se narodil Ježiš. jenž
z Thamar: ůres pak zplodil Esrona: sloveKristus."
Eaton pak zplodil Arama: (l. Moji.se. ze,)
17. A tak 'est všech rodův od Abra
4. Aram
zplodil Aminadaha: hama až do svída rodů čtrnácte: a od
Davida až do zajetí babylonského rodů
Ammada'
h £:le ona: (lv.
Násona:
isou čtmůcte;
pak
zplodil
Mqit.7.N
n.)
a od zajeti babylonského až
do
Krista rodů čtrnácte.
6. Salmon pak : lodil Bóza : Rehab:
Bóz pak zplodil beda : Ruth: Obed
18. Kristovo pak narozeni takto se
dilo: Když byla zasnoubenamath jeho
Bak
zplodil
Jesse pak IG,l.)
zplodil Maria Josefovi.' prvé než se sešli." na
svída
krale.Jesse:
(Rut.4.22.1.xru.
6. David pal: kral zplodil Šalomouna lezena jest. mající v životě z Ducha sva
_
(Luk. 1, 27.)
: té, kteráž byla Uriášova: (n. na. 12.24,) tého.
7. Šalomoun pal: zplodil Roboama:
19. Josef pak. muž jeji. spravedlivjsa
Roboam pak zplodil Abiůše: Abiaš pak
zplodil Asu: (mnu. 11.43.1431. 15.8.)
8. Asa
zplodil Josafata: Jossfat ll) Vlamo: „o piuuhovhú do Babylonu“ nm vý—
klady: ,'

Wplodi
Jorama: Joram pak zlodil
o:
9.0:iňipakzplodilJoathama:Joatham
Ekeclnišo
zplodnl
Ache:
pak
zplodil
. Achaza:
(& pu. za.
za. 27,
o. 28.
27.
10. Ezechiůi pak zplodil Manassesa:
Man-sses pak zplodil Amona: Amon
pal: zplodil Josiiše: (n. Pu. 32.33. 88.20.)

i 12.

to

.

mld-ubvoůuylounl,ůolouf.
find-Dunant hnidotůllpuni

Joh opiodsšlých osách:

zplodil. nýbrž io byl union

Mah, -—aby

u oHnlo, b bylJoodtoliko„mnm, . ja
kohond Undo.“ton-ím oceanJdi“ Krist.

zum-i mm
byl)u starýchZum | nim.
nůvnanho prin-owowWim
. nm:-přiro

m'

Poohojiunnůhdy bylJoin-yn Davidův;
G.:-til přimo-o. po Jandovi ato-u
——
")
LIV.
' jako so delo u huti .

rlnasjutullhcolon-nn

w) nl.-umi

than—al.“

provedeni Nylon-hung“ . dle toho

16) OJosofovise naklade.

mnu
svůhouvodl

.. “. m ulo
mind
ho:;ůodmm.—g,::

'?oshvnbmdo

um“ : toho.-Mo.

'n Íy'žnbyuum

posun; nýtu-ldn lil-no Miluj.
nosnic.— (Bv.Jawy-.)

na to. eo"

Evangelium ev. Metouie.

:. 20.- 2.8.

:. nechtě“ji pmnóeth' chtěl tajně ji pro—
20.tl.Kd
on to
elil. e'!anděl
Páně ukůeili le):kmuve :ydch, řim: Jo
eefe.
u Davidův. ne
se jmouti
Maňeťgenielky své: nelhodcožpiihi zro
zeno jest.“ : Ducha svatého jest.
21. Porodlt pak syna a.nuůveš
no 'eho Ježiš: onf,u.iné vysvo mlid
svůjod hříchů jejich. Luk-l 31-SIM-12)
22. Toto pak všecko stalo se. ab se
naplnilo. což povědíno bylo ode ine
okne proroka řkouciho:
(h-7. lt)
23. Aj! panna. v životě míti bude &

porodísyna
jehoBůh.
Em
manuel.
jenž: senmouEéno
vykláů S námi
24. Pontu pak Josef ze sne. učinil.
jakož mu přikázal anděl Páně, & přijal
manželku svou.
25. A nepoznával ji. už i porodila“
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Kotouč odvýchodu
nem-emoKam deryMI;

amd—wereuddhkyMbekezloed-eluho
Knutemotike doEgypteopo “Bored—mb

uo

vruiv ee. nee-ole ee v Nee-neu.

1. Když se tedy byl narodil Ježiš v
Betlémě Jůdová u dnův Herodeeehrk

le.e
magi“mudrciod východu' přijelido
Je
(Lok. 2, 7.)
2. řkouoe: Kde jest ten. který? se
narodil. král židoveký? nebo vidělijeme
hvězdujeho na východu. : přijeli jeme
poklonit se jemu.
(Iv loli—24 17)
3. Uelyšev pak to Hel-ódou král.

zemoutil ee' i včecken Jerusalem e

".

4. A ehromáidiv všecka knihu kněž—
ekb.a učitele lidu. tim! se jich. kdeby
ee Kristus měl naroditi.

5. Onimak tek
řekli
jemu:
Betlémě
psáno
jen V
okne
pro
i nazval Jůdově:
rok.:
(link. 5. 2. —Ju.7, 42.)
6. „A ty Betléme. země jůdeků! ni
koli nejsi ynejmenší mezi knížety ůd
ekými; nebo! z tebe de vévoda..
"Whee
19) l.. verejne,
Mjúohy
nevemou bylo. proueditl e oh
ielovod. k čemu by byl. kdyby tak bylo byvale, rýžby zpnvoval lid můj ieraelaký.“
oviem prho mel. — “) „Nechal učinit!. eo mo
7. Tehdy Heródee tajně povolev mu
eonkromd enou. spr-vodkou. dovolen!-. nýbrž

syna svého prvorozeného:"
jméno jeho Ježiš.

jed-el. jeko mo Heh. královu dech ctnosti. ki
ule“ (Sv. Aug.)

20) Vint-e dle iveek.:„pod ' oi epiezeoo lat.“
Surb výhledy. „co ee v ni poč-lo.—
21) Slovo.ln'il (Jeune)Im
module.vykupinle.

vymhoditele k. p. : podtitulu.

Židůočůinli ode“me

drců.pilněse
jich xptal
na čashvězdy.
které.! se jim byla
kule?
8. e je do Betléma. propouštčje, řekl:

omi-Vi. Blah

„mu a poeleduidoby

vykopitele.domenu.-kein ,eujenibyjezpeddeoo
oárodův.nehdu num.
iv VysvobodiLedo !) :. ohni meil. umi Bůh „umi

my'ileu ee. ie vykwltel jejich bude také elevoym

králem i u je očini plny vieeh n

rodňv. Tu plk ]ii onde! provy' emyeldone

vyknpr
tab pm!

úi-odu

di. io vyevohodi

lid nů) — od břicho jejlch.

25) Become).-..oei poredllez“ | dolet: een potom když

bylo porodih Slovíčko .a“- dle :půlohn hór.
pookenje a: jen ne niouloet, lesech-ji: ' noho
nljek leo Iny-l. Jeko by ee eo bylopom
Italo.

PM-

roroctvie„bunda.-' her“

Jekebe'

(W. Moji.24. IV.); io plk tim nik-y

icd mu

to _.romlm vo.-||
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etevozjoviL Zkufóvy'ohoduinuoehyi
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nelle určití. Dle deni !“...
i. byk !
iveta-bln..-ua Bylopekvůbeeoevýehedu:

co 13.20. iečcoojelgeetodinAI—ixrietevo
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brieden. nebo

hnede podobnymůheemue

eveláho. (V|!
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Jděte : vyptejte se pilně na dítě. a když aby se new-moli k Herodeaovi. jinou co
naleznete. oznamte mi. abych i ji při— stou vrátili se do krajiny své.
13. Ktořížto když odjeli. aj! anděl
jdn. poklonil se jemu.
9. Ktořlžto vyslyšovšo krále. odešli. Páně ukůal se Josefovi ve mich. řkn:
A aj. hvězda. kterouž byli viděli na. vý Vmň : vezmi dítě i mntku jeho : utec

chodu.předchqu

užili-Bodůctila do

ta . buďtlm. až

vim tobě:

nad mistem. kdež \) lo dítě.
nebo! ude Herodes hlodat: dítěte. aby
_ 10. Uzi-ovšopuk vadu. mdovuli se zahubil 'o.
radosti velikou velmi.
u. Igwrýžto vonna val dítě i mnt
11. [ vůodie do domu nalezli dhaě:
ku
jeho vnoci : odňaldo Fůypta;
Marii. matkou jeho. :
khněli "se
byl tam do
eródesovy.
: blb.se : nnplml'o.
cožsmrti
ovědlno
'ost od
jemu:'
a. otavřovše hadidyoamyrhm"
své. oběto— PŠ.: okno proroka.řkguciho:Z jígyptn
vnlimudnrynlnto.
povohl
'oom
synu
svého.
(o..
n.
l.)
12. A napomenutí dostavěnvomich!
16. ehdy uzřovHerodes. žeby okla

an

") kmh—im

dudl-y
Band,-tmou
www.not

“M“;

dm

mul:lovo-im
“goman
Mtodgoh

loutna.
' :

byl od mudrců.“ rozhněvalna ni

___—.. L “

h ll

„p,kílťwl' 'Ě'íííllii'íui

900511“—
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'
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;
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“i V.: A __'
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umně. ». posla
20. řka: Vsteň : vezmi dítě i matku
pacholětke. kteráž byla v Betlémě : ve jeho a.jdi do země izraelské: nebot ze—
všech končinách jeho. od dvouletých & mřeli jsou, kteří hledali bezživotl dítěte.
níže podle času, na. kterýž se byl vyptal
21. Kterýžto vstane vzal dítě i matku
od mudrců.“
jeho a přišel do země imelskě.
17. Tehdy naplnilo ee, což povědíno
22. A uslyšev. že Archeleue kraluje
jest skrze Jeremiáše proroka řkou v Jůdstvu místo Herodem. otce ověho.
cího:
obával se tam jíti: : byv nepomenut ve
18. Hlas v Ráma elyňán jest. pláč mich. obrátil se do krajin galilejskýchf
. kvílení mnohě: Ráchel ladící synů
23. A přišed bydlil v městě. jenž
a ch, & nechtěla se ntěžiti. proto že elove Nmret: aby se naplnilo. což po
jic není.'
vědíno bylo skrze proroky. že Nmret—
19. Kd ž
umřel Heródes. a'! an ský slouti bude.“

děl Páně m

se Joaefovive eniíchv

Egyptě
IB) lhehol. ine Jekobon. bylnpebl-bunv hnila
honba-kód. Moji. 85. ne); u Jun. 81. 15.
u kvilici ud odveduín lidi: de |..

za) hihi.. a.s. ,pokldený,“jehž u n 'a
' MAN-ludia“ uuu. hl. 48.Di
„okno proroky,“ pub-de

tím. že vůbec1—
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3. Tent eat. zajisté. kterýž předpo

Junw.. křh'» MVI. kMFerthoSo

vědin jest. skrze Isaiáěe proroka řkouci

Makó; ll. obede.jakýrodům Hulán . ho: Hlas volaidho na poušt_i: „Připra
0M;13. Júiiijhkniuujdod
:bpokhh.

lůpHGnniumjlv.Trdiunoiíljcmjo. vute

tu

buě. přímé čiňte stezky

$!“(n.co.a.uu..1a.m..s.u.mn.23.)
]. V těch pak dnech' přišelJen Křti
Jan měl roucho z srsti vel
tel kua na pouštijůdské (lu. 1.4.)
bloudl'aopi.: kožený okolo bed: svých:
2. a řka: Pokání činíte? nebo se při & pokrm )ebo byly kobylky" & med
blížilo královatvi nebeská" (Lok.8.a.) lesní."
dle
any-In pnvi.
unii kiny
doslovný výrok no
lay-Ilut.
81.1.10
_Nóodlei'ockúb:

„yNnnojc
unie-ý, nim dle
ll. l.,j-illouhnlivtmnu" !.). pracu.

lhůta end. ,kntů m6: „okno proroku“ ln.

dvou.—")Lůnuhnjol)-piini
Kthtnuučbgjainůmbylmninou udal
opicemi—l;muhboučeni, horúinhkcheú

. unkWM mumie 8)"jeho".

ehkov.vni£toMotl“

dlani.-inklin

.kvuca : Na. Jone. Tomnu
.v: mv“ podali,_ ". HMI hobtojnky 4)Lnlhbzkoiinlbloudi:h.hkoby_lomovo;

K

nůuuvltm'
uma.

mna „ervpmtbioh
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Evangelium ev. Matonle.
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5. Tehd vycházel k němu Jerusalé'm i čistí humno své a shromáždí piemca
a veškeré ůdsko' ] veškerě krajina vů svou do obilnioe: ale plěvy spálí ohněm
kol Jordánu:
(Mar.1.s.)
neuhasitelným.
(Jani. ze.31.1 s.)
6. a.křtěni byli od něho v Jordiněf
13. Tehdy přišel Ježíš : Galileo kJor—
dann kJanoví. ab pokřtěn byl od něho.
vyt7n£ve
ce hříchy
své.“ : Fmseův &
14. Ale Jan zbran'oval mu. řke: Jít
7. ůev
pak mnohé
Saduuůvf ani jdou k jeho křtu. řekl měn: od tebe pokřtěn bytí. a ty jdes ke
jim: Pokolenl ještěrů." kde vám uká mně?
.
zal. utéci budoucímu hněvu?'" (Luk.3.7.)
15. Odpovídeje pak Ježíš. řekl mu:
8. Pročež čiňte ovoce hodně pokání! Dopust nyní: nebo tak slusí nám napl

9. A neříkejte samí u sebe: „Otce mb
mu vselikou spravedlnost! (Tehdy
po
n..-..! 9.)
me Abmhamal" nebot pravím vám. že zvolíljemu.“
mooenjest Bůh z kamení tohoto vzbu
16. Jsa pek Ježíš pokřtěn(. vystoupil
i hned z vody: a aj. otevříne jsou mu
dítí syn Abrahamovi.
(JanB.se.)
eb již jest sekera k kořenu stro— nebesa: &viděl Ducha Božího, sstupují—
mů přiložena. Každý tedy strom. kterýž cího jako holubicí & přichszejieího na
nenese ovoce dobrého. vyfat a na oheň ně'
uvržen bude.
Jl7. A aj. hlas s nebe řkoucí: Tentot
11. Já! křdm vis vodou ku pokání: jíst syn můj milý. v němž jsem si zs
bil.'
(luka 21nm.: n.)
ten pak, kterýž po mně příjíti ma. moc
nější mne jest. jemužto nejsem hoden
Kapitola 4.
obuví nosíti: tent vás bude křtití Duchem
3. bylpo—
svatým s ohněm! (M1. &.Luk.s, ne.) KristnssenepouitipoetilwdniaěOnoeí;
koněen od dělala !& povolal něem'ky; kěsal evan
geňnmansdravovalnemoeně.
12. Jehožto věječknvruce jeho; ívy
8) Křest ten byl toliko tnameún . povzbuennm k
vnidnímn očíětění srdce. od hnchu skutečne ne

očlbtovel.aniiavlěětnímílosdaiskal. (Sr. ll.
Sk. 1.5.19. 3—5.)— ") K prevemn pokání

priroeene náledí dekor—lepanen) hříchů. dokkonalě
pak bývá jen vyměním as z nich. jako myllenka
semíťme slovem
teprv úplně doko

š

'?a

naloatlnabývě; protoiv

:!

?£

starěmra'koně vymaní
B

2. A postív se čtyřiceti dnů a čtyři

oetinocí,potomzlačněl.(uu. 1.12.L4.1.)
3. A přísto v pokušitel, řekl emu:
Jsi—lí Syn Bo“ . rciž. at kamen toto

ehlébovéjsou.'

16) :. abyehem učinili nejen to. on se přihraje. ný
___g..
bri i.eo eesluěí ekuetostíiívotaneleů—
a Sadhceově.
") &.aby se ' Jordaně pokřtil.
(..Odloněeneí. V' tečnící, totía' 17) Tak
eeBůh ajevil56.11!ku
svě Tso—

byl! nejhlevnějií Farizeové

Mave.

:! 8

]. Tehdyaby
veden
jest Ježíšodna
odDucha.'
pokoušenbyl
děpoušt
h.“

“%

jiei: Otec vydal hlas. Syn byl kitěn. Dneh sr.

v :působě holuhces ss vaněěel. n'm svlěět na h
Otec Jer's'ěeKrist. sa Syna tveho prohlieil. aby

je)
lodětím
ochemělípn
horíívějípalou
ehalí.
PH tom
pomnl.piiů ýtím
křesťan.
ae I ty
ve )měnn nelev. Trolíee pokrm ju .
|) & od Ducha evntěho. těboi. který u nad ní
|>|-no.sí ha
někteříjen
v petereknih
lojiílevýeh.
ktaě
! svobodně
vyklědali;
oeunajíee
na do

mnělěsprevedlností

i

svě.dsevnitipíchobřadů

. a jso-ee pylnia

& ponmu:-Lenní.

nevěřící. více o priseň

d... ne s ..
b Mnepiiehěsq'í

_ vým.
'“)

kající-_ úmysl-n. nybri jen s zvědavostíl:.: po

krytsěvr.— "')t.

jak se smíte domýlhtí. ie

yun krte- les napsaveni divoce n]dete treetn.

lůně oheňDuha
ee svě hlíehy
as.slnhlouhn? ' a dělající
ll) líní
evaUhe.

"!

naěe a roměenjíeí v něs h
všeliký- skutků. lěeky.

altatno.

v'lně'nl; napo v.nilpakkse odňal. eby-e. vedůlen

„mam a .

woe pítpuvevel. — ") Jakeě

] člověk Adam. otec “akeho

, od
druhý

mia
poknněen:tak
račílí pokolení.
ea'íi.
Adam abylprvní
devět : drehěho
od

dahlepotoeěen býti. aby esse dobyl. co prv
ním
Adumim
Mew
íebydalpríkbd.
jekbyehe- eny dLbdakě pokuěem pie-than měli.
„Proto pekenlsn byl Eli-tee. aby od poknlítala

ylM

Heat-n!(Sv

3) t. delsi-vonWae:

)

aěnalenía nun dosu

lečnodí eve. (Srov. [. Moji- 35)
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4. On pak odpovidaje řekl: Psáno: nohou velmi: & uhánl mu všech krů—
jest: „Ne samým chlebem živjest člověk. lovstvl světa i slávu jejich
9. a řekl 'emu: Toto všecko tobě dám.
ale každým slovem. ktera vycházi : úst.
Božích“
v. Moji.s. &.Luh.4. 4.)
jestliže
na budeš mi ee Hanči“
5. Tehdy poj ho ďábel do svatého
10. Tehdy dl mu Ježiš: Odejdiž. ea
města. a postavil ho na vrch chrá une! nebo! psáno jest: „Pánu Bohu
mu'
svému se klaněti &jemu samému slou
žitibndeš.“'
(V.MojL6.18.)
6.
a
řekl
mu:
Jsi-li
Syn
Beil.
syn:!
se dolů.“ Nebo psáno jest: ..Andě ům
ll. Tehdy o until ho ďábel: & aj!
andělé řietoupill &sloužili jemu.
ovšemphkhal'
: nanohy
ruce své
uchopí
te , aby amdo otobě
kámen
ne
12. dyž pak uslyšel Ježiš. žeby Jan
menil.“
(Zum90. II.)
vsazen byL' odšel do Galileo."
(Nil u. 3.ln. 1,14.Luk.4, n.m.. 4,343
7. I řekl mu Jeili: Zase pekne jest:

„NebudešpokoušetiPána Boha svého."
8. Opět. pojal jej ďábel na horu vy—

„MMMhdw—uýmneůw
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l)t.moeeujen3ůhibupobmn (nk vůbec:“

!) analenmbovýiupú

l

J.:. o

u plechůutřel.

M-oúhluhme
limitu-30.
id:-iam
e)F:“„Wů'lm
. . Maa—„..a
$“?
6. W'luň-Ipo-odoochn
nun ' pami-adluhy-l
.
'
nvm“

tyl-HMU.

davy..
dph—„M.v. po

(» na: J., M

ll , tak m i XII.

(západu.
le aby je, tou! [bi-uni

4.18.— 6. ll

Evangelium ev. Matonle.

1661

13. a opuetiv město Nazaret, přišel a
25. i iliuním ústupovómnozízGÍe
bydlil v Kafarnaum pomořakóm Vkra lilee a : Deeítiměetí'! : Jerusalčma'! :

Judska [ : Zíijordňní.

jícb Zabulon a NeMim:
14. aby se naplnilo. což povědíno jest
skrze Iaaiúže proroka:
(9.1—2.)
15. „Země Zabulon a země Neftalim.

(lu. 3.1)

Kapitola &.

17. m
cesta moře za Jordůnem. Galilea po mnm333.5“ omnia
hans
lnu apo
m6 ;
o_mta.
ukl
16. lid. kterýž seděl vtemnoati, viděl
světlo veliká a eedícím v krajině etínn nallioru
VidaKekdyžJežíš
zástupy,
vstoupil
ee posadil.
přistoupili
k němu učenímyžalm:
(Luk.e. n.)
i otevřev neta svá. učil 'e řka:
a praviti: Pokání čiňte; nebot se při— 2.
3. Blaboelavení chudí du
' ne
blížilo království nebeské. (Mar.!. l5.)
18. Cbodě pak Ježíš podle moře ga bo jejich jeet království nebeské.“
(Luk. 6.20.)
lilejského. utřel dva bratry, imona.
4. Blaboelavení tiší :“ neb oni zemí
kterýž elove Petr. a Ondřeje. bratra vlčdnouti budou."
(Žalm36, n.)
eho. ani pouštějí sít do moře. nebo
6. Blahodavení lkající: neb oni po
rybáři.
(Mn.,l16.Lnk.5,2.)
těšeni budou
(a.
z.)
1119..y
i dí im. Pojďte za mnou. &uči
6. Blahodavení. kteříž lačnějí a ží—
ním vie rybáři lidí.'
po spravedlnosti: neb om nasy
20. A..,oni bned opustivše sítě. šli za znějí
cení budou.
ním.
7. Blabodavení milonrdní: neb oni
21. A odšed odtud. utřel jiné dva
milosrdenství dojdou.
bratry, Jakoba. syna Zebedeova. a Jana.
8. Blahoslavení čistého erdoe: neb

smrti, světlo vzešlojim.“ (LuLl. to.)
17. Od toho času počal Ježíš kázati

bratra jeho. na lodi eZebedeem, otcem
oni Boha viděti budou.
(Žalm28.c.)
jejich. ani zpravnjí sítě své: i povolal
9. Blaboelavení pokojní: neb oni ay—
ic
nové Boží elouti budou.
J 22. A oni hned opustivše sítě i otce.
10. Blahodavení. kteříž protivenetví
šli za ním.
trpí pro spravedlnost: neb jejich jeet
krilovmi
nebeské.
(I.Petr.a. u.)
učeviko
b' 'icba
eeva íium
23.1 Échhel
JežíškzžšeckuGalilei,
11. Blahodavení jete. když vám bn
královstvía uzdravujevšelikou gloe i
dou zlořečiti a protivenetví činiti a mln
včeliký neduh v lidu.
(Luk.4.15)
24. I vyšla pověst o něm po vší Sy
ale ee meli. a role:-lvl je od teeb.
rii;'
ůvali mu všech ale se mají
nuceni
cích. rozličnými nednh a trůpeními ob

klíčenýcli.! kteříďabe stvíměli." : ni

měeíčníkův'" i ilakem poražených; 'l' a
uzdravolnl je;

lthmmeiti

rybylovili,
hkbndetekinnim

ebrmnaždovadlídí

%)Lkdežteanideaebhiv-lí. ebyaemodliliečteň

úkonem

mm iknlyMyereemnoilb

eeevilll ulet-„WL

hui-aminů

bylanejugljdne. vevčtlímbývelojíchdu:

vletu-albo
mom
24)š.!vh—ihegwbkMIt-aknuebehlm
,at-..kterýmioDinamem-Moment

tytokíadeMetalu-i,“
š.,—513W
.12)—Mj:) t. dýni duby, “bly
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Evangelium sv. Matouls.

viti všecko ale proti vim lhonoe. pro

12. radujte se a veaolte se: neb od

5. 13—29.

rým: Nezabijeel'"pakliby kdo rabil. ho
den bude soudu."
(u. mu: 20.13)
22. Ale jat pravím vím. že každý.
kdož ae hneva na bratra svého. hoden

lat? pro
vailpůojnxst
as bude soudu. Kdožby pak řekl bratru
us
ed
| v nebesích:tak
ui
mk.kte—
svému: „Rdchal'“ hoden bude rady. A
kdožby rekl: „Blame "*" hoden bude
zmizi-l. čím se osoll? &ničemuž se ne pekelnóhoohně.'“
hodí více. než aby se vyvrhla ven a po—
23. Protož obětujei-li dar svůj na

iii lbyli y.jste
řed vami.
„0 Jestliže
pro yse sůl
sůl země.

gwaod

lidí (llar.9.49.Luh.1434.)

a tuproti
se rozpomenes.
že bratr tvůj
14. Vy jste světlo světa. Nemůže se oltář.
má.něco
toe
24. nechej tu daru sveho před ohi
skrýti město na hoře postavené:
16. aniž rozsvěcují svícea
stave" řema jdi prvé. smířit se s bratrem ným.
ji pod kbelcem. ale na svícen.ab); svitilii a potom přijde.obětuj dar svůj.
25. Vejdi v dobrou vůli sprotivnlkem
všechněm. kteříž v domě' jsou. (Mar.4.21.)
16. Tel: svět světlo vaše před lidmi. svým rychle. dokudž jsi s ním na oe
at vidi s_kutkyvaše dobré a velebí Otce stč.' atby snad nedal tebe protivník tvůj
soudci a soudce dalby tě služebního a
važleljlo.enž
jest v nebesích.
(l. Pet.přišel
2.12.) bylby uvržen do žalaře. (Luk. 12.se.)
edomnlvejte
se, že jsem
měli: zákon a nebo proroků: nepřišelt
26. V pravdě pravím tobě. nevyjdeš
jsem rušit. ale naplnit! (Svrchu3.15.)
odtud, dokudž posledního penizku ne
18. Vpravděra isté pravím vám, do nevrátíš!
kudž nepomine ne i země, jediné pis
27. Slyšeli jste. že řečeno jest sta—
rým: Nezcizoložlš!
(Il.quž. 20 u.)
mě.
anebo
je(lizz
puňtík
nepomine
:
zákona, ažsevše ostane. (LuLIG.H.)
28. Ale ja pravím vám. že každý. kdo
19. Protož přestoupí—likdo edno :

pohledne sna
zcizoložil
ní vženu
srdcikn
sv&žždaní jí, již
phkhuuí
těchto
nejmenších'
učiti
29. Jestliže oko tvé prave pohoršuje
ude tak lidi.
nejmenším
sloutiJabude
v
království nebeském :“ ale kdo bude tě. vylup je a vn od sebe: nebot užiteč
činiti a učili. ten velikým slouti bude v

království nebeském.
(Jak. 2, m.)
20. Nebo pravím vam. že nebude-li
hojnější spravedlnost vaše nežli zakon
nlkův a Fariseův. nevejdete do králov
ství nebeského.
(Luk.11.39)

21) Tak snelo ph'hunl Boži- co “sleduje. byl do
dateh Fariaeův. Kristus Ph jej nehet-huje. ny'
bra' podrobuje mu i toho. kdo se neuhejitdne ns
bližního hevil | kde jej netetrne topí i kde jej

mhave protlinL (22) — ") Před psuova'nim
Římanů mali ma trojí sond: !) muži o třech
soudcích v mestech. kdebylo aspoň 120 mama.
2)vetii 023 soudcích. aloal ! malou ndoua
nudil důleaitejii přou—aky.8) radu velíloo
nebo radu 372 mužů. hero jen v Jena-Ibm)

21. Slyšeli jste. že řečeno jest sta

„divala a vacínejdůledtejiimala

18)tidňwďawmomú

a pravo

rosnm'ejn.
Dle syrského tolik co prudm'. hloupý.
alženny'.
m'apžed mdanhrdhtreauiidletoho

oehndďleí. 5m ji q)“ nabude? & aoli

v

dle hebrejsheho:slina. pouhá.—

t-bea

poohanje oneonadobre

božniče. nunabohn! njvsth potopa \: Židů. když
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80.33)
“ mamuta" mehll. 3) Vlach ' nam obsahna'
piedobsa—i dils- ' Mosobe. dilsmvave 28)t.ažalobnilesn.h.y'teodlnh pohdni.mluva
vmauprljbžaoaoud. v.nyalo quia:
cirkvivyphíl. al) Nyipnvyaanyeladhnnanbd
wiring
čiůpohniabrichůsvých!
aal a vyložil. í jd kde nedokonalý byl. nový
pfii-lv
28)
Toaevykladdinaaspueanivaelibvínynaonom
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Ell
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nejí ješt tobě. aby zahynul jeden úd tvůj.
než aby celé tělo tvé uvrženo bylo do
pekelného ohně. (Nitena,s. nu. s. co.)
30. A jestliže ruka tvš pravá hor—
šuje tebe. utni ji a vn od sebe: ne uži
tečněji jest tobě. eby zahynul jeden úd
tvůj . než aby celé tělo tvé upedlo v
oheň pekelný.

sv.m.

“09

40. atomu. kdož se : tebou chce sou
dem svšřiti a sukni tvou vzíti. nech mu
i pláště;

(l. Kor.o. v.)

41. e nutil—libytě kdo. ab : ním šel
míli jednu. jdi s ním i jiné vč.

42. Kdo tebe prod. dej mu: a od
toho. kdoby chtěl od tebe vypůjčiti, ne—
odvrecuj se.
(v. mm. 15. 1.)

31. Řečeno pak ješt: „Kdobykoli pro.
43. Slyšeli jste. že řečenoješt: „Mi
pustil manželku svou. aby jí dal lístek loveti budeš bližního svého' a nenávi
dčti budeš nepřítele svého.""
\
zapuzení!
(Luk. to. 18.1. Kor. 7. no.)
32. Já pak pravím vám. že kdokoli pro
“. Ale jůt pravím vem: Milujte ne
pustl manželku svou kromě příčin smil— přátely své. dobře čiňte těm. kteříž vše
etva.' uvodl ji v cizoložství: : k pro nenšvxdí. a modlete se za ty. kteříž vim
puštěnou pojme. cizoloží. (Mar.10.u.)
protivenstvi činí a.utrhnji vám:(Luk. &.av.)
33. Opět elyšeli ' . že řečeno jest.
45. abyste byli synové Otce svého.
: „Nebudeš 'vč přisahati. ele který jest v nebesích: 'enž slunci svému
velí
vzcházeti na dobr i na zlé: a déšt
eplniš Pšnu přísahy své.“ (11.mm. 20. 7.)

34. Ale jit pravím vám. abyste ni
kterak nepřisalnli. ani skrze nebe. nebo
trůn Božíjest:
35. ani skrze zemi, nebo podnož no
hou jeho jeet: ani skrze Jerusalem. neb
jest mčeto velikého Kršle:

. 36. ani skrze svou hlavu budeš při
sahati. nebo nemůžeš jednoho vlnu uči
niti bílého. nebo černého.
37. Ale buď hč vaše: „Ano. ano: ne,
ne!“'což pak nad to více jest. od zlého
jest.!
(Jak.s. na)
38. Slyšeli jste. že řečeno bylo: „Oko
na oko a zub za zub.“

39. Jít

odpírali zlomu:

dává. na spravedlivé i na nespravedlivě.
46. Nebo milujete-li ty. kteří vše mi
lují. ' ouž odplatu miti budete? zdaliž

i pub ' ' toho nečiní?
47. A budete-li pozdravovati toliko
bratří svých. což více činíte? zdaližipo
hané toho nečiní?
48. Buďtež vy ted dokonalí. jakož i
Otec veš nebeský dolonely jest.

Kapitola 0.
Ph [Muži,]ek umbvetlnšsnepřinlmnbš.

i. modlths.16. M19.

pravím vám. abyste ne

' beh-taví, 25. e pečovšni

o pum-kb včel.

(II.na. 21.24.)

l. Varujtese. at s

vedlnoetine' ne

ale udeří—litč kdo v činíte před lidmi, a yste od nich videni

prvé líce tvé. nasnď mu i druhého:“ byli: jinak nebudete míti

lety u Otce
svého. který jest v nebesí
(uno 28,11)
2. Protož když dáváš almužnu. ne—

(Luk. e. 29.)

Lbnďpielldette-| e nebo Mubble-“nm

82) epšcheešbe; dle V. Hejč. Srl.
— !. Kor. 7. 11.

em. 19. & 9.

- 87) '. s “No. na. Eilat jen. Her.-poví“ Ph pří
uhy neš. kde tiebe

Mtebymeseamionómeeleundl.enllpro
-

jakekelv

urážky

b Meky nneeuvelt

-_—

trub před sebou. jako pokrytá činí v
školšch a na ulieech. aby ctčni byli od

43)Hl.lloji.19.18.—“)Tekspmiboeoudili
oluBešin
Ferheovš křivee

'
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lidí; Zajisté pravím vam. vuli odplatu
3. Ale ty když almužnu divů-i. ne
vez levice tva. co činí pravice tvá:

'

o.s—za.

13. A neuvod' ale v pokušení! Ale

abevu?
odjestliže
zleho."odAmen."
14 ebo
te lidem hí1'
chyjejich. odpuetit1$
Otecvašne

vaše. (51.28.3JIer. _11,25.)
4. at almužna tvi jest v skrytěnl beekýhi—ícby
IG. Pakli neod atite lidem. aniž Otec

Otec tvůj. jenž vidí vekrytě. odplati'b
tobe.

veslgdqpstí
vašich.
dyžvim
pak se chů
poetíte.
nebývejtež

ridi v školhoh
na
.)G. A kd iteříž
se modlite.
nebuďte ajako
hlech ulic eto' ee modlivajíee. aby byli
vidíni od lidi. jietet pravím vám. vuli
odplatu evou.
6. Ale ty když ae modlía, vejdi do

jaklo6po tci emutm: nebot poemuřuji
dem, 10
tváří
evýcZajisté
. aby vědomo
ee postí.
pravlm vbyli:.:vžalit od
platu svou.
17. Ty pak. když se poetíš. pomaž
hlavy své a tvář svou um

!vemu.kterýž
18.ale
abčmiebylo
zjevně'lidem.'
se po
ažojíka
svého.
a zema Otec
dveře.modli
se etíš.
eat vžeskryte;
svému
v skrytě:'
tvůj. kte—
a Otec tvůj. kterýž vidí v ukrytá. odplutí
rýž vidí v skrytě. odplutí tobě.
7. Však modlíce ee, nemluvte mnoho to.bě

19. Neukladgte
si apokladů
na zemi.
rez a mo kazí
kdež zloději
vy
jako
mnotpohané'
domnívají.
že pro kdežto
e mluvenínebo
své se
budou
vyslyšení.
8. Nepřirovnavejtež se tedy jim: ne— kopavnjí a kradou:
bot ví Otec vu. čeho! vům potřebí jeet.. kdežto
20.ale
si potlady
ani skladejte
rez. ani mo
kazí av nebi.
kdež
prvé nežlibyete ho proeili.
zloději nevykopůvají. ani kradou.
(Luk.
2.
33.
!.
Tin.
6.
m.)
9. A protožvy takto se budete mo
dliti: Otcenu. jenžju nanebeeích: po
21. Nebo kde jest. poklad tvůj. tut
svět se jméno tvé.'
(Luk.11.2.)
jeet. i srdce tve.'

22. Svíce těla tvého jeet oko "v
10. Přijď království "v Buď vůle
Budelit oko tvé eproatne.“ všecko telo
tvkjako v nebi tek ] na zemi.“

11. Chléb naš vezdejšít dejž nam dnes.
12. A od et nam naše viny. jakož' [
my odpouitlme našim vinníkům.

tvé světlé bude.

(Luk.ll. M.)

23. Pakli oko tvé bude špatné! vše
13) Nuedopoettd
toho na
nh, abychom
po
iemmk alena
evolilt.
a co: ee jakymkoliv
tuto pro u_če—
niky Krínovy oblvle'itae mini. od tebe
a

b) Navrhuje

tn l'ia

modliteb ejevnýrh vůbec.

jail-' ee při veřejných elnebeeh Božích bijí. anebo

helb.

honoenoetlnulu

Iiho upovídi

aekmeti- ay'bri.to

hledat! při tom lide“

(Stevo-15.15)

pochvaly.

7\ To opet neupovide Pin delši modlitby kooeti,
nybn touto mnoho leti e tim ůmyalem. jak o
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10) t. trnem
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vtttidbnnetaepakivtelio

oetahibodbbo:

atraetí.bídy e t. d. '“) V nekterých podnejheh re—
k 'meh řeckých nalezaji ee tuto olova: „Nebo
tv jen. krelovetvi i mocnou i aleve ne vůy ve

kid“ poutvtekpodvrňenesetadia memu ra
kopyjiohnemaji: m... ee jen : obhánicbknih

řeckých a
vmiaila.

von

pozdnqjtiho neprivne ee tu

21) TuabudelmyalíudoettvauďnaoebLanebo

i tva“ev. ein-kovbuilt mnm;
i aleji. et po 22 na Imai. ve vecechyíeanýeh. anebomwňayehA )
u.
, Chairman ú" tel-n 'n ;ev.
am.—i..
eaml bleienoeti vbi—ne
ůt'aatni jme — ") t. jeho
anu“ a evati lei vůli tvou na nebi. tak deli.

abychom í my ide radí. ochota“ a vždycky vůli

a pami

tve ale na neni philt.

ll) t do-tetečný. vždy na jednotlivýden. do ujuh
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darů-lawmu!:
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aeehevinl:. duchovního
! teleeeeho
života
potřebě jen.“
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cko tělo tvé bude tmavé. Jestliže tedy
34. Protož nepečujteoze třejii den:
světlo. kteréž jest v tobě. tmou jest. nebo zejtřejsi den pečovati ude sám o
samatmajalt velika bude?"(LuL la Ia.) sebe; dostit mů den na sve zlosti.'
Žůdný nemůže dvěma pánům.
Knpltoln 7.
sloužiti: nebo zajisté jednoho nenáviděti
bude a druhého milovati. anebo jednoho
l" a druhým pebl-dne. Nemůžete Intl; lb. usti-iu Ulrich prorokův; 21. kde vejde
Bo u sloužiti | mnmoně.'" (I.Jan2.15.) kralovstvi
nebeského?a. tomu polohami“
25. Protož pravím vam. nepečujte o jeho i alyii i plni. . 26. tomu kdo slyii a nqlni?
život svůj. cob ate jedli. ani o tělo své.
l. Nesud'te.' abyste nebyli souzeni.
čimbyste se
vali. Neni-li pak život
2. nebo jakým soudem souditi bu
vlce nežli pokrm a tělo více nežli oděv? dete. takovým budete souzeni: a jakou
(Luk. 12. 22. Fill. 6. I.Tin.6. 7. LPetl'. 5. 7.) měrou měřiti budete. takovou budet vám
26. Pohled'te na ptactvo nebeske. žet zase odměřeno.
(LuLB. 37. Rim.2.1. Nar. 4, 2.4)
nesejl ani žnou. aniž shromažďují do sto—
dol: a Otec vaš nebeak' lu-ml je. Ne
3. Což pak vidlž mrvu veku bratra
svého:
a
v
oku svem břevna novidís.
jste—lipak
mnohem
'ši nežli oni?
4. Anebo kterak dlš bmtru svěmul
27. A k o z vas přemy
šýleje' může
přidati k postavě svě' loket jeden?
Nech at vyvrhu mrvu :: oka tvého: a hle.
28. A o oděv což pečujete? Pati-te na břevno jest v oku tvém?
ltvltl polní. kterak! roste: nepracujet.
5. Pokrytče. vyvrz nej rvě břevno z
ani přede.
oka svého a tehdy prohle než. aby vy
29. Pravlmt pak vimže ani Šalomoun ňal mrvu z oka bratra svého.'
ve vší slávě svě tak odin nebyl. jako
6. Nedávejte svateho psům. aniž me
jedno z nich.
cte perel svých před svině: aby snad
30. Poněvadž tedy trávu polnl. kte nepošlapaly jich nohama svýma. a obra—
raž dnes 'est a zejtra do peci vhozena tivse se nerozsapaly v
7. Proste a bude vám dano: hle
býva. Bůš tak odivů.: čim vice vas. ma
lověrni?
dejte a naleznete: tlučte a bude vám
31. Nepečujtež tedy řikajlce: Co bu otevřino.'
deme jisti. anebo co budeme plti. anebo
8. Každý zajisté. kdo prosl. béře: a
čim se budeme odlvati?
kdo hleda. nalézá.: a tomu. kdo tluče.
bude
otevřino.
32. Vžalt toho všeho pohane hledaji.
(21. 21. Mar. u. 24. Luk. n, 9. Jan 14 na.)
Vit zajisté Otec váš. že toho všeho po
9. Nebot, který z vas jest člověk. kte
třebujete.
33. Hledejte tedy nej rvě kralovstvi
t.
u: přemy
ýšlenun e pečovhim —“)
Dle
Božího a spravedlnosti jeho: a toto vše 20 žen:?
„k věku;-“ k prodloužení žlvots něho —
cko bude vám přidano.
34) t-nsvestsustlevtelllónesnisl.
nedomi. vir-)!.meunujeegtshielvabrýeb tlut
eichtesvůdi. jehveli ebodouupeknezřieenen:
hlenky. “dosti. vune ne' v jak bidny'suv uvrh—

noutéelleionle!
24\;

Lsnlebi jedendruhómnnnopalpřihamjgmv.

JenZl)—")_.t
přldržiseba—
bo
ne.-m.).: nadůvňbeeslde.
(Bv.A"')t.
g.)l'ůnem
realm“ vlnitou vec. která pviliině nulu jsi,

tel-moi
]! elonže.(Sv.
nebBull.)
od lobošneeužbu
robenBedi
jsi.ní)-H
toho
jsi
potahem.
srovnat!-enesřiesnou. přílišnou. \isin-ti

vou
d"péči oveeipeeenaslé. edipaleluiieedo—
nnivuti. že svou pneiviet komun-ne: a tak
resume)tutoldih. (Brov.Éim.8.16.)

]) Tim zahaluje všeterne nel-have . slomyslněp
neonu bližního. a veli any jeho. jichž bud lisu
'tliti nevime, mlepii
nej-ne. anebo el je

strěnhvyvyhledat ,. eselnnje
t. hlo jiného posunout:

Kiiszs. ele

...nbombl hled

&)pevědm. aby. tů chybyprestbyl. promtmou!
hihiho svěbolisti:

uč jel ph ln ein

6) til-anebo uspat-tuti ndeou build uu. ltd-i
jeho psi [tenni-

evy'm eveti pravde qlporqli a

jeho nečtu zvířat-al
tube

stkvoltnejh dny v

hlilepsjianadtolpreddhetseelpali.

1) Učí důvěrně. vrouene a stole se modlili;
tak vždy obdržine. ne—lito. mě predne.
ttotne líně dobre.

197.
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*
Evnngeliumsv. Matouše.

lb"

reboř kdyby prosil syn jeho ee chléb.
zdeli kamene podě 'emu. (L. 11.II.)
10. Anebo prodl—libyže rybu. ždeli
bede podl jemu?
ll. Poněvadž tedy vy jsouce zlí.'
umíte dobrě dary džveti syuům svým:
čím více Otec vžš. 'enž jest v nebesích.
dě dobré věd těm. teříž bo roeí?
12. Všecko tedy. cožkoíi c cote. eby
vim lidě činili. ivy ěiňtejim. Tot ee

ma.—8.2.

besícb jest.. ten vejde do království ne—
beského.
(Nu. ze, u. Luk.e. ce.)
22. Mnozí! mi dějí v onen den :' Penc.
Pene! adeliž jsme ve jménu tvěm ne—

prorokovnli
vymíteli e vntvzáměnu
jměnutvém
divů ďáblů
mnob ne—
cb
nečinili ?""
(se. 19, mý)
23. A tebdyt vyznání jim: Nikdy
'ecm vás nemel; odejděte ode mne.
Hi činíte neprevoet.
(Luk.13,21)
24. Pol-tož keždý. kdo slyší slova
jistě jest zákon i prorocL' (m a.si.)
18. Vcbieejte těsnou brenou: nebo mi teto &plní je. přirovnůn bude muži
moudrěmu. kterýž postavil dům svůj
šika
bršnek ezeprom-muž
cesta jen.
která. vede
ynutí. e mnoho
jest na skále: (Luk. s, 48. Řím.2. 13.1.1. :. 22.)
těch. kteří vcházejí skrze ni. (Luk. 13.24.)
25. i spadl přívnl e přišly řeky e vůli
14. Jek těsně brěne e ůzskě cesta větrově a obořili jsou se na ten dům e
jest, která! vede k životu: e mělo jest nepadl; nebot uložen byl na skále.
těch. kteříž ji nelězejíí'
26. A každý, kdo slyší slovu má tato
16. Pilně ee vnrujte falešných pro a nečiní jicb. podoben bude muži blůz
roků. kteříž přicbězejí k vám v rouše nu. kterýž poetevil dům svůj ne písku:
ovčím. vnitř pak jsou vlci bltnví:
27. i spadl příval a přišly řeky a vůli
16. o ovoci 'e"ch'
znžte je. Zde větrové a obohli se na ten dům: i padl

liž sbírrjí : trnílhlbznynebo : bodláčí : byl půd jebo veliký!
28. ] stalo se. dyž dokonal Ježíš
fíky?
(Luk.6. 43—44)

17. Takt každý strom dobrý ovoce řeči tyto. divili se ústupové učení jeho.
29. Neb učil je, jeko moc maje.. &ne
dobrě nese: zlý puk strom elě ovoce
jako zůkonuícijejich : Ferieeově.
nese.
(Mu. !. 22. Luk. 4. 32.)

18. Nemůžet dobrý strom zlého ovoce
neeti: uni strom zlý ovoce dobrého nésti.
Kapitola 8.
19. Všeliký strom. kterýž nenese Jetil usdrevuje
M
&.dešebníke
eetnikevn.
ovoce dobrěbo. vyfat bude a nn oheň 14. tchyní Petrovu e mnoho BDM; 19. pbvi ee přes
uvržen.

(Svrchus. m.)

mořee uišuje banka“;28. vynutil dvoumužů6ny
e dopoútí jim vejiti do etide vepřů.

20. Pročež po ovoci jejich poznáte je.
1.Když pak byl eetoupil s bory. šli ze
21. Ne keždý. kdož mi řikk: „Pane. ním ústupové mnozí:
Panev" vejde do království nebeského:
2. a aj! melomocný' přišed. klaněl se
ale kdo činí vůli Otce mého. jenž v ne— jemu. řke: Pane! chceš-li. můžeš mne
očistiti.
ll

v.. u |>|-homilii k Dobu; píimneve Otce nebe
) vidite k otci
n. Bebe k čbvíku. več

(u... 1.40. Luk. 5, m.)

3. [ vztáhl Ježíš ruku &dotekl se ho

noudobutakbčilne doed.ebynhumviesk

důveh v Bebe povnbudíl.
'
12) t.. ten ]eet hlevni účel denni Božího v etete'm
eekoně. eby-te miloveíi bílinibo pro Bebe.
I3-l4) Teeni bren- e utká cenu jem tiene“při

22) L v den eoudny'. — ") Hle, ent der proroctví e
divů činění neni jistot-e k obdržení bleienoeti

věčně! 'l'ek mene vpueni necetl-nebem kenetl!
?!) Slyieu' tedy elovnKánon (vin) : plnm je (ln'eb
v dobrych skutcích) a M zhledem nedele nete
ke'nuinod. panovali ůdaj- upieui ICL enmebo.
k životu věču'unu.
vedou vlek k bležeoed nebe-ké; linki brene n
ne eeete jsou pobodhoeeíe nekde uětekč. 2.9) '. en clove- evy'mbleuli "H pronikě.je k de

konec viel jej-eh prope-t vecne.

HI)Leekntkůeeiivotejqicb,vdebeto
!|)

sedebre

enebo dů učeni eke'ee.
I. kde se jen ůety ke mne příznivě. ele žádného
ovoce dobrých skutkův nevyde'vě.

brďenu nevnímal). e poeilůnje. i svým životem e
ein-nky učení svě potvnuie.
2) Vis Ill. Moji 13 poen. Sv. Otcové epei-uji v

neueemiku lom obru človeůenetve. jee Elisha

\ od„umeni

břichuošidil.

Mamma.

8,3-28.

1578

ih: Chci. Buď číst! A hned očištěno
15. i dotekl se ruky jeji s prestslsjl
zimnice: i vstsls s poslnhovnls
jest malomoeenstvl jeho.
4. I dl mu Ježiš: Vir..abys žádnému
16. A když b večer. podíl:-li mu
vl měli: i vymltnl
nepnvil:' slo jdi. ukaž se knězi . obě— mnohých. jenž
tuj dar. kto-yi přikázal Mojilš na své duchy slovem . všecky. kteřl se zle
měli. uzdravil:
(un. 1.31)
dectviljgmř
17. aby se naplnilo. oož povčdlno jest
6.
dyž pak všel (lu.
do Moji..
K u. a.)
skrze Issikše proroks řkouelho: On val
přistoupil k němu setnlk. roce ho.
6. s řkn: Pane. služe nlk můj leů nemoci nsie . neduhy naše nesl.
(u. 53.4.1.m 2. u.)
dome šlskem nžený' s zle se trůpl.
18. Vid.:
k Ježiš zástupy mnohé
_ 7. Idl mu eilš: Jů přijdu & uzdra
okolosebe.
kral
přeplsvitise
u moře!
vlm jej.
19. A řistoupivjeden úkonnlk. řekl
8. A odpovidaje setnlk. řekl: Pane!
istře. následovní budu tebe.
nejsem hoden. sbys viel pod střechu 'emu:
mou: sle toliko rei slovem s uzdraven ksmžkoli půjdeš..
Luk.e, se.)
20. IdlmuJežlš:Lišydoupets
bude služebník můj.
9. Neboť i já jsem člověk pod mod maji. s ptáci nebešti hnisda: ale Syn
človeka“ nemů.. kdeby hlnvu skloniL“
postsvený.
vojákly;
21. Jiný puk : učenlků jeho řekl je
dlm
tomuto:ms'edi. pod
1jde;sebou
s jinému:
ojďs!
i přijde; & služebníka svému: Učiň to! mu: Pane. dopust mi prvé jíti s pocho
veti
otce svého.
i učiní.
22. Ježiš pak řekl jemu: Nhleduj
10. Slyše pak Ježiš. podivil se s řekl
nisledu'lclm jej: Zajisté pravlm vim. mne s nech. st mrtvl' pochovůvsjlmrtvě
nensle jsem tak veliké viry vlsraeli. své.
ll. Pravim psk vim, iet přijdou 23. A když vstoupil na lodičku, nů.
mnozi od východu i od si. u' s stoliti sledovali jej učenlci jeho:
budou s Abrehemem s s sůkem s s Js
24. s sj! bouře veliká. stala se na
kobem v království nebeském : (Mu.l, l l.) moři. tak že se lodička přikrývek vlne
mi:
on pak spel. lu.4.06-Lnk.8.22.)
12. s nově pak království vyvržení
budou o temnostl zevnití'nlch: tam:
25. A přistoupil: k němu učenici jeho
bude pláč s ski-i nl zubů! (Luk.13.28.) s zbudili jej řkouee: Panel zschovej nh.
yneme.
'
13. ] řekl Je 5 setnlkovi: Jdi. & js
26. 1 dl jim Ježiš: Co se bojlte. ma
kož jsi uvěřil. staň se tobě. [ uzdraven
lověrnl?
Tehdy
vstav,
přikázal
větrům .
jest služebník v tu hodinu.
14. A pi-išed Ježiš do domu Petrova.. mol-i.i stalo se utišeni veliké.
27. Lidé pak divili se řkouce: Jnkýt
utřel tchyni jeho. ms leží a má.zimnicí:
(Mu. 1.31. Luk.4.38.)
jest tento. že ho větrové i moře poslou

'i'

4) Krist-s tak veli. eby i n'v'ni . hnevn nepřitel
pink-sil. i příklad nim del.
chom sei my s

dobrými.mn,

ze Akdyž přišel za moře. do m

svymi ujili; Bůh |. qui. .: to

M.Aw
k jeho suv.. atomu s elitního prospech: bude. IB)tui-sro (moh)
hluku lidského.
_
— “) t. ie dkm nernlim s sbv &prime svo—
dectviui. žeje neim

19) Chce učeniksm Plne by'd. ele

7 2 :. as)....-any,
oehmmůlý.“(vb Luk.
") (úrodou
.. vsech končin povoláni budou v
církev . skn ni :: věčnou blsienoet.

Tn si před

stnveveliZidecohody.kt.6—vdsreidonoel

eprosptchpennnky':protojejl
odbyvs.

su.-mu. ikilpuirubuntrunnoeniti-im

toliko

Antik prives

a))LuksesevsKálu-(vidyen úmssbe.nlkdy

ukodjinýeh)
dlemasa.—")na

“vet vlednihe příbytkunemůstlLllpAk nskI'iii

s.lskbelentnb ovote

slnvily. Svitle večer-dla 1m obr-um svetle vič
núhn v
nebeském; temno-u uvnltlni

'..h' ...)„ „mna
12) FIum"“?""
pudrumerunaislo-t
nadmiminkem.

taktonu
ro “ve

vis

2.

.

.

.

!—

povin

nmtllhkyke-nhlym.nybrlnči.iepbůe o
vlatniquai vlo]lnbMW. (Bv.mm.)

1814

i

Evangeliumev. Mole

guru.-meho.. potkali ee e nim dva

8.29.—9. IG.

aj! přinesli mu šlakem poraže

zhro- něho ležícíhone íoii. A vida Ježiš víru
mov .
„.n-zem.zim;
....jejidi. řekl ělakcm poraieuěmu: Doufej.
mohl tou cestou choditi.

iii!

synu! odpouště' li se tobě hříchovétvoji.

(Ink. 5. ]. Lek- 8, as.)

29. Aají zkřikliřkouoe:„Co jeetnam
e tobě. Ježíši. S nu Boží?Přišeljá sem

nělhnřl : zákoníku

řekli

samivAso 'Tento se rouhL"

4. A kdyi viděl Ježiš myšlení jejich.
it nh? “
řekl: Proč myslíte dě věci v srdcích
30. A bylo nedaleko od nich stádo svých!
(Nu. 16.e.)
veliké
.
uoscans. 11.1..&,sz.)
6. Co'jest snáze. říci: Odpoušu'ajíse
tobě hříchové tvoji; čili říci: Vetaň &
Nemile vymítneš
' 'hoůmřkouce:áíeet
. pust
v chod?
hide vepřův.“'
6. Ale abyste věděli. iet Syn člověka
32.1 řekl'jim: Jděte! A oni vyšedše. má. moc na zemi odpouštěti hřích
vešli
do vepřův; a aj!hnalo se prudce tehdy dí šlakem oraženému: Jstaň.
všecko etšdo : vrchu dolů do moře: i vezmi lože své a jdi do domu svého.
7. I vstal a odšel do domu svého.
ztonuliPiLvodšchf
33.
t
ute kl1:8 řišedše d 0
8. Vidouce pak to ústupové. báli se
města.
"id:-ali všecko.|Š těch. kte— a velebili Boha. jenž dal takovou moc
lidem.
říš byli měli ďšbeletvl.

předčuem'

34. A aj! všecko město _vyšlo vstříc

Ježíšovi: : uzřevšejej prosili. aby odšel
zkončin jejich'

(klav.&.17.Luk. s. 37.)

9. A když šel odtud Ježíš. uzřel člo

věka sedícího na cle. Matouše jménem.
l řekl'jemu: Nůsleduj mne! ! vetav. nár
sledoval jej.
(Her. 2, 14.Luk.5 27.)

10.1 stalo se. když seděl za štolem

Kapitola 0.

v domě, aj! mnozí

ublikšni & hříšníci

adr-vil tlake- poreieeřho;9.1.1
Metallic
nečetikeevůkoeklre
uiFu-in v..?Ouednvil přišedše. stolili s Jgžíšem & s učeuiky

jeho.
II.A vídouce to Farizeové, řekli
jeho: Proč s publikšuy a hří
]. A vstoupiv na lodičku, přeplevil učeníkům
šníky jí mistr všš?
se a přišel do města svého!
12. Ale Ježíš. uslyšev. dí: Nenít po
(M2
&.Luk.5. is.)
icon krvotokoe e nkiidl

koiute :ednoho. 27.

uuu ovine
adopcinek. 32.opiátových.
vymitlu
lituje:“:qu

třebí zdravým lékaře. ale nemocným.

13. Jdoucc pak učte se. co 'ešt: ..Mi
Millennium
(ledenloudenství
chci a ne oběti.“ ebot ne—
WM'M .dludekkrllhe“thank ) přišel jsem povolat spravedlivých. ale
hříšnikův. (01.6 s. na.—12.7. | Tan.! |5.)
14. Tehdy přistoupili k němu uče

nici Janovi řkouce: Proč myaFan'seově
postimc se často. učenici pak tvoji se

ti?

(mn....zleutsssq

nunciem pm (aa). 015. [ řekl jim Ježíš: Zdeliž mohou
tomulríetul)eky do.“nl jak by
„, W)
uranu Harim
kdyby
"co“
vůlímeli; 8)t.myellluleke.—“)Lolohleeimodod
evlěuMoodlu-i.
“čechovi
poutní břichu. col ]edlne Bohu panika-.
'rmytin
byllinek
tu. utitle ě)t.timdokhel_ Bohkonmuviemohoomonl
84) jnou-:)
N
ietithqevnmi
temito
vite. nei

umu-.n.

Monphbýv-llem-le

) Mlehěet-tylvycbovh.

“,

milevtdeutvi. ie etice nemoci tele-ných. ey'brš
| nedelni duleuieh apt-ocún, hřichy oQoušteti
můle.

9. 16—37.

Evmgeltumn.latonle.

181.

24. Odejdětež; nebo neumřel; divka
eynové' ženichovi truchlící. dokud jest
s nimi ienich?" Ale přijdou: dnove. ale apl.“ [ poemlveli ce jemu.“
26. A když byl vypuštěn ústup. vie.
dyt se budoupoetitif"
tam : u'aJ jl na ruku jeji. [ vstala divka.
26 mmoeleeepovůntepovšlte
16. Žůdn tapeta"
' no řišlvš 15.le
sukna. novóhb' na rouc staré; nebb ze m1.
27. A když šel odtud Ježiš. ili cením
odjlmó. celoet jeho od roucha : horšl
stává ee roztrhnutl."
dva slepci. volajice &řkouce: Smiluj ee
nad nimi. synu Davidův?
_
17. Aniž lejl vlna nového do uenlků'
28. A když viel do domu. přistoupili
starých: jinak rozpuknou se usnlky ..
k němu slepci. [ dl jim Ježiš: Váňu-li,
vino ee vylévů & usniky ee kazi. Ale
že vám to mohu učiniti! kou jemu:
vino nové 1131do usniků nových a. obě Ovšem. Pane.
bývá. zachováno.
29. Tehdy dotekl ee oči jejich. řkn:
18. Když on to k nim mluvil. aj! Podle viry nil nimiž se vám.
knlže' jedno přistoupilo & klanělo ee
30. l otevřln 'eou oči je'ich: :

jemu. řka: Pane! dcera má. nyní eko
hrozil“jim Ježiš? izlka:H]eďtelž. at žbgý
nnlm" ale pojď. vlož na. ni ruku svou & nezvl!
budet živa.
31. Ale oni vyšedše. rochlksnli jej po
19. A vetnv Ježiš, šel za nim i uče vil té zemi.
nici jeho.
32. A když oni ili. aj!
' mu
20. A aj! žena.. kteráž krvotok trpěla člověka němého. majlclho ďLbeletvl.'
dvnnácte let.. přistou ila ! radu & dotkla
33. A když vyvrženo bylo ďůbeletvi.
ee podolkn roucha je :
mluvil němý. i divili co ústupové řkou—
21. nebo řekla sama. v sobě: Dotknu ce: Nikdy ničehož takového neukiulo
li se toliko roucha.jeho. uzdu-avon:budu. se v Israeli.
34. Farieeovó pak pravili: Moci knl
22. Ježiš pak obrátiv se & uzřov ji.
d'hbelekóho vymitá '(!ka .' (12.u.)
řekl: Doufej. doero, vln tvé.tě uzdra žete
35. ! obcházel Ježiš včec . města i
viln. I uzdravena jest žena v tu hodinu.
městečku. uče vo čkolich jejich &kůže
23. Přišed pak Ježiš do domu kni evangelium království.. &uzdravuje vio—
žete & uzfov pišme i zástup hlučlcl. likou nemoc i všeliký neduh. (ln. 6.e.)
řekl:
36. Vida pak ústup . litoval jich. že
byli eouženi : pou-žení jako ovoe.nemn—
když bude od nich odjet ženich: & teh—

15) !. druhové. pišme, průvodčí hnkhovl. kteří je!
o volebnich bodechprovincii. — ") Teku jme
nuje. „nevadi jen. |>|-ovýmcírkve ve chom-.—

'") t. k bodůmmubnim nehodise pan.“

jlce pastýře.(IV.na. 27.17.m. Kr.mg.)
37. Tehdy dl učenikům l;vňm:
ň

zajistémnth

chlivoet. nýbrž k Imm; tn! jim dovy un! pH—
pominu.

IG) !. lyrovůho. neu-imbho. — ") :. kd le pk
nov-' '
uni. veltrhu u cure eu o vůkol.
17) t. mechu kožených. nejvice : ka'- ndehny'ch. tak

i. lm
dovnitř.' niipnku
nudil. sm
' y tím.
„nucenou
' hl
epukhlbzdelo-Il

udonichnovbvino.topnkknhnimjodoaln

muhlo. (Srov. Ju. 48. H. min.)—Snyll: Moji

učenid nevyhlo-um p

iivou ponekud pence

meho enqdi . uchovtveu.

(Vlk Luk. &. &&

oddilu.nej-ou„kino.-by

pri-id pnvidb učni

(va.Luk.3.41. h.5.22.)—")Zpiilllnb

W
minomoodh
Mnhhaehkues.£2.iekl,ltotopnvi.

ale dělnlkův (L.o.'
10, Q.)

1.76

Evangelium sv. Katanu.

88. Pro“

9.38. _ 10.28.

tedy Pina žně. at pošle b hoden? a tu pobuďte. dokud nevy
' ete.

dělníky na žeň svou.'

12. V
'íoe pak do domu. po
sdravtež ho ikonce: Pokoj domu tomuto!

Kapitol-“.

“Émnalmďďiďů:
Kristu modu

s„dým.-sečení;

16.phi—

!. A svolsv dvankete učeníků svych.

daljimmocnad duchynečis ' '. a

13. vzbude-li
zajisté ten' dům
hoden.
poko'
při' 0 naň:
nebude
ho

den.,po o' ni.:k vámŠakti.

14. A dožkoliv nepřijme vis. aniž
poslechne řečí vašich: vyjdouce ven a

domu. nebo změsta, vyrazte pnch :

nohou svýchf '
(Mu.a. II.)
je vymítali a uzdravovsli všeli nedn
: vielikou nemoc. (nu. 3.13. Lak.e. IS.)
_15.
'istét
pravím
vim:
Lehčajš
2. Dvanácti pak apoštolů jména jsou bude zemi Sodomskýcb a Gomorskýc
tato: První:' Šímon. jenž slove Petr. a v den soudný nežli městu tomu.'
16. Aj! jů posílám vis jako ovce
Ondře' bratr jeho.
(Sk.1. na.)
3. akoh. s Zebedeův. a Jan. bratr mezi vlky.' Protož buďte opatrní jako
jeho. Filip a
oměj. Tomůš a Ma— hodová a sprostní jako holubům."
(Luk. lO.8.)
touš. publikůn. Jakob. syn Alfeův. \
17. Střezte pak se lidí! Neb! vas bn
Thsdeus,
.
4. Šimon Kananejský a Jidáš Isks dou vydivati v radách. a v shromkždě
ních svých budou vis bíčovati:
riotsk . jenž i zradil jej.
(Luk. 12. u.)
6. beh dvanůote poslal Ježíš. při
18. a před vladaře i před krále vo
kazuje jim. řka: Na cestu pohanů ne
choďte a do měst samařskýeh nevcháp dění budete pro mne na svědectví jim a

národům!

tejto:
6. ale raději jděte k ovcím domu isra
elskóho.kteréžjsou zahynulyhst. 13,se.)
7. Jdouoe pok kažte. řkouee: Přihlí—
žilo se království nebeské.
8. Nemocné uzdravujte. mrtvé kře
ste. mnlomomó &stte. ďLbly vymítejte:

darmo jste vzali. darmo dávejte!
9. Nemějte zlata ani stříbra ani peněz
v opascích svých. (na. a. & L.:.. 9. s. 10,s.)
10. ani mošny na cestě. ani dvou

19. Když pak vis vydají. nepřemý
šle' e. kterak anebo oobyste mluvili:
ne t dáno vám bude v tu hodinu, oo
budete míti mluviti;
(Mar.13.n.)
20. nebot nejste vy. jenž mluvíte. ale
Duch Otce vašeho. jenž mluví v vis.
21. Vydíit pak bratr bratra na smrt.
a. otec syna: a povstanou synové proti
rodičům a budou je zabíjeti:
22. a budete v nenavisti všechněm

jméno
má: alebude.
kdož setrvá až do
once,
ten spasen
sukní. ani obuvi. ani holi: hodent zajisté pro
23. Když pak vás budou ronůsle—
jest dělnlk pokrmu sveho.
11. A do kteréhožkoli města neb mě dovatiy městě tomto. uteote o jiného.
stečka vejdete. otažte se. kdoby v něm

&

i

5 Ě .Ě—g ; !

),.,la-

m

apo-how

nim ůhhedn'

“G.—my::

ll) t. svou dohru povtstn tohosaslahovnl. oby-tea

'
abyl—“)t.atohomtsta;sr.
Luk. 0.7.
14)Nam—Lbohedačidbýtíodvhym

bylímnootíBotípehrdi.
lb)dich. MMM.
Mion—

10. 24—11. 4.

lift

Evangelium sv. Matouše.

pravlm vim. nedokonite měst nežli mne. nenit mne hoden: a kdož
miluje syna nebo dceru vice nežli mne.
israelek ch. až při'de Syn člověka!
nit uěenl nad mistra. ani slu— nenlt mne hoden.
(Luk.u, ze,)
38. A kdo neběře křiže svého a ne
žebzniknad pina svého;
25. dostit jest uěeniku. aby byl jako nisleduje mne. nenlt mne hoden.'
(Nil. 16. 24. Mar. 8. 84. Luk.. 14. 27.)

mistr jeho. a slnžebnlkn.jako pin jeho
Jestliže hospodiře Belzebubem nazý

39. Kdo nalezne život svůj. ztratit

vali. čím více domicl jeho?
26. Protož nebojte se jich; nebot není jej: a kdo ztrntl život svůj pro mne. na
má?.. do vis pi'ijimi.
(Luk. 9. 24.1.11.12.25.)
mnet phjimi:
nic skrytého. coby nebylo zjeveno. ani GIDGCO
co tajného. ještoby nebylo zvědlno.
lměposlal.
alIkdo mne phjlmi.
přijlmi
toho, kterýž
(Luk
10.1e.Juls.zo.)
(8vrchu9,Stunt. 4. 22.LuL8.l7. 12.2)
27. Co vim pravlm ve tmě. pravte
41. Kdo příjimi proroka ve jménu
na světle: a co v ucho slyšite. hlieejte
na střechicL'
spravedlivého
ve 'měnua
pal-oka;'imiodplatu
proroka value="
28. A nebojte se těch. keel-li zabljejl spravedlivého . odplatu sprav ivěho
tělo.-ale duše nemohou zabiti: ale více vem ;
bojtesetoho. k žmůžeidušiitělo
42. a kdožkoli di nipoje jednomu z
utratiti do pekelné o ohně.
techto nejmensich čisi vody studené.
toliko ve jménu učenika. zajisté. pravlm
29. Neprodivajl—liša:
dva vrabce
za vim. neztratit odplaty svě. (Mar.9.to.)
penlsek?
a jeden z ni epadnne
na se
mi bez otce vašeho?
30. Však i vlasové vaši na hlavě vši
Kapitola 11.
ckni sečtení jsou.(u. m. u. 11.31.27.34)
Mpždai
31. Nebojte se tedy: mnohých vrab— J.. posillsinllieklln'stu—Zmuseum
vychvnhjo.zo. minima

ců lepši's

apšlgdožkoli
vy-i Otcem
před
lidmi.
vymimt tedy
i j mne před
svým. jenž jest v nebesiich: (Nar.8.as.)

.kdož pak u

]. [ stalo se, když dokonal Ježiš ři
mne před lidmi, kawvati dvanieti učenlkům svým. ni
se odtud. aby učil a kin.! vměsteoh

zapřlmt
rýž jest v1jiej
neoLpie Otcemsvým. kte
34. Nedomnlvejte se. že jsem přisel
pokoje poslat na zemi: nepřišel! jsem
poslat poko' 0 ale meče? (Luk.12.610
35.
t jsem zajisté rozdělit člo
věka proti otci jeho a dceru proti ma
teři jeji a nevěstu proti tchyni ":el

jejich.
2. Jan pak když uslyšel v vězenl
skutky Kristovy. poslav dva : učenlků
svýcch,

3.řekljemu.

23)t.neol>r£tite
(vyndempnielvnlivůhhppo
slovni-něho
stredu..
hikó-)hinlim
umel-ký M

(mn- 1-12

střech domů

Sym tlovtkaklooduz neho

neobriti ee ai na konci věkův.

nd. v krnjinich 'hobich

hLdeentn-chodidnlnhin.

Bibli čau.

.

ž řilti

4. lodpovidaje Ježiš. řekl'jim: Jdou
GB):.hdoneuihotevjnkýekkollpretivmnvi.niiu
vnnjli umrti pro nas n viru nen podstou
pili.nsnihodu býumý-něaniks-ndenauni.

nabude

delby—niti.

sankdosaehovtviiivotsvdlvedqinnpimi-uó
vrhu—in „Ramada
vedou-reignkdonntlve—
ndsjil zivot pro mne. tomu odpht'un “vetu

višní-i.
nap—to.
dMMM—'
) Lahve—"mpňihlipmoknatl

enhhpnvolivnly.
34)snekyeelvůdddleiitěe
upadla-litina:
vn-yyevetnoonnnnin:
Mouse.
lid-konmlneje. deni minn.
neproh;unnoubndontodpad

(Luk.7, is.)

T—li

mii. ěilijiněhoěekžti£sz" jen p ]

36. a nepřátelé člověka domilci jeho.
37. KdoPmiluje otce nebo matku vice

:llký. nidopiilti

kirLie nnljnho.

ml ana poslechnout!neobti. & 0m Milovala
webu
28. všech ioniuých k „u mIostivěvoli.

ůdhůyubtnkom ?
8)t. Mulihenýudu?0mlnnnhn.)

Me)-nhphd “rumem“ &%

A
1878
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ee svěstujtú Janovi. oo jete slyšeli a
viděli.

14. a chcete-lí

outi.'. ont jest

EhěLjenžpříjítírni'.jm

5. Slepí vidi. kulhaví chodí, malo
moenl se očistu'í. hlučí slyší. mrtví :
mrtvých vstžvaj . chudým se evangelí
um zvěstuje:

a.. 35, 5.-—6|,l.)

6. a blahoslavený jest. kdož se ne
bude ho:-šitínade mnou!
7. A kd

mluvítík

. '. 5—25.

oni odohhteli. počal Ježíš

(mu. s.)

15. Kdo plně uši k slyšení. slyě.'
16. Komu pak připodobuím pokolení

toto? Podobno

dětem na něměstí

sedícím. kterě

sobě rovným volsjice.

17. říkají: ..Pískali jsme vám. a ne
skikalí jste: naříkalijsme. & neplakali

m.“

, 18. Příšeln "stěJam nejede ani pije.

tupůmoJanoví: Cojste vy a řkou: ..Děb ství mi!“

šli na poušt vidět? 'třtínu-lí větrem se

moci?

(Lu. 7.24)

19. Přišelt S u člověka. jeda a pije.

a. řkou: ..A'!'Jovčk

žračs píjánvína.

8. Aneboco 'sts vyšli vidět? člověka— přítel publí ěnův a hříšníkův! „A však
li měkk
rou em oděněho? Aj.. kteříž ospravedlněna jest moudrost od synů
se měk ým rouchem odívají. v domích s eh.'
královskýchjsou.
20. Tehdy počal vytýkati městům. v
9. Anebo co jste vyšli vidět? Pro níchžto činěno bylo nejvíce divů jeho.
roka-li? Jistě pravím vám, i více nežli že nečinili pokání:
proroka.
21. Běda tobě Komorním. běda tobě
10. Tentot jest nejistě. o němž psěno Betsaído? nebo kdyby v Týru &Si
jest: ..Aj! jó. posílám anděla svěho před donu činění byli divově. kteříž činění
tvšří tvou. kterýžto připraví cestu tvou
jsou v vas. džvnoby byli v žíni a v po
před tebou.“
peli pokáničinili.
(Luk.10.13.)
(W.SHIWHUIŽML'IŽZ)

22. Ale však pravím vim: T
aSí
ll. Zajisté pra_vimvim. nepovstalt
est“ mezi rožencí žen větší nad Jans tímu lehčejí bude v den sou ý nežli
tele:“ ale kdo menšíjest v kralov
23. A ty Kafarnsum! zdaž sevyvý
ství nebeském. větší jestit nežli on.
šíě až knebi? Až do pekla sstoupíš:
12. Ode dnů pak Jans. Křtiteleaz
dosavadetrpí krůlovstvínebeské násilí"' nebo kdyby v Sodomě činění byli di—
vově. kteřížjsou činění v tobě. snad by
a ti. kteříž násilí činí, uchvacujít'je.
byli zůstali až do tohoto dne.
13.' Nebo věíekni proroci i nikon až
24. Ale vsak pravím vám. že zemi
do Jans prorokovali:
Sodomských lehčejí bude v den soudný
nežli tobě.
25. V ten čas promluviv Ježíš. řekl:
mlhou-inne. prstnollssíěěeusoě.jnhblívVelebím tě. Otče. Pane nebe ! země! že
jenchudohnýsspruslýžívotumnespdří.
7—11)Nnýlíljm lev)-no. nuit -! vrtkavě
myúí,vtřipevně.eobyleníethusal(3..ll).
mhmkobnoddh

nýbržhotovpropesvduí

ůotděti-pnhažemůdmmýmJ-ts
nejen

litevsky,nýhvží

.:::y m

(Luh. 7. SB.) ") Dle
: neni! abuse,
t. povslh- auly on se vied:
povolaných

mužůalkenu starěho WM;

nač-ion. jen
n

alev “kone

inoulniíostilhn
bund-.h

vodi

H):.bpočíuěssddobnkddbkrělontvínsbeůě
dědictví
volis

18)Bpoj's"IF—„É

“)

t. dobře ně slova pověžiti. -—“) a. dle úřadu

svět:0 phbhůllm

něho prvního.akosj

bude

Elíělměhodruhům
příští.kdykolv
(Srov.17.W.
16) Tak
důtklivě naplnili-ě.
chce.lh!“9.10)
yehom
vlli. ). plnili-.

hbo svitu pověsili. sobe-b

každyksobětvlěu obru.
(|)me
kš)odrynů

svych(od Jansa-me)

ospnvsdlnsnsjsn: de

halu-minula. bviedouřhílk spasení"
ívněJuhan (W-

18). linek."

mnou

[:_—

ll. 26.-12. 20.

ll"

Evangelium sv. Matouls.

si

!
věd řed moudrými s jísti.nnitšm.kteřižsnímbyli.jedinó
samým knšžlm
u. Evil.21.entrance.. s.)
26. Ano. Otče: nebo tak se líbilo
tobě.
5. Anebo nečtli 'te vsikoně. že
v chrimš sobotu
27. Všeclcy věci diny
u mi od knšžl ve dni sobo
Otce mého: a žádný nezni ns, 'edinó rušl' s jsou bez hříchu?

i) .h., trgevil jsipjemsiičkým'

Otec:snižOtcekdozni. je ' ešyms
komuž bude chtlti Syn zjeviti.'
(Jen s. 40. 7. 28. 8.19. 10. 15.)

28. Pojďtež ke mně všichni. kteříž
pracujete s obtíženi jste.' s jb. občer
stvím
29. Vezměte jho m6 ns se s učte
se ode mne. nebot jsem tichý a.pokomý
srdcem: : naleznete odpoů'nutl dušem
svým.
(Jet.6.16.)
30. Jho m6 zajisté jeetit sladké s
břímě m6 lehké!

(1.Jen. s. s.)

6. anímt pak vám.že chrimu větil
jest tuto.'
7. Kdyby ste pak věděli. co to

ste byli u chci
tupili
ch:"uiidy
ll;:íyilosrdenství
: nevlnn
ne oběti:'
8. nebot mem jestit Sylýi člověka.:
soboty.
9. A když odšel odtud. přišel do
školy jejich.

(Mu. 3.1. Luk. e. e. 14,s.)

10. A aj! člověk mající ruku nschlou;

i tiuli se ho řkouoe: „Sluší-li v sobotu
nzdrsvovstiř“aby ej obšalovsli.

11. Onpek řekijim: Který bude:

Kapllolss lz.

vis člověk. jenžby mšl' ednu ovci. a ta.

SlovemlskutkemučixrlsmPin.iosspneispo
třebysliskykonnneusoboumci;22.
on

Žňmpsdle
v so (v.tu.Moji.22.
zdaliž4.)
ne
e s ne do jámy
hne jí?
12. Čim epší jest člověk nežli ovce?
nohami.
inkasuje.kdojnouprsvijshnpřitolš.
i protož sluší v sobotu dobře čiuiti.
13. Tehd řekl člověku: Vztihni ruku
1. V ten čas šel Ježíš v sobotu skrze

nutnéhoudm

.88. truc. sikonniky. iidsjici od

svoullvzti.
obilí: &učenlciijeho
trhsti
klasy a j ístL' lsčoi'jsouce. počali druhi..

,sučmens jest.sdrsvajako

2. Feriseove pak vidouce to. řekli
14. Vyšedše puk Feriseovó. učinili
jemu: Hle, učeníci tvoji činí. čeho ne rudu proti němu. kterskby jej zchladili.
sluší činiti ve dni sobotní.
15. Věda pak to Ježiš, odšel odtud;
3. On pak řekljim :Nečtli jate.co i šli za ním mnozí s uzdravilje všec
16.s přikinl jim.aby ho najevo
učinil David. když lsčnšl. i ti. kteříšs
17. aby se naplnilo. což povědíno jest
nlm byli?
4. kterak vše] do domu Božího & skrze lsaiiše proroka řkoucího:
18. „Ajl služebnlkmůj.'jejž

chleby posvátné jedl. jichž mu neslušelo

volil:milýmů vněmžsed

fem

bilo duši m6. oložlm ducha svého na
něho. s soud nirodům zvěstovnti bude.
19. Nebudet se vsditi. sni křičeti.
wthkojonomSynBoůnibmostOansjl
chcem
tolikoíOtecsnidůstojaniž uslyší kdo na ulicích hlasu 'eho:
toniceuhmonilldckš
20. třtiny nulomene nedolomí :
tn doutnajíyciho neuhssí. až k vítězství
dovede soud:

“>„*
"M.;“
“.;—=;
-pom
fw „Ilex
:::-3.45? )
8)
lnnk
„tento;
mu.-mju.

mamuta)
Puncovivhktovsohotu
1) MOMO.nel-magnum
6.1. hůl. 15 (n...—")

jskoitondůouprielnhuonll.

nůůmýchkulšbhljmnpotiůyhknům:
WB.

Evangelium-mm

lil. 2l—41.

21. e.ve jménu jeho nhodovó doufeti hřích'] rouhiní bude lidem odpuštěno.
budou.“

(le. 42. 1—4)

ele rouhání proti Duchu“ nebude Od—

22. Tehdy poděn jest mu člověk.di puštěno..s.2a.L.L12.|o.)
32. A kdobykolivěk řekl slovo proti
beletví maje. elepý : němý: i uzdravil
Synu člověke. bude mu odpuštěno: ele
jej. tek že mluvil ! viděl.
23.1 divili se viickni ústupové e kdoby mluvil proti Duchu svatému. ne
pravili: Není—lipak tento syn Devidův." bude mu odpuštěno. ani v tomto věku.
24. Alerriseově uslyševže to řekli: ani v budoucím..
33. Buď čiňte strom dobrý a ovoce
Tento nevymíti ďůbeíství. leč Belzebu
bem, knížetem d'ěblův.
jeho dobré: anebo čiňte s_trom zlý :
ovoce jeho zlé:' nebot po ovoci strom
(In:. a. 23.Lnk. U.S.)
26. Ježíš pak
o myšlení jeich. bývě poznin
řekljim: Každé Éontví.
rozděeně
34. Pokolení ještěrčí. kterek můžete
dobrě věci mluviti, jsouce zlí? nebo z

51-06me 'eobě
zpustne:
akaždéneostojí.
městonebo hojnosti srdce ústa mluví. (Lok.o. 45.)
rozdělený.

26. A jestliže! eeten eetens vymítň.
. proti sobě rozdělen jest: kterak tedy
ostojí krělovetví eho?
27 A já
-li ďábly Belzebu
bem. kým
'tají synové vasi? Pro—
tož oni se civešimn budou."
28.)Peklit já. Duchem Božím ďábly
vymítlm. tedy přišlo mezi vis králov
etví Boží.'
29. Anebo kterak může někdo do
domu silného“ vjíti &nLdobí" jeho po
breti. leč prvé svěže silného? a potom
dům jeho obloupí.
30. Kdo není se mnou. proti mně
jest: a kdo neehromežďuje se mnou.

ragtylĚ

36. Dobrý člověk z pokladu dobreho
tší dobre: a. zlý člověk z pokladu

eho

í zlé.

eprnvím vám. z každého slova
pridněho. kteréž mluviti budou lidé.
vydají
v den soudný.
37. obot z slov svých budeš ospra
vedlněn &: slov svých budeš odsouzen.
38. Tehdy odpověděli mu někteří z
zákonníkův a. Fsriaeův řkouce: Mistře.
chceme od tebe memení' viděti.

39. Kterýž odpovídnje.dí jim: Poko

lení zlé & cizoložné' znamení hledá. &
nebude mu dino znamení. jedine ms—

mení Jonáše proroka.
Luk. 1129.1en.2.2.)
40. Neb jakož byl Jonáš v břiše vel
tož
pravím
vim: Všeliký
(Her.
e. se. Lek.9.50.11.as.)
rybetři dm & tři noci: tekt bude Syn

23)t.zeslíbuy'M.

visí. 1—32?

27) Sv. otcově,tím epoitoíy mmeji.

Smysl: „Mojí

Zi“ tetu jeko

člověka v srdci země tři dní s tři noci.

41. Muži ninivitští vstanou na soudu

ně—Md
mktd'ijeonívelí
rodu.
Myvymítejí
vejměnu
mom. tim pekna.

žeuedmmnohemmoenejiíjeemnedty. kterých s pokolením tímto & odsoudí je :. neb

oni ve jménu mem vymitqli: . mohou-li tolik

něenidmojlvejmhnmemečlnm. tímvícejě
Pulsei'lv.znhhžeomnosi.jehludl'hvíneeev.

elm tohomecenjee-.“ _Jlnekeemumeji učenci
Imm

i. ve jmeno Beene “bly vymntelí.

32) t eotve. velmí težko ponevsdz' h'riebeve' ti doll

človek. činiti.
tek zetvvdíepievdti.
to. prave
pokení
Dole pek s žeoneníe
une-mel.
že
mileerdenssvim
nekta'ítMilii'iebověne enom
.
nudí.

Smysl tedy:, dyi učeniti nh“ de'blyvymiteji ve
jme-nBdm.evyvmmmoeBožůounsnávůte

u nich. predu medle nenenevMen mne.'“-—
-—“)
L proti vám evedčin budou.

28) :d
eejd jeme prevýedit
volim otcůmnelíb-ý
odBohepoll-ný"

. nyni

29) t. jak bych mohl ďěbh pře-nocí. kdybyeli nebyl

mocneliined něho? — ")

bídně“..je

& “bel pevidyhřích pofebíl,

Kelme“ e nčeníkdv

m):xúi

Tim meči vlellkě
.

etnlnýmpiíkledem epeeedlí"tm ze
nebo

'

eeebe je nehne | deblu piíčihl. jeho vy činíte.

míneodpínli eloetíjeonte plní. okeiteee.1eá
83)
e 80. Nat-em ee. poh-neovo(34),
jekobiyie
hdd
36) gol
tkeerene-neiuieeníhetlaoei.
endeee-ek

vlieeekbliinímigbyjejpouělo nebopotůilo.
38)t.nenebí. _žejd edBobeposíen-enpnk) tm
“ve nemeni nen-n. pMpoVHejeMlmmýth
"tání. (m.) Čti 0 mm Jennie prorok!

89) t. odredíle.
bod.

41) !una!
mup.
mini

svým vel-ným . ehos'ným předkům

bedoe
! odeonemií'
po. _
n:
tom
ukhel.
s]evíltcondsždmbjí.

(Srov. svrchu 12.6.

Emgeltnmsv.Mntonle.

12.42-_ 18.l..

Km...

jsou pokání činili k khsní Jonišovu: s
sjl více! nežli Jonáš tuto...
Krb-.Phuaslodl;8.vypuojsosd—onh
42. Krůlovno od poledne. povstane b.stvigbtawuemkvelvůmm
ns sondu s pokolením tímto s odsoudí
je; nebo prijela. od končin žeme. aby
slyšela moudrost Šalomounovu: &.sj!
vícet nežli Sslomoun tuto. (Luk.u. u.)
43. Když pak nečistý duch vyjde od
člověka..chodí
místech suchých. hle
dsje odpočinu

: nenalezů. (Luk. 11.M.)

1. V ten den vyšed Ježíš :: domu, se
děl podle moře.

2. I seilise k němu ústupové mnozí.
tak že vstoupiv ns lodičku. seděl. a vše—
cken zůstu stk! na břehu.
3. I
uvíl jim mnoho v podoben—

44. Tehdy di: „Nan-itím se do domu stvích. m: Aj! vyšel rozsevsč rossívat.
svého. odkudž jsem vyšel." A přijde na—
4. A když rossívů.
některá
lezne jej růzdny. chvoštištěm vyčiště zrna vedle cesty. i přiletě ' ptáci nebo
ný s ozdobený.
ští s. sžobali 'e.
(mu, LLuk.8.s.)
45. Tehdy jde : vezme s sebou sedm
5. Jiná p padlo na místs skalnati.
jiných duchů horších sebe. a vejdouce kdežto neměla. mnoho země: i hned
přebývají tsm: i bývají poslední věd vzešla. proto že neměla hluboké země;
toho člověka horší nežli první; takt se
6. a. když slunce vzešlo. uvedla.: a. že
stane i tomuto pokolení nejhoriímu..
neměla kořene. nschls.
46. A když on ještě mluvil k ústu
7. Jiná ak pekla. v trní: i vzrostlo
pům. aj! matka jeho a. bratři“ stáli vně, trní a.udu ' oje.
žádajíce s-ním mluviti.(Msr. s. 31. LG, 19.)
8. A jiná
.v zemi dobrou: i dale
47. lřekl mu jeden: Aj! matka. tvá užitek. některé stonásobný. jiné šede—
i bratří tvoji stojí vně. hledajíce tebe.
sžtnásobný a.jiné třicetnásobný.
48. On pak tomu. kterýž mu byl po—
9. Kdo mi uši 'k slyšení. dyš.
věděl. odpovídaje. dí: Která jest matka
10. Ipřistou 'vie učeníci. řeklijemu:
má? a kteří 'sou bratří moji?
Proč jim mluvís v podobenstvích?
49. A “tíhne ruku na. učeníky své.
11. A on odpovídaje. řekl jim: Pro
řekl: A'. matka má a. bratří moji!
50. eho kdožkoli činí vůli Otce to že vám dáno jest znáti tajemství krů
lovstvi nebeského: ale jim není dino..
mého. jenž v nebesích jest, tent jest
12. Nebo kdo mi. bude mu dino :
bratr můj i sestra i matka!
bude hojněji míti: ale kdo nemá.. i to.
což má. bude od něho odjatof'
(Luk. 19. 26.)

13. Proto v podobenstvích mluvím
jim. že vidouce nevidí: a. slyšíce ne
slyší, aniž rozumějí.'
14. A vyplňuje se na nich proroctví
. přlkdnni Božíhodostalo.debianu
to budouoo
nejpiin'eji truts'nl; vyvn'mim sveho mesta. ros Issiále řkoucího: Sluchem uslyšíte :
psýlsnin po celem svete. du.—boni
tl

(2) t. : Siby. poledni krsjiny Arabis t. i. nutně.
(lll. Král. 10. I.)
43—45) Tun ukazuje, že zm uvrhl. jeho učení mno—
hem úžeji kieli. nd kdyby ss jím nikdy nebylo

. t. d. Tet plsti o musm [ nůrodu íjednotllvčnl

človekn. když povrhu. náledí Boží v předstlě ne
rov-ostiopet upadne. Opuovdnim kruhu o niti

Sohn . ndůvt seďthlu v moe, jenž těmi sochu
v tom nM.
když človek. týna s les-nnIko
ditl může.

46) t. plibmi )ůo. butt-nei s sutiniee; srovnej
IS,
56._27.56. Mor.15.40 "tihshyjsj
.

bsnpeči.

Jik pribuuionh slyielíuísln. 8.21.an.7.5.

50) Tim navrhuje

ihune sve. ole phbuanstvi

duchovnímu dm přednost předtslssuým.

(Sr. Luk. !. lb. . ll. ZS.)

ll) t. protože vy se toho hodný-lí být! rok-sujet..
jsouce ochotní slovu ml phjuoutl . odlití. ale
drui ne tak.
'

l2)t.kdo|n£.čehopo'
eedobietobouíivů.
timvicesuluhujeso doje;síekdonsns|e
tolik.“homupotřsbi.edtohoMimoni-Li
tohoseoshodny'mprehnuoupdvomtopo
zbývů: pňanltvy' bohatou vies sbohem.
jstny' nodu-l docela nhndm.

13) !. vldouestanky, mai;

neno

slylics oční mů,

loplisegtinklduvhnsnůnjmuh.

13. 15—28.

nerozumíte: a hledíce hleděti budete a jest ten. kterýž vedle cesty vsét jest.
20. A který v skalnatou zemi vsét
15. Nebo mčnélo srdce lidu tohoto jest. ten jest. kterýž slyší slovo a hned
s. ušima těžce slyšeli a oči své asmhou— srsdostí při'ímé.je:
21. a ' nemů vsobé kořene. ale
í'ili. aby snad někdy očima není-eli a
ušima neuslyšeli s srdcem nesrozuméli jest časný? a když přichází soužení :.
a neobrétili se. a sbych jich neuzdraviL
tivenství pro slovo. hned se po
neuzříte. (Mar.4. 12.1.uL8.10.an12.40.)

(Is. s. 9—10)

oršuje."

16. Ale blahoslavené 'sou oči vaše.
22_.A kde mezi trní vsét jest. tent
le vidí: a uši vaše. že slyéí.
jest. kterýž slyší slovo. ale pečovéní
17. Zajisté totiž pravím vém. že mnozí tohoto světa s. klamné bohatství udu
proroci s spravedliví &.dali viděti, co vy šuje slovo s. byv-é.bez užitku. '
vidíte. s nevidéli; s slyšeti. co vy slyšíte.
28. Kterýžpakvsétjest vzemido
s neslyšeli.
(Luk. 10. 24 .)
brou. tant jest. kterýž slyší slovo s roz
18. Vy tedy slyšte podobenství roz umí a nese užitek. a dšvš zajisté některé
sov sče .
stonésobny & 'iné šedesétnésobný. jiné
19. Kašdý. kdož slyší slovo o krélov pak třicetnšso ny..

ství“ s nerozumí. přichází zlý“ a vy
ehvscnjo. co vséto jest v srdce jeho. tot „)L-snéuélodíJdvrthuýsvůiMmč-IL
—")t.nrůs'iosnstom.sod
vtodvíry.
„)tpodíqdnohohsubhoseh
Mendes

.Mhíwvúuhom—li.

na)t_m—“)Ldash.m

l

'

18.24 - co.

Evangelium sv. Matonle.

24. Jiné
dobenství předložil jim
řka: Podobniiojest království nebeské
člověku. kterýž nasel dobrého semene

v podobenstvích ústa své.

na poli svém.

do domu: i přistoupili k němiiyuěe'řbilzi

(Mar.4. ze)

budu
36. ST

vovati

od ustanovení
y věci
rozpustiv
datu světa.;
'

'eho řkouce: Vylož ném podobenství o
oukoli na poli.
37. On pak odpovídaje, řekl jim:
Roseevač dobrého semene jestit Syn
člověka:
38. a pole jest svět: dobré pak símě
27. Přistoupivše pak služebníci ho—
spodéřovi. řekli jemu: Pane. sdaliž jsi jsou synové království :“ ale koukol jsou
nenasel dobrého semene na poli svém? synové zlého:“
39. a ne řítel,
i 'e' rossíval. ' t
odkudž tedy má koukol?
m
évěta:a tel:;
28. 1 řekl jim: Člověk nepřítel to ďébel:žeňppak
(Zjev.] IS.)
učinil. Služebníci pak řelijemu: Chceš jsou andělé.
40. Protož jakož se sbírá.
ukol
li. půjdeme! a. trhéme jej?
29. l řekl: Ea. abyste snad trhajíce a pélí ohněm. takt bude při skonéní
světa..
koukol. spolu s ním nevytrhali i pšemce.
41. Pošlet Syn člověka anděly své i
30. Nechtež. at obé spolu roste až do
mě. a v čas žně dlm žencům: Sbeřte vyberou : krélovstvl jeho všecka pohor
nejprvé koukol a svažte jej v snopky šení a ty. kteříž činí nepnvost:
42. a uvrhouje do peci ohnivé. Tam!
k s élení; ale pšenici shromažďte do
bude pláč a skřipení zubů. (Nu. 22.so.)
sto oly mé.
43. Tehdšž se budou spravedlivíjako
31. Jiné podobenství předložil jim.
tka: Podobno jest království nebeské slunce stkvíti v království Otce jejich.
unu horčičnému. kteréž nav člověk.
uši k slyšení.
44.mé.
Podobno
jest krsbllyš.
ovství nebeské
ml na poli svémuuu. 4.31.Luk.18.19.) Kdo
32. kteréžto sice nejmenší jest mezi pokladu skrytému' v li: jejž nalezne
ostí nad ním jde.
všemi semeny:' ale když vzroste. jest člověk. skrývá" s
většínežli všeck byliny.a bývéstrom.“ a prodá. všecko. což mě. a koupí pole to.
45.
O
odobno
jest
království ne
tak že ptáci ne eštl přilétají a bydlejí
beské ově u kupci. hledajícímu do
na ratolestech jeho.
brých perel:
33. Jiné podobenství mluvil jim: Po—
46. a nalezne jednu drahou perlu.
dobno jest království nebeské kvasu, odšol a prodal všecko. což měl, a kon
kte ž navši žena. udělala do tři měřic
pil ji.
mou y. ažjest skysalo všecko.'(l. 13.2l.)
47. Opět podobno jest království ne
34. Toto všecko mluvil Ježíš v podo beské síti puštěné do moře a ze všeli
benstvích k zéstupům: a bez podoben— kého plodu rybího shromažďující:
ství nemluvil jim:
(Mu. 4, M.)
48. kteroužto. když naplněna byla.
35. aby se naplnilo. což povědíno
' n na břehu sedíce.- blrali do
bylo skrze proroka řkoucího: ..Otevru bré v nádoby a slé pryč za
'
49. Takt bude při skonéní svéta:

25. Kdyža nasel
pak lidé
speli.
přišel
ne
příteljeho
kouko
e mesi
pšenici
a odešel.
26. Když pak bylina vzrostla a uži
tek učinila. tehdy se ukázal i koukol.

32) t.jednos nejmenhehsemínek.—") Ljake strom;
v teplejších knjlne'ek vzrůstá hosůee mnohdy a
výši človeka a jsou: v'etvinatš bylina. sdrh ptactvo.
kteréš rédo podunjie lime „ho. na "Week jeho

....qu

ale nehn'zdi.

33) Chajim podobenstvím moči. s'e Boi-ké jeho učni

s meličkšhopátku

k velikána nrůsta prospěchu.

„mm;hmwu'

as)laotevljo
wyma—msuw.m
t..
,
u - - sv.
“ '““mmš“l'

ev ..........
'

) Kristova.-o")c:mahy je n—atíl

' '
.. .. ......

v

Evangelium sv. Matouše.
'don andělé : odděl.ízlě : prostředku
wmvedlivýeh
'

13, 50. — 14. 18.

3. Nebo Herodes '

byl Jana : svě.

ul jej . dal do
pro Herodisdu.
60. . uvrhonjedo peci ohnivé: tsmt mželkn bratru svěho;' (Ihr.s. 17.)
bude plic . skhpení zubů.
4. nebo! Jan mu pravil: Nesluší tobě
61. Srozumělijste všemu tomu? Řkou
jemu: Qvěem.
62. Rekl jim: ' Protož každý učitel
umělý v království nebeském podoben
jest člověku
. jenž
'í :
pokladu sveho nově i stsrě věci.
63. I stslo se. když dokonal Ježíš ts
podobenství. bral se odtud.
64. A phšed do vlasti své.' učilje ve
ikolěchj "ch. tak že se divili s pravili:
Odkud 111 tento moudrost tu a. moc?
65. Zdaliž není tento syn tessřův?
sdeliž matka jeho neslove Marie s. brs

. ..!

b.llAchtě jej ubíti, bál se lidu: nebo
a proroka jej měli.
(21.as.)
6. Ne den pak nerosení Heródesovs
tancovala.dcera Herodisdy u prostředz'
i líbilo se Heródesovi.
7. Pročež s přísahou slíbil jí děti. uč
by ho koli prosila.
8. Ale ons jsoucí prvé navedena od
neteře své. řekla: Dej mi tuto ns míse
hlsvu Jans Křtitele.
9. [ zsrmoutil se král: nic pro pří
sahu s to ty. kteříž spolu s ním stolili,
'
m jeho Jskob s Josefa.Šimon &Jedu? rocks.: děti.
10. [ poslal a stal Jans v žaláři.
sutgdjeho.
sdeliž
vše
cky66.
u snás?
udž tedy
mánejsou
všecky
ty
11. A přinešens. jest hlave. jeho ns
věci?
(nu. s. 1.Luk.4, xs. Ju s. 42.)
míse s dána.jest dívce: :: ts přinesla ji
msteři
své.
67. lhorěili se nad ním.“ Ježíš psk
řekl jim: Není prorok beze cti. leč v
12. A přistoupivše učeníci jeho. vuli
vlasti svě . v domu svém.
tělo jeho &.pochovali je: s šedňe pově
děli Ježíšovi.
(Luk.4. 24.Ju. 4. u.)
58. I neučinil tu mnoho divů pro ne
13. To když uslyšel Ježíš. plavil se
věru jejich.
odtud na. lodičee ns místo pustá sou
kromí; . když uslyšeli ústupové. šli za

minn u.

ním pěšky z měst. (nu. s, 31.Luk.9.10.)
14. A vyšed. uzřel zástup mnohý: i

vmmms—mmu;
m.)—klást"
upe-Redstolstslelhnuytil;2Lpenoi-i slitovel se ud nimi s uzdravovsl ne
k únikům-Petro“
u_tisnehonl.aě.mocné jejích.
Innes-5M
l. Vten oss uslyšel Herodes čtvrtěk'
pověst o Jediní: (mu. s. u. Luk.9.v.)
' 2. iřekl služebníkům svým: To 'est
Jan Křtitel: out jest v'stsl : mrtvých. &
protož se dějí divově skne něho. (16.u.)

„)Ljsko

Isvý-Mvhlikěpnthhy
nwm.uímůmnma—

chovuípdnůsěůsvýehvhliky'- spůsob-uss
ebe Ioebčentňtíhledí.

15. A když byl večer, přistou ili k
němu učeníci jeho ikonce: Pus jest
místo s hodina již minule: rozpust zdp
stupy. st jdouce do městeček. nekoupí
si pokrmů.

16. Ježíš puk řekljim: Není jim po—
třebí odchhseti; dejte vy jim jisti.
17. Odpověděli ' mu: Nemáme zde
než pět chlebův s vě by. (Jens. s.)
18. A on řekl jim:rř'hnestež mi je
sem.

redihNennth.kdsbyl vychoval;
[shrnout-.

kde se sdržovnl; a. co Kenneth mhi.

Sjtktcouibylhntnsvhn

"odvedl-sl

"hbyllpokjíuhnsžek usi.

.

:.

"'i. vlnění—el

uhnou—huma
web—hm

»

'

bylposvhotd

tyl-ihedeehn

WA.

:půsohn spivnjie. ns bnhbek duhu.

ho

(11.Moji.

man) Deen tn. ons slul.Bobino.uuu..
rodindssPiip-n,Mil-mnich:- lvy-.

r—
ld, 19. — 15. G.

Evangelium sv. Matouše.

19. A když byl rozkázal ústupu

32. A když byli vstoupili na lodičku.
přestal vitr.
33. Ti pak. kteřlž ns lodičce byli.
& val učenlkům chle y a učenlci sb.— přistou ili . klaněli se jemu ikonce:
stupům.
„Jistě yn Boží jsi ty !“
20. I jedli všiekni a nasycení jsou.
34. A přeplavivže se. přišli do semě
A sebrali ostatky drobtů dvmkcte koňů genesaretskě.
(Mar.s, sa)
plných.
35. A
vie jej muži mista toho,
21. Těch pak. kteříž jedli. byl počet rozeslali po vil tě krajině a podávali mu
pět tisíc mužů kromě žen a děti.
všech zle se msjlclch:
22. A ihned přinutil Ježiš učenlky.
36. iprosili ho. aby se aspoň podolku
aby vstoupili na lodičku a předešli jej roucha jeho dotkli; s kteřl se koli do
přes moře, ažby rozpustil zástupy.
tkli. uzdravení jsou.
(xu. e. 45.1... s. n.)
23. A na ustiv zůstu vstoupil “na
Kapitola 18.
horu sám. a y se modl'. A když byl
večer.' b ! tam samoten:
IUI-LFai-info.is tuti přlkůnniBožikHvý-llehvy
kldanim . nsdsasovhim nad něnstsuvenilidůýeh;
24. lo 'čka pak u prostřed moře zml 2.
odolná-au po.-aihnisu.-zdravých!
tala se vlnami: nebo byl vltr odporný. Chu-nitky l mnohěju; 33- nuowoo mužů se—
dmi chleby.
25. Při čtvrtém pak bděnl nočnim'
bralse knimjdapo moři.
1. Tehdy přistou ili k němu a Jeru
26. A vidouce jej. an jde po moři. salěma zákonnlci a ariseovó řkouce:
ulekli se. řkouee: „Obluda jest!“ a stn—
2. Proč učenlci tvoji přestupujl usta
chem zkřikli.
(Luk. 24. 87.)
noveni starších ?' nebot neumývaji rukou
27. A ihned k nim promluvil Ježiš, svy'ch.když jedi chleba."
řka: Doufejtež! Jůt jsem: nebo' se!
3. A on odpovida'o. řekl jimi Proč i
28. I odpověděv Petr řekl: une. jsi
vy přestupujete přik
Božl pro usta
li ty. kaž mi k sobě přijlti po vodě.“
novenl vaše? Nebo Bůh řekl:
29. A on řekl: Po ď! I vystoupiv Petr
4. „Cti otce i matknl“ a: ..Kdoby zlo—
: lodičky. šel po vodě. aby přišel k Je řečil otci neb mateři. smrti at umře.“'
žtžovi.

saditi se na trávě. mv pět chlebu a g:;
ryb a vzhlédknebi.
' hnalalěmal

30. Ale vida vltr tuhý. bál se:' a když
počal tonouti." volal řka: Pane. zacho
vejž mne!

vztáůšežiš
ucho
il31.
'e' A
a ihned
řek mu:
ovčrnruku.
. roč
'si
Bocjhjbovalť'
ý P
]

Alemateři:
vy pravlte:
Kdožbílkoli
otci6. neb
Dar. kterýžko
' jest řekl
ode
mne. tobě bude prospěšenz'
6. s neuctl otce svěho nebo mateře
svěz' a zrušili jste přikannl Božl pro
ustanoveni svě.
'
2)t.p'edkův.uebončlulův:byh£uumv—ibuď

mhosůonnoqmbolprodm

zsluls

ukousn' omluvil." FM||-d
“bandi nsdmvalL—thřelomssl

% “Ě& „Ěagli?sĚš—
%
a :?

;

'Ism toho ylo otiebhžernhmazu.
ognufuonaofiuau
21. l'l._ Dle smy-ln uvidi: sl

a;i;

?a—šš

F

%.

1.86
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ilenl. vraždy, džoložetvn. smilstva. hri

7. Pokryté.
dobře Provohovalo vhs deže. ld'ivů svědectvl.vouthl. '.(llav.7u.)
ledu.
vl:a:
8. ..Lidtentoctlmne ůsty:alesvdoe
20. ty! jsou věci. které poskvvňuj!
jejich daleko feet ode mne.
ale neum
mčýma rukama jisti.
9. Ale na
o mne cti. uělce uěen! člověka:
neposkvrňuje
člově
21. A ied odtud Ježli. hre! ee do
epl'ihhlnllidehhf'. (nas, !&Mev.7.e.)
krajin !.
ch s lidonshých.'
10. A evolav k sobě ústupy. řek.!
j'no: Sl
a vám
22. A sj! žena chananejskl : končin
těch vyiedši volala. řhoucjemu: Smiluj
ll. eoožvchh!vmďkvvňuje
člověka:
.!ale což z úst. poc
to po— se nade mnou, Pane. synu Davidův!
vlnvvňuječlověka.“

dcera mi do od ďábla trapenajest.

(13.1.15)

23. On pak neodpověděl j! slova.
! přistoupivěe učenlci jeho. rosili ho
12.mu:
Tehdy
souFariseově.
se? učenlcijeho.
řekli
hVH-Ěmupivěe
že
uslyševže řhouoe: Propust' ji. nebo! vol za nimi.
24. On pak od věděv, řekl: Nejsem
o on 0
vldaje, řekl: Všelikě

itil 3.3).jehož nešdpíl Otec můj nebe
eh. vyhořeněnobude." (Jon.15,2.)
14. Noobtež jich; dopl! jsou o vůd
cové slepých: spovede--li slepý slepého.
ohavj.'|.muupednou.(nar.7.16.Luk.6.39.)
15.1 odpověděv Petr. řekl mu: Vy
lož ohm to podobenstvlz

16. On pak řekl: Ještěivybeero
mnu jete?

poalln než k “JO

které zahynuly do—

mu israelslxéhof (Výie10.6.Jan10.3.)
25. Ale ona přišla s klaněla se jemu
řkouc: Pane. pomoz mi!
26. A on odpověděv. řekl: Neni! do
hvě vzíti chleba synův &vrci psům!
27.g_A
řekla:
jest.. Pane: ale
! štěň
tkaona d!
drobtTak. kteříž
! e

stolupěnůjšjieh.'

,

Mj

17. Nevosumlte—liž. že všecko. co v
28. Tedy odpovldsje Jež!š. tok! jl:
ustavehhl. do břichajde . vypouští se ó žene! veliká jest vivo tva: stamž se
ven?

(Kol.:. 22.)
tobě. jakož chceš. !uzdrsvena jest doeva
18. Ale které věci z úst pochhejl. : jej! v tu hodinu.
29. A odšed odtud Ježiš. přižel k
19. vychod!
Nebo : asr <čipoekvvnuj!
ehňzej! ali
my
srdce
člověka.
moři galilejskěmu: : vstoupiv na horu.
poseděl tam.
9) :.
“hod.
.uoopothlleji od Boha. onu v u
hooo
jeho Herd

30.1 majloe
přistoupili
němu úst ovló
mnozi.
s sebouh němé.slepě.
hevě, mdlě a jiné mnohé: i kladl: je lh
(!|. 35.5.)
stinná
ii. hhnioiavil Midmmost. nohám jeho a uzdravilje;
31. tak že se ústupové divili. vi
s vult!jloečlovehemvavoo.
napr-voni.v e_ěpui
ty
poshvvouji
na dl.
allepovadlé.
vvědomi. douce. ano něm! mluvi. kulhav! chodl.
— Jeho" unie olovy nijnh nedovolil Klisna
oeet'viůoosu, opllmi a ohicnvi- (! vy vcházejí v slep! vidi: i velebili Boha iereelehého.

ll) hy'lh
Smysl:oPohm-u
Mlhy. ..:.! ovlo!
sobě,jejž“žid-e
.
“chyt-Québecu!
poiivlme.

::

*ohůddmyieol(l.).myllor

h!) tah na ujel oeodpovoulúkonu Betsson.
joo.
Mm ' pointunpovidol.1'lh
i ty.

Melodkhý'opověžllli

by u oživenn

povůoeoýeh v jistý čas od eivhve ML

. neho oeotmIllhy nebov M

deo

21) No pomeúhvels=y hmotě. Mlha hlevnlmiměety

v jidlo ujme.
naživu-nil
by oa
ve dniu
tim 24) :. před smrti svou byl poslio mlíko & lidu hra
pouhym opohonem.
jehoih
podvol.
neuvědomí. ele pmhvvoil hy ve nepoeldoovti
:hhěmu;
pomnekdo-un (Mu
mile16.150
ožení
:ondvienňvold even dle slovo Půoe nalet. IB.
vykoupen!
jehopahee
viem něvodům.

17.uhnuiehůeh

dmfsvúmundyltodil

oevliidmonia .Je podn-||:th

po

lvme e odpoj: protivysune lihahve
18) Jeho svrab-8. 10.11.19.iello
onomua IS.

„.o—!!. bulou. tehoyeidiohylioěvianó.
eqochh! od Boha.

%) inn" dle obyčejného smýěleo!ZHův. nevinně
odvody hh lnu-voli; vbi toliho eby vivo jej:

.
een.
21) mi...“ “""
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„
.pl““33.1“
i m!.Pane'
m mundi.jako
se
"ódopžěvě dvohtů chlehe i páčeti'“
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32. Ježiš pak svolav učeniky své.

řekl: Lito mi zástupu; nebo již tři dni
trv se mnou a nemsji. coby jedli: a
pustiti jich lačných nechci. aby nechy—

nuli ns cestě.

(lu. 8,1)

33.1 řkou jemu učenici: Kdežby—
chom vzali tolik chleba ns poušti. eby—

chom sástup tak veliký nasytili?
34.1 řekl jim Ježiš: Koliko chlebů

meni: a nebude mu dano snubeni. leč
znameni Jonáše proroka. A opustiv je.
odňal.

(Gvrohu12.89..Ion.2..l)

6. A když se přeplsvili učenioi jeho
přes moře. zapomněli chlebs s sebou

niti.
6. Aon řekl'

(Iu.8. n.l.-Liz. l.)
Hioďtoa varujtoso

kvasu i'a.riuejskgli::>l
a asducej'ského!
7. Oni pek myslili mezi sebou řkou—

máte? A oni řekli: Sedm a málo ry— co: Nevnalijsme chleba!
biček.
8. AvédstoJežiLřekljim: Comesi
35.1mzkázsl zástupu. aby se posa sebou myslite, melověrni. že chlebu ne
'máte."
dili na zemi.
(Web, 4.)

36. A mv sedm chlebů s ryb
diky učiniv. lámal a dával učeniům

9. Ještě-li pak nerozumíte. aniž se
pamatujete na pět chlebů mezi pět ti
svým. &učenici davali lidu.
siců lidu a kolik košů drobtů jste se
37.1 jedli všichni s nas cení jsou: s. brali?
(Snahou. 17.ulice.)
sebrali. co zbylo drobtů. sedm košů
10. ani na sedm chlebů mezi čtyry
ých.
tisice lidu a kolik košů jste sebrali?
11.1 proč nerozumíte. že ne o chlebu
38. Bylo
těch. kteříž jedli. čtyři
tisice mužů
mě děti s žen.
jsem vám pravil: Varujte se kvasu feri
39. A rozpustiv zástupp. vstoupil na sejskeho s enducejského?
lodičku; i přišel do končin Msgedsn. '
12. Tehdy srozuměli. že neřekl. aby

“liniích 10.
OdkazujoKs-lst
napolo-hymnyjejFarisejop Sadnoejok
snnmui Jonne pmoka.13. udelujo ŠimonoviPo

131.qu svá.
. 'únrndmmii"
“von-.—
.
ee,—W
jd. t :?!.

se varovali kyvasuchlebův. ale učenl F s
riseův a Seduceův.

13. Phsel
Ježis do krajin
Cesa
reeFili
vy;'psk
iotáulseučeni
ůsvých.
řks: gy; pravi lidé býti Syna člo
věka?"
linr.8.27.Luk.9.18.)
14. A oni řekli: ěkteřl Janem Křti

1.1 přistoupili k němu Fanseová a
Ssduoeová pokoušejice: s.prosili ho. aby

telem.' jini pak Eliášem, jini pak..Jere—
miášem. nebojednim z proroků."
15. Di jim Ježiš: Vy pak kým mne
msmeni snebe ukázal'jim. (Mar.8.u )
2. A on odpovidaje řekl'jim: Když býti pravite?
16. Odpověděv Šimon Petr. řekl: Ty
nastane večer. řikáte: „Jasno bude; neb
jsi Kristus. Syn Boha živáho.' (Jnn6.70.)
jest červené nebo:"
3. eráno: „Dnes bude nehoda; nebo
\
se červená mračná nebe.“
lnýbrinďlsssbourosmlonvalijo
4. Tvářnost tedy nebe umite rozsou Dtmjoum
inmjie
nepotí-ítkprotojoikháadvo
diti: znameni

dmh'lv Impl'lpminá.
časů nemůžete po— “)LdovůkolimestaC—nopodsronh
Uhse-i.

mstig" Plemě és cizoložnáhledá ms
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ndaltohossssdosonditlnonmits.vypoh1td!
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Panoagodl'llipn'mvnihroslii—oasvdobmo
H. koch'einřo'l'ibosisC—ninasvánojoat.
—“)asakohomnsmim:kwisynunčlovůa
asnasývá.
skndlaphldhat
jim dal. mu„mineni svobodnevyjevil

")LtskHoródess

svym.(4.&)-— )
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i_haBohah'vy-snávábun

Mia

nedivim.:
nýbri.vhinsjondlosvá
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Syn

m.)

Empuum nv.Estonia.

na, 17—20.

17. A od vídn' Ježíš. lekl 'emu:
21. Od té chvíle Boční Ježíi učení
Blnhonlnven jsi. Š,.imone, synu ont
svým omnmovnti. že muní' jíti do
tiod Stu-ších
iův: nebo telo n krev nenjevilo tobě. Jerunnlómn n mnoho
nle Otec můj. kterýž jest v nebeních. n nůkonníkův n od knížat čžskýoh n u—

bitbýti a třetíhodne : mrtvýchMti."

jk prnvím tobě:
Ty svou."
jni Petr.:
n n18.a AnkLleudělám
církev
bríny pekelné neodolnjíproti ní!“

22.1poljzvóej
Petrpočnlmupři
mlouvnti.
ř
stup
to od tebe. Pane!
nestane se tobě toho
(lhs. mas.)
23. Kterýžto obritiv ne. řekl Petrovi:
Jdiž zn mnou. nntnne.
horčenim jsi
mi; nebo nechápu íěcbověcí.

19. A tobě dtm klíče krůlovetví no
benkóho:' n cožkoli"tiež nn semi.bude
lvůnkno'| nn nebi: n cožkoli rozvižei nn

umi. buderonhiuo' : na nebi."

20. Tehdy priklad učeníkům svým, jsou Boží:'" ale těch. kteréžjsou lidské.
aby žůdnómu neprnvili. žeby on byl Je
24. Tehdy řeklJežíš učeníkům
žíšKristus.“(ulu17.22.l.ut.z4.4n)
Chce-li kdo za.mnou přijíti.' moři nebo
ním" & vezmi kříž tvůj'“ n nanledujž
mne.1'

(Svrchu10, se. Luk. 9. za)

lQLnnto.btym-nvynůvusyam
Božímbýt!.
jl te..-hnanývtmřstratshlon kteríntd. 25. Nebot kdo bude chtíti život svůj
—-")t.atoN
vndnlimeo nnnalndbcirhv uchovnti, ztretít'jej: ale kdo ztrntí život
nvon.Jest ovla- lrí—e daním—n. nhohím ' svůj pro mne. naleznet jej.'(Luk. 17,sa.)
kuna-n

hlavou cirkve nvvb;potřebí vink jest.

nbyvidít:lnL církev[rim-.

i viditelného

26. Nebo
jest ulutnoak
člověku.
by
všecken
svět co
získal.
své škodu

nlkhdn,vídltelnó hlnvymth. . mezi

Anebo1„jakou dů. č ověk výměnu
atrpěl'
dušisvou.

OMS?
27.

zajisté
človčkn
přijdevn slávě
ho : anděly
ysvými:
tehdáž

odplntí jednomu každému podle skut
kův jeho

(Sk. 17.81. t_um.2. e.)

28. anistet prnvím vím. jsou ně

kteří : stojících tuto. kteříž neokuní
smrti. nž uzří Syna člověka přicházejí—
cího v království svém.“
(us. a. 39. Luk.9, av.)
, nd nb, od Potn
Huh jeho
jatjnoupnpnžovt íímlti. Ottohto
OWL (Bf.„.)—")
ý (1489 takto: „Zn prut naivita. i_e 21) t. dhvůčntbo net-avan
Proto“ byl již \: víře umeni. njevovnljim
při mrte

V

unblnhjo

vlnobecny'církevní nut- Floren

ni-ojmelí

Boni.

LoůnjdLnechma
t. žnmtbo
nanik

otec n učitel dech Hodnůňv, n jcnu inndPhn

alebo Joiilo Ktíntn v onu cv.Poul dnnn
jnltúpht

M

prnvunocnont.
vleobncuon církev
vovnl n řidíl (Inn 21.15—17) dotoho.

ujLu-on

.odpdrění—W)
nvttnpothbijut.

vyvalí-ódu- omi—

Lod.

P'Nl. pon-čd MnlůnůrnnlvontL—'" t.
livb nnnlqj poinuntvi

tohoto nvttn, nvm čeho

nomepro-e
"upon donna: tim
M
v. v

. nei,
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11.315"
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.
. rotu-ování
trat- opndovnli.
ie od pokuty
vlne-í
Petrou

an.-“nivhivhnninlolvnnovůninliohnv

„)Aby není nvů'ívinvntho. nepohodlnou.ni

thíduwHovnnůonukiBovnnóbo; pnknby
príma
myhčmb—dhdqiekuabovstoupeni;
í—ší
'
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do:.bodeapovetníy
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17. 1—28.

koli jsou chtěli. Tak i Syn človeka trpeti
0 od nich.
(sm.. 11,14.14, no.)
18. Tehdy srozuměli nčeniei. že o Js

"o'i“??“MS?...

1. A po šesti dneeh' pojal Ježiš Petra

„m..

14.
d
'
tu u. '
pil k němu Éogěk a na. kolgna poklekl

přednímřkaanne! smil 'senads

—

a Jakuba a Jana. bratrajeho“ a vedlje nem mým; nebo nůmčslč jest“ a e
na horu vysokou'“ soukroml: (Mu,9, l.) setrápl: často zajisté padů do ohně a
2. a proměnil se před nimi. [ zastkvě— častokrát do vody. (u. 9.16.na. mas.)

la se tvář jeho jako slunce: a roucho
15. ! přivedl jsem ho k učeníkům
jeho učiněnojest bílé 'ako snih.
tvým a nemohli ho usdraviti.'
3. A aj! ukázali se jim Mojžíš a Eliáš,
16. Odpovídaje pak Ježíš. řekl: ó
rozmlouvajíce s ním.'
kolení nevěřící a převraceuó. dokud
4. I promluviv Petr, řekl k Ježíšovi:
Pane! dohrát jest nám zde býti: chceš udn s vámi? dokavade vás trpěti buduf'
li._udělejme tn tři stánky. tobě jeden. Přiveďte jej sem ke mně.
17. [ pohrozil' mu Ježiš a vyšlo od
Mojžíšovi jeden a Eliášovi ' en.
ďábelstvíz“ a uzdraven jest mlh
5. A když on ještě mluvil. hle! oblak něho
denec v tu hodinu.
světlý zastínil je. A aj! hlas : oblaku
18. Tehdy 'stoupili učenía' k Je
řkoucí: Tento! 'est Syn můj milý. v
a řekli: Proč jsme my
němž jsem si obře zalíbil; toho po žlšovi soukro
ho nemohli vyvrhnouti?
slouchejte.
(Svrchus. 17. 11.Petr. 1. n.)
6. I uslyševše učeníei. padli na tvář
19. Řekl jim Ježíš: Pro vaši nevěru?
svou a báli se velmi.
V pravdě a isté pravím vám. budete-li
7. A přistoupiv Ježíš. dotekl se jich. míti víru ' o zrno horčičnó. řeknete
a řekl jim: Vstaňte a nebojte se.
této hoře: „Jdi odsud tam!“ a půjde: a
8. A pozdvihše očí svých. žádného nebude vám nic nemožného." (Luk,17,e.)
neviděli. než samého Ježíše.
20. Toto pak pokolenl' nevymítá se.
9. A když sstgpovali s hory. přikázal leč skrze modlitbu a půst."
jim Ježíš. řka: Zadnómu neprsvte vi
dění. až Syn člověka z mrtvých vstane. Ježiš:
21. A
byl: bude
vGalilei.
jim '
Synkdyž
člově
vydánřekl
v ruce
10. I otázali se ho učenici řkouce:
lidské: (Níle20.18.línr.9.30.man.)
Což tedy zhkonnlci praví. že má prvé
22. a zabi'í jej: a třetího dne vstane
Eliáš phjítiť'
z mrtvých.
zarmoutili se
ně.
11. A on odpovídaje. řekl jim: Eliáš
23. A když přišli do Kafarnaum. při
zajisté přijde a napravi všecko ;'
12. ale pravím vám. že Eliáš již při
šel a nepoznali ho. ale učinili mu. což— H) t. človAk“blan

' a od nbho nuit

la

promin, mesice trapný. (Srov. W.)
15) t. k um, ktdli dole pod

se mnoho]inbhoMs sWo.—
'

!) Sv.Lama,
za) di: ,po os—dnech:
spolu
idemkdsiMFin
nvil.cov pečuje
. načte-s,
i dsnpsemčnůnL—"ňFEMtiu-inak,
oshvenl

'

(lu—J.! 99

daww ml

své okinl. aby je po jeho vski-ileni veshlhill. (D.)

— “') Vůl-aesante

ul. žehylahon Tabor.

o'yl
3) svnb
Lunquvůqňeros-Llouvejieesnnno
s mužistarehoúkon.. mai-uj?
v Jerusalémk“

(Luk.. 9. Sl.)

10) Vldonce. ie Důl a Itanium opet tahali. tui
se takto. majus
po)-m o druhou přiliš Pána.
ll) \. dou-e dkonuici uču.že mi Nl pi-iliti a podle
pisem (Mal. (. 5. G.)viselo napravil (Luk. l. 17.)

20)rum-vw:

mnm—»)

virs.
pylu—t.j.
blbostimodlitbu
— au sKust—
hý“ cht-QIshonbnůho vlivu nep“

Pano

“mnam
%

17. z.. '— lsl 15.

' kPetrovi ti, jenž vybínli pleť oeíičí" na hrdlo jeho a byl pohřížen v
are 'jemn: Cožmietrvěžneděvěplatn! propan moí-skou. (mu. o. co. Luk.17.l.)
24. A on řekl: Děvě. A když včel
7. Běda avětu pro pohoršení! Potřebí
do domu,
ho Ježíš. rka: Co to jest sice. aby přicbhela pohoršení:' ale
teběedž. Šimone! Krklově zemští od však běda člověku tomu. okne něhož
ek berou daň nebo pht? od synův pohoršení přichází.
li ových. ěili od cizích?
26. A on řekl: Od cizích. Řekl mu
Ježíš: Tedy eynovějsou svobodní.“
26. Ale abychom jich nepohoržili. jdi

8. Pročež

horěuje—li tě ruka tvá.

nebo noha tvg,0utni 'i a vn od sebe:
lépe jest tobě vjíti do života mdlěmu
anebo kulhavěmu. než dvě ruce anebo
kmořiamudici: aturýbu. kterůžnej— dvě nože majícímu uvržena býti do věč
(Svrchu5.301“ 9. n.)
prvě uvězne. vezmi. a otevra ústa její, něho 'ohně.
nalezneš autor:“ ten vezmi a dej jim za
9. A pakli oko tvě poboržuje tě. vy—
mne i za sebe.
lup 'e a vrž od sebe: lépe jest tobě jed
noo emu vjíti do života. nežli obě oči
majícímu uvrženu býti do pekelněho

Kaplloln 18.

Krh— něl pchin, B.:-pěn!

obně.'

nahe eaměko: 10. ne

herěevatl maličkýcb; IS. hlavě

napnvevetí eh —

ulicích;
odpoultětí[mmůhwět'kfmnšL
. to
. vyu
.
o dvou dinžníeieh.

pod

'

anetvim

1. V tu bodinu' přistoupili uěeníci k
Ježíšovi řkouce: Kdo jest větší v krá

lovstvínebeekěml" (un-.o.shut. me.)

10- Viztež.
ličkýcb těchto
vím vám. že
vždycky vidí

abyste nižědněbo : ma—
nepotupovaliz' nebot pra-—
andělě jejich v nebeeíeb
tvář Otce měho. kterýž

v nebeelíqchjeet.
11. ebot řiiel S
člověka a 't.
co bylo zahynldlo.
y(iiu. 15.49. 13331

12. Co se vám zdi? kdýžby někdo
2. A 'volav Ježíš maličké pacběle,
mělatooveqažabloudilab jednežnich:
postavil je u prostřed nich
netanechě-li dendesůti evíti na bo
3. a řekl: Zajietě pravím vám. ne
obrětlte-li se a nebudete—li'eko maličcí. růch : jde pak hledat tě. kteráž za—
bloudila?
nevejdete do krilovetví ne eakěho.
13. a udá-li se mu. že ji nalezne: za
4. Pročež kdožkoli ee poníží jako ma
pravím vim. že se raduje nad ní
ličký tento. ten! jest větší v království jietě
více než nad devadesáti devíti. kterěž
nebeském.
6. A kdož přijme jedno takové ma neubloudilý.
14. Takt není vůle Otce vašeho. kte
liěkě ve jmenu měm.' mnět přijímá:
6. ale kdo
horěí' jedno z mn rýž jest v nebesích. aby zahynulo jedno
ličltýcb těchto. enž ve mne věří. tomu : maličkých těchto.
16. Jest-li že pak zhřeží proti tobě
lépeby bylo. aby zavěšen byl žernov
bratr tvůj.' jdi a potreeci ho mezi ee
že) tehrůmový.dvědnehmy &

.

' '.
=,.. u “. . :... fu, sa:-=*

„)Línhmn

“plnilidnůmyzl“hnila

! \. autorunem.-")

t. tnkmdotnnui,

He líje představen!ee ehvnu vlldn pm
rellnlouvalí

ně

i

— ") Svrclmikim (běhali), k jabožte bnóni.
ie mnohunvěui byl neiuměnibomlýna. aily do

němýtiprnetphtnk7)


kud.

Qtrlmvmůodklkhvd'
banánaetynlěn
pe neda „ k klidu: a pec-niv
deli jeho.

' obyčejně eelův ee

'vnlo.

t. takově kde zlých Idi množetvi a uleh- jejich,
ie dob" ki'ívd Vědlkěbo druhu vždy od ních
trpěti hoden.

8—9)Vin5.
„. neu
. gn.vdii (B).nýbrž ietněolukavě
10)
t. nijak jím
to k ním měli (b); neb udělě jejich rtrěa'ni |a
etnnen . lírhln('Blo)heajd elm vtěll jen

na.

u) ;. ljatloliw am“... (e.) _ ») ; uuu 1on
etl-mimi

bokdeet'měínhitoběaknapvavenn

ohyby jeho napemed.

la. IC._ loe,.

mmm-v.ma—

bon a jím samým.“ Uposleehne—litebe.

ziskal'jli bran-asvěbo:a.u.17,a.)

16. p_aklineuposlechne tebe. přijmi

khal':,jvseckoťocož
ej pěnjehoprodati[
lženu
“jeho
syny
měl a zaplatiti.
26. [

1

slnžebnlkten. prolil'jej.

k eobě'
jednoho nebo dva. aby v "za: Poshověj mi s všecko n.platlm
ústech vou nebo tři svědků stilo každé tobě.
27.1 slitoval se
nad služebni
slovo.. (ma, 17.u. Kov.13.1.Zu. 10.28)
17. Paklit jich neuposlechne. pověz kem tim. propustil jej i dluh jemu od
cirkvi: jestliže pak ani cirkve neupo
slechne. budiž tobě jako pohan a pu
28. Vysedpakslužebnik ten. nalesl
bliku!
(l..Ker5.9....lI'l'hes.814) jednoho : spoluslužebnlků svých. kte
18. Zajisté pravlm vám. eožkoli "ůF
žete na zemi. bude svůzůno': na nebi: a výžmu byl dlužen sto mě:? s chopiv

hrdlovalsesnim. ! Zaplat.eojsi
užen
cožkoli rozvěžete na zemi. bude rozvě jaja“
29. A podm spoluslužebnlkjeho. pro
19.0 nebi.
revim vhm já:-Jiao.33)
že va : sil ho. řka: Poshověj mi a všecko upla
zknoins
vás svollpsčd$a zemi o jakoukoli věc.. za otlm tobě.

30. Onpakneehtěl: aleodšelavsa
Omrmsiti
budou.stanet
ho, kterýž
v nebealch se
jest.jimod dil jej do žalůle. ažby neplatil dluh.
20. Nebo kde jsou dva nebo tři shro
mážděni ve 'měnu mém. tut jsem ji u

prostřednich'
21. Tehdy přistoupiv Petr k němu
řekl: Pane! kolikrát zhřeěl roti mně
bratr můj a odpustim jemu. zdali do
sedmikrět?

(Luk. 17.4.)

22. Di jemu Ježiš: vaim

31. Vidouce pak |:.yolunlužebnloijeho,
co se dHO.armoutih se velmi: s ěedše
o
měděli
pěnu svěmu věeeko. co se bylo
32. Tehdy povolal ho pěn jeho a dl
mu: Služebnlče neěleehetný. věeeken
dluh odpustil jsem tobě, že jsi mne

tobě ne prodl:
33 zdaližjsi i ty neměl smilovaá se

do sedmikržt; ale už do sedmdesátikrltt

sedmkrát..
23. A protož podobna jest království
nebeské člověku krlli. který chtěl po
čet klůsti s služebníky svými.
24. A když počalpočet klhti. podiu
jest mu jeden. jenž mu byl dlužen deset
tisic hřiven!
26. A když neměl. odkudby zaplatil.

nad
spoluslužebnlkemsšým.
miloval'jsem
se nad tebou. jakož' | jd

34.1rozhněvavse pin jeho. dal ej

mzšitelůmf dokudžby nenaplnil vše
dl
35. Takt i Otec můj nebeský učiní
vim. jestliže neod tito jedenkaždý
bratru svěmu : srde svých.

Kapitola 10.

Uči.žssenemdmanielh
„Wilmdikb

koule eli-dobe; 27. slibuje"ji nma'sobne odmatu
16) !. aby ta vec dle úkonu vrčeoim dvou neb tři
svodků upravena byla. (V. Mojt. I7.6.

17) Na tomto love ukladd se právo a povinnost
cirkve vyvfd, v kletbu da'ti upo-lněných utvr

selců; to pak |>|-ivoieBůhshůrypetndeo

kuujev.l8.(8tovnel16.19.spotn.)

]. [ stalo se, když byl dokonal Ježiš
řeči ty. bral se zGalilee a přišel do
končin jůdských ta Jordán: (Nav.lo. l.)

19—8) \. cokoliv sbor-e a svorně ve jménu mem .

pro jméno mé (dle řeckého ,ve jméno mě. k

is) uo“nwm. panu-=prh- mu m: nad

:he jeho)
nnaeovne.
potvvdim.jehož
jsa ze) t. deeiniňnkýehwedpel'IVkl-JLCedyveenn
věna
sOteem je
svým
l vyvělu dopomohla.
a: sl. so kv. amu. „on-lu
gumum
&) t.vtdydy. kdykolivu aledi neboto nisi. bndsi
|.ebee nebo tes'es. (Vis dale -—34.)

24) Vlaho telat (vihe ;teo ' rodinných doba'ch.
krajinleh nultého

l; obyčejný talent byl na

2171 al. :. č.; tedy 21.710IÚO sl. :. ě. 'l'lm ne

minu vin unum Bohamuaéuje.

ammměvetllviquežltmddevtkn.(
)
Stjtvmdltldovhsnlswy'zdtlmuh-L
toho
plísněuhdejlipvevoeeapfbvnýmdhad

činiti

povelu-lo;v mdo dudumi- poekudedm k
“eným—kim
.

159.

Evangeliumn.lstonle.

*

2.iilizanímeé.smpovémnosía
13. Tehdy podévény jsou mu dítk .
aby na né ruce vsklédal a se modlil
usdrevovalje tam.
8. I '
pili k němu Fariseové po učeníci pak domlouvali jim'wu. 10.IS.)
keušejíce ho ikonce: Sluší-li člověku
14. Ale Ježíš řekl jim: Nechte dítek
propustiti manželku svou : kterékoli a nebraňte jim jíti ke mně: nebo tako—
čtu
vých jest království nebeské. (18. s.)
pu
?

4.
ví 'o. řekl jim: Co!
15. A když b 1 na ně ruce uklédal.
jste nalil-20:12
Sána člověkas po— odebral se odtu .
éétku. muže a ieuu' učinil je? a řekl:
16. Adobrý.
aj! přistoupí:
řekljemu:
dobrého
činiti.
co dujeden.
6. Protož opustí člověk otce i matku 'Mistře
apřidrží se manželky své.i budoudva abych měl život věčný?
(lu.
10.17.Luk.
na.
ne.)
v jednom těle.“
(l. Hejl. 2. 24.1. xor. s. 16. Ef. 5. St.)

6. A tak jii nejsou dva. ale 'edno
tělo. A protož co Bůh spojil. ovék

17. A on řekl
' mu:
Co sejest
mne
o dobrém?
Jediný
dobrý
BůŠli"
Chceš-li pak vjíti do života. ostříhej
. přikézení.

nerozlučuj!

18. Dí jemu: Kterých? A Ježíš řekl:
Nembiješ; nezcizoložíš;nepokradeč: ne
promluvíé křivéhb svědectví;
(v. 11qu 24. l. a d.)
19. cti otce svého i matku svou; &
& Dl jím: Pro tvrdost srdce vašeho
do until vém Mojžíš
pouitéti man milovati budeš bližního svého jako sebe
žel y vaše: ale s po tím nebylot tak. samého.
20. Dí 'emu mládenec: Všeho toho
9. Pravím pak vém. le kdočkoli pro
manielku svou. leč pro amilství. a jsem ostří
od své mladosti; čeho se
jinou pojme. cizoloží: ikdo propuštěna: mi ještě nedostává?
21.
Rekl
mu
Ježíš: Chceš-li doko
pojme. ciaoloií. (Svrehus. 32. Luk. ne. ne.)
- 10. Řkou jana učeníci jeho: Poně nalým býti.'jdi. prodej. co máš. a rosdej
vadž jest takový způsob člověka s man chudým a budel miti poklad v nebi; a
želkou. není dobře se ieniti'
pojď. nésleduj mne.
(Smhn a. ze,)
22. Uslyiev pak mlédenec slovo to.
11. On pak řekl jim: Ne véickni ché
odšel
smuten.
neb
měl
mnoho
statků.
psjí teho slova. ale kterým jest déno.
23. Tedy řekl Ježíš učeníkům svým:
12. Nebotjsout zajisté panicové. kteří
se tak z života matčina zrodili? a “sou Zajisté pravím vém. že bohatý nesnadno
vejde do krélovství nebeského.
panioové. kteříž učinéni jsou od li i:"
24. A opět pravím vém: Snézet jest
a jsou
'cové. kteříž se sami vpani
ctvi “pul"
pro krélovstvínebeské. velbloudu skrze ucho jehelní projití.
nežli bohatému vjíti do krélovství ne
Kdo může pochopiti. pochop.1'
beského.
25. A uslyievie to učeníci. divili se

7. Řkou jemu: Co tedy roakéaalMoj
žíš déti lístek zapuzení a propustiti?

kdeknídoedúlysstatebostívsebeehísjl
k vuli své doba-losu nehovévé. nam—Iti .

hill.pul—N);pum—om'abytaodsvou;
i to Bůh
jen. theinkAnnldobréhoBethu. .Ne

lest-líh tedy dobrým umo mývus.

m."

hrovehén
Behn

-

Wld.—“Léo

prohluénéohylneds kyk
alehIíHIíslvolíIL—)t.u

'ré.i.bbrýj.š. ulo-LIM ieBth'

21) ,.: jednoho).. :: nonum-

mu pummu m-

In. 10. a.) jel

;proéel.nl.

19. 26. — 20. IB.

Evangelium sv. Matouše.

velmi. řkouco: [ kdož tedy bude moci
spasen být:?
26. Pobledčv pak Ježíš. řekl 'im: U
lidí 'est to nemožné: ale u Boíu jest
všecíromožné!
27. Tehdy odpověděvPetr. řekl je
mu: Aj! my jsme opustili všecko &ni
sledovalijsme tebe: což tedy bude nám?
28. Ježíš pal: řekl jim: Zajisté pra
vím vám. že vy. kteříž jste nasledovaíi
mne. v druhém narození.' když seděti
bude Syn člověka na stolici velebnosti
své. budete i vy oeděti na dvanácti sto
licíoh. eoudíce“ dvanactero pokolení

israehkéf"

3. A vyied okolo hodin třetí! uzřel
jiné. ani stojí na trhu
ejíce.
4. a řekl jim: Jdětež i vy na vinici
mou a co bude :; ravedlivóho. dtm vim.
5. A oni sli. pět pak šel při šesté
&deváté hodině a učinil

ž.

6. Při jedenácté pak

čed nalezl

jiné.
ani stojí.
a řekljim:
o tu stojíte
celý den
za Hejíoe
?_
7. kou jemu: Zůdný nás nenajaJ.
Dí jimž Jdětež i vy na vinici mou.
8. Když pak byl večer. řekl pán vi
nice svému zprůvci: Zavolej dělníkův a
vyplat jim mzdu. počne od posledních
až do rvních.
9. 'Fedy přišedše ti. kteříž byli při
jedenácté hodině přišli. nali po jednom

29. A každý. kdož opusti dům, nebo
enízi.
bratry. nebo sestr . neb otce. nebo mat
ku. nebo manžel u. nebo syny. anebo p 10. Přišedše pak i první. domnívali
pole pro jméno má. stokrát více vezme' se. že více vezmou: ale vzali i oni po
a životem věčným vládnouti bude.
jednom penízi.
11. A vzavše reptali roti hospodáři
30. Mnozí pak první budou posled—
12. řkouoe: Tito pos ední jednu ho—
ními a poslední prvními.
dinu
dělali & rovné jsi je učinil nim.
(20. 16.Mar.10,3l.Lnk.13,30.)
kteříž jeme nesli břímě dne i horka.
13. A on odpovídaje jednomu z nich.
Kapitola zo.
řekl: Přiteli. nečiním u křivdy: zdaliž
Odnhu v životě věž-em vyndá.
podoben-win o jsi : peníze denního neomluvil se mnou?
důloicíeh» viníd; 17.„wu
opetmučení své
14. Vezmi. co tvého jest. a jdi: chci
. : mftvýeh vatini; 20. odpoví“ poučit“ mm sy—
nů Zehedeovy'ehujeli pruhu :. předou-t pro sy polí;
to č.i

ny; 25. ukazuje. lakýlcstmdil

nesl vudou vvn

ao- . duchovní;ze. na:-ny. dv. depa.

tomuto poslednímu dkti. jako i
15. Zdaliž mi nesluší učiniti. což

chci? Čili oko m nečlechetnó' jen. že

já dobr jsem?

16. akt budou poslední prvními :
člověku
hozpod
ři. kterýž
vyšelev0u.
na usvi první posledními: nebo mnoho jest po
tě.
aby naj
dělníky
na vinici
volaných, ale málo vyvolených. (19.80.)
17. A vstupuje Ježíš do Jeruzaléma.
2. Smíuviv
s dělníky
: peníze
denního.'
posl jakje na
vinici svou.
pojal dvanácté učeníků soukromí a řekl
jim:
(nu. 10,se. _ Luk.18.si.)
18. Ají vstupujeme do.Jeruealema a
26) t. Bůh lnůb snížení svou člověkupohnutí, aby Syn člověka vydím bude knížatům kněž
boh-mim I nebo vůtlim eo mnou pohrdal.
Ma—MÚmdd—Mtodundiujeplvi— ským a úkonníkům &.odsoudí ho na

]. Podobno 'est království nebeské

kbdom tvým. ponevadž vy jde uvařili. ní nic:

nebo: odsoudit.
je ].co oléčit:-ové.
h — '' mth t
'
že ouí
' umu-ll.
velkostMm; nebol
' víry
“)

lid ntrodovb v jeden

ohm
29)t.u
www.nuoům,
u pae—ski nekalých obdrží (Bv.km,-.)

2) t. “jinud-nat(duitaík)nadu,adl7'l,kt.v.ě.
Biblí“kl.

smrt:

s—ntow:ho;wme. 1.- pumpou-';
hodina.—hs.

:hdhollpkho—

předehnat.
Hanuma)
lb)aatvhthhpodslvklil.ooul
debile
&nimmutimtobokřivdyndůo

L

1591
19. a

vsnískz

20. lg. _ 21. a.

dají ho pohsnům kn posmí

29. A když

chůzeli zJericha. šel

ičovůníakukřižovůniatře— zs ním zástup vlhký:

30. a aj. dva slepí sedíce u cesty
tího dne z mrtvých vstane. (Výic11.22.)
20. Tehdy přistoupila k němu matka uslyšeli. že Ježíš tudy jde; i zvolali
synů Zebedeových s syny svými.“ kla řkouce: Pane. smiluj se nad nimi. synu
Davidův!
nejíc se s prosíc něco od něho.
21. Kterým nu jí: Co chceš? Ř;
31. Zůstup pak přimlouval jim. aby
klsjemu :Rei. sttito dva synové mojisedí mlčeli.Onipsk více volali. řkouce: Pane.
smiluj se nad nimi. 3 nu Davidův!
Leg?ovs
na tvómf
ravici tvé a druhý na levici v
32. [ zastaviv se ežíš. zavolal jich
22. Odpovídaje k Ježíš řekl: Ne a řekl: _Cochcete. at vim učiním?
33. Rkou jemu: Pane. at se otevrou
víte. zač prosíte. Džůžete—lipíti kalich.
kterýž jů píti můmf' Řekli jemu: Mů oči naše.
34. [ slitovsv se nad nimi Ježíš. do
žeme.
(Nia 26. se.)
23. Dí jim: Kalich zajisté můj píti tekl se očí jejich, a hned prohlédli &šli
budete: ale seděti na ravici má nebo za ním.“

na levici. není mé dit: vám. ale kte
rými připraveno jest od Otce mého!
24. A uslyševěe to deset. mzhněvali
se na dva
.
. 10.414
25. Ale Ježíš povolav jich k sobě.

Kapltola zl.
KristusPa. quam odiumdou-unum; lz vyhni
prodinjicich a kupujících : chá-u; 18. vyhlalujo
klatbu na strom ctihodný.

řekl: Víte. že knížata národů panují nad
]. A když se přiblížili k Jerusslěmu
nimi.' a kteříž většími jsou. provozují &přišli do Bethafage' k hoře Olivetské.
moci nad nimi.
(Luk. 22. 25.)
26. Ne tak bude mezi vámi: ale kdož tedy poslal Ježíš dvs učeníky.
2. řks jim: Jdětež do městečka-.kte
koli bude chtlti mezi vámi větším býti.
budiž vaším služebníkem:
réž proti vám jest a hned naleznete
27. a kdekoliv bude chtíti med vůmi oslicl přidanou a oslůtko s ní: odvaž—
tež s přiveďte je ke mně:
prvním býti. bude vaším sluhou:'
3. a řekne-li kdo co vim. rcete. žet
28. jakož Syn člověka ne řišel. aby
&' sloužiti dal. nýbrž aby s oužil i aby Pin jich potřebuje: a hned propustí je.
4. Toto pak se všecko stalo. aby se
život svůj dal na vykoupení za mnohé.
naplnilo. což povědino jest skrze pro—
(Fil. 2. ?.)
\
roka řkouciho :
20) !. Belo-o. mstks apoltelů hloh. a Jan.
10. se u. co.)

(Na.

21) |. v u.. kalů po

25)a svýmidredy: „SM

vla-prevents u moci

(se-. na, o.); duchovní pokemon linkou.“
u) a.'
nm a uchuM
'

5. Povězte dceři sionskó: Aj! král
tvůj béře se k tobě tichý. sedě ns oslici
s na oslůtku jhu podrobeno? (Ju 12.IS.)
6. [ jdouce učeníci. učinili jakož jim
byl přikázal Ježíš.
7. A přivedli oslici i oslňtko a vložili
na ně roucha svit a jej svrchu posadili.
8. Mnohý pak zástup prostinli rou—

86)Sv.Mhdnphhhyvjdnolpqůoníehi

Har. 10.48. aLů. 18.88.
!) !. mestech nad Jemnici-em a Bah-tiu—

11.|. m. na.a.)
&)al.
la“. (nu.
n.muee
MaMia—nikam
llodLaukmlhdmtbhodavendekl—L
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' _
cha své no cem . jiní sekcii ratolesti
ll. Lidé pak pravili: 'leneo jest Je
: stromův:; motajíJe na ceně:
žiš. prorok : Nazaretu galilejského.
12.1 viel Jdlč do chrámu Boiibo
9. dempověp uk. kteří nepřed šli. i
kteri vadu byli. volali ikonce: „Ho
sanna synu Davidovu? Požehmný. jenž :anim!
rámů .všeckyprodávající:
stoly penězomčncův'kupujici
&eto—
se běře ve jménu Paně! Hosanna na vý lice prodanjidch holuby"
!;
soszochť“
(Ihr. 11.10.Luk. 19,38)
13. edijim: Pohledem.:
'
10. A když vjel do Jerusalem.
dům modlitby elouti bude:' ale vy jete
1111quse všecko město. řka: Kdo Jest Jej učinilipeleši lotrovskouf'
(v.nojl.14.24..lu.7, ll. Ihr. 11.17.L.lo.3s.)
temní"
(Jan2. u. )
9. Blaho.
Muay-n

MW

Mii!

MMII

nul Rum . od bo nen-l!

Lkuii um .
7. - ..
.a
Nešlelhóv'ožíllobn

. dlouho
117.89)
12)")

10).. HII-OFurl—nó.
mnam

(lt); lid

M;;ohuji
Limuťáuum.
300.
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14. [ přistoupili k němu slepl &kul
hnvi v cháme &uzdravil je.
15. Vidouce pnk knížete kněžskň &
úkonnioi divy. kteréž činil. a.pecholata.
ana. volaji v
e & pravi: „Hosana
synu Davidovul“ rozhněuli se
16. a řekli jemu: Slyšíš—li. co tito
pravi? Ježiš pak řekl jim: Ovšem. Zdali
jste nikdy nečdi: „Z úst nemluvňůtek
: těch. jenž prsů požívají. dokonal jsi

21.14—35.

vite-li mi. i já vám povim. o jaké
ty věci činím.
25. Křest“ Janův odkud byl?"
be—li. čili : lidi? Ale oni myslili
sebou řkouoe:
26. Dlme—li:Snebe ; řeknet nim:

moci
s ne—
mezi

Pro—

čet jste pak nevěřilijemu? Pakli dlme:
Z lidi; bojíme se zástupu; nebo všickni

měli Jana za pro:-oka.“
(Výio14.s.)
27. [ odpovidajice Ježíšovi. řekli:
„Nevlme.“
kl jim i on: Aniž já vám
17. A opustiv je. šel ven z města. do povim, o jaké moci tyto věci činím.
Betbenie' o.tu zůstal.
28. Ale co se vám zdi? Člověk jeden
18. Ráno pak mvncuje se do města.. měl dva. syn & přistoupiv k prvnímu.
zlačnčl.
řekl: Synu. jdi dnes. dělej na. vinici m6.
29. A on odpovida'e řekl: „Nechci !"
19. A vide jeden altový strom podle
eee . přišel k němu a nic na. něm ne Potom nk hnut jsa. btosti. šel.
30.
přistoupiv k druhému. řekl též.
nalezl než toliko listi: i dl jemu: Nikdy
nerodse : tebe ovoce na. věky! [ usechl A on odpovidaje řekl: ..Půjdu, pane!"
a. nešel.
hned ňk ten!
(Mar.n. na. Luk.13.e.)
20. A vidouce to učenici. divili se
31. Který ze dvou učinil vůli otcovu?

chválu?“

řkouee: Kterakž jest i hned usechl?
21. A odpověděv Ježiš. řekl jim:
Zajisté pravím vim. budete-li miti víru
a.nebudete-li poch boveti. netoliko u
činlte, co se stalo
ovemu stromu. ale
byste i této hoře řekli: „Zdvíhni se &
vn sebou do moře!“ stane! se.
22. A všecko. ačkoli prositi budete
na modlitbě velice. vezmete.
(7.1)
23. A když přišel do chrůnu. při
stoupili k němu knihu kněžski a starší
lidu. když učil. řkouee: O jaké moci ty
věci činiš? : kdo jest tobě dal tu moc?
24. Odpovldsje Ježiš. řekl jim: Otá
žit se iji. vás o jedné věci. kterou! po—

ou jemu: Prvni. Dl “imJežiš: ani
ste pravím vám. že pubiikáni : nevěst—
ky předejdou vás do království Božího.
32. Nebo přišel k vim Jan cestou
spravedlnost? &neuvěřilijste 'emu: ale
publikhni s. nevěstky uvěřili jemu: vy

pak vidouce." aniž otom 'ste lítosti
neměli. nbyste mu byli uvěřiii.

Immdobenstvl
slyšte: Byl
člo
věk33.hosp
. k
i vzdělal
vinici
a.
opletl ji plotem . vykopal v nl lis &vsta—
věl věží. & pronajal ji-vinnřům a. šel na.
cestu.“ (let. 2. 21. Hu. 12, 1.Luk. ms.)
34. A když se přiblížil čes ovoce, po
slal služebníky své k vinařům. aby vuli

užitkyjljif
35. innři pak z'imevše sluiebniky'
jeho. jednoho unrs ali.' druhého a
bili" a.jiného ukamenovnli'"
28) tkdyíouesvedsetvi

vydsnl.(.lnnb.29.)—

„ “>.:
., e *:
"""1“.,...“„....,. zv...! „
t.
v
eessn
“

'vy

Riu-dm. — Mrtvola-& tastromhidhio.

kbimovoeedebrýebshtld; Bůh-ineui
WMA-bMMenupou—přinsm
'mtvieekoMil—ovo: Hani.

wm. ' auta.—“)Lodhbomsltn

moe-prin“

shit"

)člnillahi

. uvťllive l;ne.'—“)L .::.:

ůvy moje; ul u'm nout. se

33) ginkgo"
u

.

mt! &ni!.

liked i.idovský(ls. b.); koupi-idem

'_—_
2l. as.—22.13.
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36. Opět poslal jiných služebníků
více nežli prvé; i učinili jim těž.
37. Naposledy pak poslal k nim syna
svého. řka: Ustydít se syna mého.
38. Vinaři pak uzřevěe syna. řekli

mezi sebou: Tentot jest dědic; pojďtež.
zabíme je“ a budeme míti dědictví jeho.
39. [ cbopivěejej. vyvrhli ven : vinice

"91

2. Podobne jest království nebeské'
člověku králi, kterýž učinil svatbu synu
svému.
3. I

si s]užebník sv&. ab

lali pozůýcb

vo

na sva u: ale šee'štěli

přijíti.
4. Opět poslal jiné služebníky. rka:

Povězte
pozvaným:
Aj. aoběd
svůjdoťiy
prsvil
jsem.
volově moji
krmný
40. Protož až přijde pan vinice. co tek zbit jest a všecko hotovo; pojďteí
na
svatbu!
učiní vinařům těm?
5. Ale oni nedbali a odešli. ten do
u. Řekli jemu: Zlé zatratl zle a vi
nici svou pronajme jiným vinařům. kte dvoru svého. a ten po knpectví svém?
6. jiní pak zjímavěe služebníky jeho
říž mu dají užitek časy svými.“
a posměchy jim učinivše. ubili.
42. Řekl jim Ježíš: Nikdy-li jste ne
7. Uslyiev pak to kníl. rozhněval se:
čtli v ísmech: „Kámen, kterýž zavrhli a poslav vojska svá zahubil vražedniky
stavíte ě. ten učiněnjest hlavou ůhelní :. ty a městojejich upálil!
ode Pana stalo se to a jest divně před
8. Tehdy řekl služebníkům svým:
očima našim“
(Luk.20.17.s:..4.114
Svatba nejistě hotova jest: ale kteří po
43. Protož ravím vám. že bude od— zvani byli. nebyli hodni.
'ato od vás krůovství Boží a bude dino
9. Protož jděte na rozcestí. a kteréž—
lidu přinášejícímu užitkyjeho.'(Sk. 13.M.) koli nalernete, zovte na svatbu.“ (21,ca.)
44. A kdož padne na ten kámen. roz
10. lvyšedše služebníci jeho na oe
razí se z' a na kohož upadne. toho zeti-e.“ sty. shromáždili všecky. kteréž nalezli.
46. A když uslyšeli knížata kněžskň. zlé i dobré: a naplněna jest svatba ho
a Fariseově podobenství jeho. poroz dovník .
umeli. že o nich mluvi.
11. šel pak král, ab pohleděl na
! usi-el tsm ověka neodě
46. A hledajíce ho jíti. báli se tě hodovníky;
něho rouchem svatebním“
stupův: nebot za proroka jej měli.
12. [ řekl jemu: Příteli. kterak jsi
sem viel. nemaje roucha svatebního?
Kapitola za.
On pak oněměl.'
13. Tehdy řekl král služebníkům:
Podobsnstvi- o svatbě uči, ie je.: mnoho povohnýcb

a zabili.'

. mělo vyvolených; 16. h daň slnli uved dni-í;
23. o ukl-ilsni : mrtvých; 41. to Eri-tm jest nejen
mem Davidovýra.uýbri ! synem Both.

1. A odpovidsje Ježíš mluviljun opět v
podobenstvích. rka: (Luk.u. ls. Zj.19.s.)

2) t. sd. ea semi sv. cirhsv. tun |.

B

věčně Hu'snod..

hsdý'k

W

jeji onl vyvrhte a raut.. na hoře

ukliievsll.(2m.13.11)

!|) Tak hill ení . Pin opet-jo potvrdil: Mark. 12.

9. ruthybnjieim
pak (Luk.
so. 16) hlavnimdll.
dik Hl: —
42) t.
mm
“minim.
svorník—n.
dsln; vnosu-id se tim Kristu. (7. IN. 2.
43) t_-

vet—něnhyno!

"|

. ..

“|“

mah—ohlednnajdkbův;dcbrý-ípům
temnej ty. ktehpovhn
výhonků.

vs

ll) Před krale neměl nikdo
'
čhthn;
wilěvali bělavě ten, it.-ů k sobě

tonů—_. ube tekutá

pI-íjnll víru Plně . voní v cirkev jeza;

l.sou. ,.: vyv'rhni . po eslin světě mpty'lsul
“) t ulkodi ll. ale na.: na shojitlno panelu:. —
— “) t. kohoutulku soudPM sadba. tan

pumu

):ůy;v.&mvkvňlthlighw
t.
'!
' . .
unu-.vŽíydrnhynnlo. .

39) Krist-s Hen.

onen světě

“dello

“stranu.

v siněeh

22.l.- .o.
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25. I bylo o nic sedm bratři: a první
Svlžíoe ruce jeho | nohy, uvrzte jej do
temnoeti zevnitřnlch: tam! bude pláč s pojav ženu. umřel: a. nemsje plodu. sů
sid-ipeni zubů. (a. 12. 13.42. Na.. 25. so.) stevil ženu svou bratru svému:
u. Nebo mnoho jest povolených ale
26. Podobně i druhý i třetí až do
sedmého.
málo
".v'řzpllený
hdy odšedše Fcrieeovč. radili _ 27. Nejposléze pak po vhcb umřelo
! žena.

80.ljakby ho v řeči polepili.

(lu.12.13.Luk.20.20.)
28. Protož přivzkříšeníkterého : těch
16.1 poslali k němu učenlky své s sedmi bude ženou? nebo všichni jsou ji
Herodišn y.řk_ouce:Mietře!vime.že pro měli.
vdomluvný'jsi a cestě Boží v pravdě učíš
29.10dpovídejeJežlš.řekljim Blon
e nedbáš nc nikoho. nebo nepetříš ne dite, nemajíce písem.“ ani moci Boží."
oeobu lidskou;
30. Pri vzkříšení zajisté oni se nebu—
17. pročež povoz nšm. co se tobě zdá. dou ženiti. oni vdávzti; ale budou jako
sluší—lidávati deň cisoři čili nicí"
andělé Boží v nebi.'
18. Poznev pnkJežíš zlost jejich. řekl:
31.0 vzkříšení pak z mrtvých zda
liž jste nečtli, co jest povědíno od Bo
001mm;J koušíte. pokrytá?
lu,. kte' ž di vám:
(n. MojLs,&.
Unežtenimi peníz dne.“ A oni
32. J 1!jsem Bůh Abrahamův : ůh
lsákův a JBůh Jekobův. Není! B'ůh
20."TI
zeJežíš: Čí est tento o mrtvých. ele živých.'
hra;]o pis;im
]
ou emu: Císařův.Tedy
dí'jim:
33. A slyšíce to ústupové. divili ee
Dšžejtež
y co jest císařovo císaři a učení jeho.
co jest Božího Bohu.“
(Řím.13,7.)
34. Fariseové ak uslyševše. že byl
22. A uslyševše to. divili ee: &opu ]: mlčení přivedl gaducejské. sešli se v

etivše
3%; ten
odešli.
den přistoupili k němu Sa
duceovó, kteříž praví. že není z mrtvých
vstlni: i otčzsli se ho.
24. řkouce: Mistře, Mojžíš
věděl:
Umřel—libykdo. nemaje syna. a ybretr
jeho pojal zenujeho &vzbudilplodybretru
svému. (Hu. 12.19.luL20. zese. ze. s.)

jedno;

(Mor.12. ze)

35. i otín! se ho jeden z nich zákona
učitel.
6.ppkonňeje
ho: jest přikázaní ve
tře které
111166
v zákoně?

37. Řekl mu Ježíš: Milovati budeš
Pána Boha svého : celého srdce svého
a z celé duše své : se vší mysli své.

38. Tot jeetnejvětšícprvní přikumí.
17) Co zm“ od íu-m'.

podmaněníbyli.
těmto
denim.lnu-eli
ele-etnika)

o.hlevym 'l'o cvičit l'erleoovo u socialni)

—

(V.MojLG, 5. Hot. 12, so. Luk. 10, 27.)

39. Druhé pskj 'est podobné tomu:
Miloveti budeš bližního svého jako sebe
samého.
(lllqujL 19.13.14.: 12.31)
40. Na těch přikázcnlch všecken zli
kon záleží i proroci.'

nunhbeúpuveob-počoutvillvotsnpedee.

IU) t. doni! (Mík) o oben—n
výli; MH“ jl—byl'llb-hl: pro

F'!
Š

bylcvlllni
2011: |)va

“i
%
.

29) t. provčho jich

žemini jen.

. — ") t. donnivčte se,



svítidlo
rondílnyznluly.
deli-o S)) zmocnit.
ll. čiste duchovními;
nebodo
loni
k ůrhnn
ooeni.sdmoantndilenišnf-ňeqonlvvlčvnd.

| obru— led
mollolnípech.. “.h-unii hol

ve
ih—
docela
čehovleenenl;
dyž toddehse eo nslývč
n paniku pod“ pon; myitjelož tedy 82) t. “dny
bel:
moheltohejb.
, “veciMunchen-Muk
nevrůtltlneu, doll mo Behn.un
uAbnhune). i.bytbylltololneee-hlí
nek-n jeho.

H)

uchoval I dedictvi Umbo jeho. (V. lejt.

40) cokoliv
Lvttch coovec-ph“
obc-znojo-tvlocho.
v
I.pro'roolcli
vollerh
15-116přikazuje.-Ih-é

sam.—33,16.

tm
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6. A milují první mista na večeřich a
41. A když se sešli Fariseovó. otazal
první stolice v skolach.
(Mar.12.se.)
se jich Ježíš.
42. th: Co se vám zdko Kristuťči
7. a pozdravovaní na trhu a aby mi
stry byli nazýváni od lidí.
jest syn?“ Řkou' jemu: Davidův.
(Jan 7, se.)
8. Ale vy nechtějte byti nazývaní mi
43. Dl jim: Kterak tehdy David v stry. nebotjedenjest mistr vás; vy pak
duchu'
Aho Panem. řka:
všickni jste bratři.
44. „Řekl Pán Panu měmu: Seď na
9. A otce nenazývejte sobě na zemi:
pravici mě. až poloiím neprately tve za nebo jeden jest Otec vaš. kterýž jest v
nebesích.
podnoží noh tvých.“
45. Poněvadž tedy David Panetn ho
10. Aniž se nazývete mistry: nebo
jeden jest mistr váš. datas..
nazývá. kteraki synem jeho jest?'
46. A žadný nemohljemu odpovědíti
11. Kdo z vás větši jest. bude slu
slova: aniž se kdosi osmělil od toho dne žebníkem vaším.
(Luk.u. u.)
více jeho se tůnti.
12. Kdož pak se povýsí. bude poni
žen: a kdo se poníií. bude povýšen.
13. Ale běda vám. zkkonnlci a Fari
Kapitola 88.
seové.
krytci! že zavírůte kralovstvi
tun činiti a. alov. ale nikoliv dle skutků l'adsodv:
!. okazuje matnou jejich hrdou, pokryt-ui a lino ne nebesk před lidmi: nebo sami tam ne
pmvostínhrodjhnastotrem

vchězíte. aniž vcbhejícím vjíti do—
]. Tehdy mluvil Ježíš zůstupům a pouštíte.
14. Běda vám. zikonníci a Fariseově.
učeníkům svým.
2.
rka:
Na
stolici
Mojžíšově
sedí
zá
pzkryt
rytci! nebot
zžírkts protož
domy vdov.dlou
konníci a Fariseové.'
modlitby
říkajice;
tězěí soud
3. Protož všecko. cožkoliv řeknou
onesete.
(Ihr. 12.40.1411.20.47.
16. Běda vám.,zákonníci a Fariseově.
vám. uchovávejte a čiňte: ale podle
skutků jejich nečiňte.' nebo pravi a ne pokrytci! nebot obcházíte mol-e[ zemi.
činí.

4. Svasujít zajistě břemena těžké a

abyste jednoho obrieence učinili:'
když se 'ím byl stal. učinite'jej synem

nesnesitelná a ukládají naramena lid
ská. ale prstem svým nechti jimi po
hnoutL'
(Mk.II.46.Sk.15.10.)

zeti-nocni dvakrát větším

6. A všecky skutky svě čini, aby byli
vidění od lidí: rozšiřují zajisté nápisy

říkáte: „Kdobykoliv píisěhl skrze chrám.

nežli jste

sami."

16. Běda vam. vůdcovéslepí! wu

"b' a zveličujípodolkysvé."
. v kostcenavla— na čelo. oarunduvmval.
42) Diva jím na slusnmtnon. aby pan-lí. io on ebn
jest ndibany' Mosin; jakoby řekl: 0 Janovi jste
se uk tiun. ačkolivjuo vedet.! to neni : poko—

pokecu:“

vita. in)—telechasn'jhlovatjle
pravobou-slu.,

aukoilv tolik

Minamlmhboomulhjd

kHvt-—“)Byly
vyklusjiee
vobrny
. u? &&
&Taupo-.:
činí.
I tší—hai
ati
umodrýeh s bilých - okraji. náchp

(IV.Tun
Moli.kM
lb. H).“dls
8—I0)
toítko marnénoch:
. In:ups-lhal“
vrchu-btm

FM

alenikoliv

lihem

u-hi dosáhnouti
. db tak | uhlí—ů

v

.“ pak “vad čen-the Imho otcůvu..
bnďkttlosut

tomuto. anebo “chovat k

onomu životu splodíli: ale mocnině
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23. 17—89.

29. Bod. vám. zákonnlci a Farizeové.
nic neni? kdoby plk přisáhl skrze zlsto
chrámová.povinentjest.“"
pokrytci! kteřlž vzděláváte hroby pro

17. Blázni a slepci! i co jest větši.
zlato-li. čili chrám. jenž posvěeuje zlato?
18. A: Kdobykoli přisáhl skrze oltář.
nic neni: ale kdoby přisáhl skrze dar.
kterýž 'est na něm. povinen jest.“
19. opci! i co jest větši. der-li. čili
oltář. jenž posvčouje daru?
20. Protož kdo přísahá slu-ze oltář.
přísahá skrze něj i skrze všecko. což na

'c
rok?
s ozdobujete hroby spravedli
30. ařlkáte: „Bychme b li za dnův
otců našich. neb libychom častnlci je
jich v krvi proro dv.“
31. Protož jste na svědectvl sami
sobě. že jste synové těch. kteříž pro

roky zabíjeli.
32. I vy naplňte miru otců svých.
něm jest;
33. Bedově. plátně ještěrů! kterak
21. a kdokoli přinhá. skrze chrám. utečete před soudem pekelnáho ohne?
přísahá skrze něj i skrze toho. kterýž
34. Protož. aj! já posilám k vám pro—
roky s mudrce ». učitele: a z těch ně
přebývá v něm;
22. a kdo přisahá skrze nebe. přísahá které zabijete a ukřižujete a některá z
skrze trůn Beil i skrze toho. kterýž na nich bičovati budete ve školách svých.
něm sedi.
a budete je honiti z města do města:
23. Běda vám. zákonnlci a Fariseová.
35. aby přišla' na vás všeliká krev
pokrytá! kteřlž dáváte desátky z máty spravedlivá. kteráž jest vylita na zemí
a z kopru a z kmlnu' s opustili jste těž od krve Abele spravedlivého, až do krve
ších přikánnl zákona: soudu a milo— Zachariáše. syna Barachiášovaf' která
srdenství a viry. Tyto věci měli jse či— hož jste zabili mezi chrámem &oltářem.
niti a oněch neo
'těti.
(l..uk.u. cz.)
36. Zajisté pravlm vám. přijdout vše—
24. Vůdcová slepí! kteříž cedlte ko cky ty věci na pokolenl toto.
máre.. velbloudapak
te.“
37. Jerusaláme. Jel-nedáme! kterýž
26. Běda vám, zákonnlci n Fariseová. znbijlá proroky a kamenuješ ty. kteřli k
pokrytá! nebo am. po vrchu čiže., tobě posláni jsou: kolikrát jsem chtěl
mlsy. ale vnitř jste plni loupeže s ne—
shromážditi
tvá.kuřátka
jako slepice
čistoty.
mniďuje
podsyůydle
svá. shro
. ne—
26. Farisee slepý! čist prvá. eo vnitř chtěl iai?
(Luk.nam.)
jestvčláiavmlse.
yito. co zevnitř 38. Aj. zanechá se vám dům váš
stý.'
jest. bylo čisto.
27. Běda vám. zákonnlá a F eriseové.
39. Nebo! pravím vám. neuzřite mne
pokrytci! nebo jste
ohni hrobům od této chvile. si i dite: „Poiehnaný.
zbileným, kteříž se z 'l lidem zevnitř jenž se bářeae jménu Páně.“
krásni. ale vnitř jsou plni koetl umrlčích
i vál nečistoty.
28. Tak i vy zevnitř “jistá zdáte se

lidem
ale vnitřjste plni po
krytstvspravedhvl.
a nepravosti.
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PM“$?£$QT$É.'S “SR,
.
okn-nimi |: obhu hotoví byli.

1. A vyšed Ježíš z chrámu. šeL' [
přistoupili učeníci jeho. aby mu okůznli
stavení chrámová" (Mu.13.]. Luk.21.5)
2. On psk odpovídaje řekl jim: Vidí—
te-liž všecky tyto věci? Zajisté pravím
vám. nebude tu zůstaven kamen na ka
meni. kte 'čby nebyl zbořen.(Luk.19.u.)
3. A k yi seděl na hoře Olivetské.
přistoupili k němu učeníci soukromí
řkouce: Pověz nám. kdy tyto věci bu
dou!" & které znamení bude příchodu

rmoutili; nebot musejí tyto věci býti.
ale ještě není konec.

7. Nebo vstane národ proti nlrodu
: královst proti království: a. budou
morové s hladové & země třeeení po

místech.
8. Ale t

všec

kovó bolesti,.to

věci 'sou

ky

"

át
poč

9. TehdLi vydsjí vás v eonžení : zs
bíjí vás: a budete v nenůvisti všem ná—
rodům pro jméno mé. (L.21. 12.Jnn.15,20.)
10. A tehdy budou se mnozí horšiti
: veepolek se zmovoti o nenáviděti je—
dni druhých.
.
11. A mnozí falešní proroci ponts—

nou s svedou mnohé.
(11.Petr.2, l.)
tvého : skom'mísvěta?"
12. A žet se rozmnoží neprovost.
4. [ odpovídsje Ježíš. řekljim :' Vizte.
ustydne
láske
mnohých.
aby vás žádný neevedlďEfJ. 6.Kol.2.18.)
13. Ale kdo setrvá. si do konce. ten
5. Nebo mnozí přijdou ve jménu
memřkouce:„Já jsem Krista;“ . sve spasen bude.
14. A budet kůzůno toto evangelium
dou mnohó.
(Sk.5.36.)
o erovství po všem světě na. svědectví
6. oBudete
slyšeti
bojesea.po—
věsti
bojích. uĚlstá
ed'tež.
abyste
ne— všem národům: s tehdáž přijde skonhní.
16. Protož když uzříte ohavnost u
štění, kteráž jest předpověděnsoda—
)) Dolet:odtud.sdzdmnezmutsuhornou.
mtm—")Ldojetijsoueoiočil'ůne. nim niele proroka.. ana stojí na místě sva.
23.

3) t. eejsi prkveo chánu eMiminu—")

t. domm'vdleo “|th
s mohýmí. i. po vy
vrtceniehlůum omen-sloní“ ihned přijde.).
od nepřátel vylvobodi . na ponmzké krnov-sui
nloii. ktori tuni buh do lkondninets
4) Kristu Ph piedpovidl dva pin-like nuloui:
vyvzůconinhtoluusslofsnsí tchánem esko

tóm: (kdo čte. rozumějí)

(Den.9, 27.)

16. tehdáž ti. kteříž jsou v Jůdsku.
utíkejte ns. hory:
17. a kdo na střeše. nestnpuj. aby

vzal něco z domu svého:
18. : kdo na poli. nevnucuj ee, eby
nýbn'eosobonlvótnk vzal sukni svou.
poučenisvý-tna zjevitiudobrbund. to tvým
19. Běda puk těhotným : těm. kte
mnm
,Mvjoam-pqnum tom
vidoudmokemsvý-mlád
nimi vo réž kojí v těch dnech!
tked veky přítomným ohmiikom jnon. ! kdož
20. Modlete se sk. eb utíksní vaše
můio přilne určit-i, které olovo vůčmi pnvdn |>|-ive
o té. noh one ndLlootimini. zvu“ podiino-Ii.
v so tu.(s|.. 1,m.)
io na. Jom-lomu s neslýehnny'mlhrůzsmi nebylo v zimě, one
21. Nebo bude tehdáž soužení veliké.
nými ml býti obr-nm nutiůujieim hrůzy sko
nůni svitoodn sondného? & Iopiimu jooo- po—
jekéhož nebylo od počátku světs až do
chop-sí "name)-o ]) vv. 5—14. eo yhdbeint
sul-oni i vyvrůcni Juu—lůna i sko—“nisvete; esvad. aniž bude.
2) vv. I5—28. hluvno eo elytui no ono; 8) vv.
29—32. hlnvne na toto: 4) vv. 32-41. opet eo
22. A kdyby ukrúceni nebyli dnovó ti.
tykaji obojího: 5) vv. 45—51. obsahuji napomo
nnti Plno k učoníkům ovým. aby . bodlívonopn nebylby zachován nižádný člověk: ale
tnosti kundě okemioní k jednomu í dru— pro vyvolené ukráceni budou dnové ti.
nlni mu.-lo tskiovBoz'skb i'očjsvůnm

Wjdnuoddmhb.

kbmn jeho uvah-li
homovíbyli. — Zovrubny'
doklad. jek co ma olovotohoto proroctví Fiat
!| vyvvúeeniJezu—lhs ju vyplnilo. odo poloiítí
pro oblíznoot nebo (kde muni. čti Joe— nu“—
vdlkn Hlinsko-); tim mino lu uvidim . vyzvút
lov-ti důmyslné,uhne?domnhky. »! so ul vlcek
profotki slovu tato vyplní v druhém pl'itu' Plne

plod soudny'mhe..

.Nl belt

23. Tehd

řekl—li _ vám kdo: „Aj.

tuto! jest části:!"bynnebm „tamtm“
nevěřte.

(Mar. 18. 21. Luk. 17. 23.)

24. Nebot povstanou falešní krietovó
: falešní proroci &činiti budou divy ve
201

160!

24.25.—zní

Evangelium sv. Matouše.

liké a
. tak žeby v blud uvedení
40. Tehdy budou dva na poli: jeden
bude přijat a druhý o uštěn:
byli (by možné lo) i vyvolení.
41. dvě budou mlít: při žemovu;'je
26. Aj! předpléyvěděljsem vém.
26. Protož řeknou—livém: „Aj. na dna bude přijata a druhé. opuštěna.
42. Protož bdéte. nebot nevíte. v kte
poušti jeat!“' nevycházejte! „Aj. v skrej
šíchl“ nevěřte.
rou hodinu Pán váš při'de. (Nise25, IS.)
43.Toto pak vězte.že dyby věděl ho
27. Nebo! jako blesk od východu
slunce vychází a ukazuje se až na zb. spodář. v kterou by hodinu chtěl zloděj
: tak bude i příchod Syna člověka. přijíti. bdělby njisté a nedalby podko
28. Kdežkoli bude tělo. tut se shro pati domu svého. (Mur.13.33. Luk. 12,394
máždí i orlová..
(Luk. 17, av.)
44. Protož i vybuďte hotovi : nebot ne
29. A hned po soužení těch dnů víte. v kterou hodinu Syn člověka přijde.
slunce se zatmí a měsíc nedá. světla
45. Kdot zdá se jest služebník věrný a
svého a hvězd budou padati s nebo a opatrný. kteréhož ustanovil pěn jeho nad
čeledí svou, aby jim dával krmu v čas?
moci nebeské udou se pohybovati:
(la. l3. 10. EL32J'. Joel8. 15. lin. 13.24. Luk.
46. Blahoslavený služe ník ten. kte
21.51), réhož
pin jeho přijde nalezne. an tak
30. a tehdyt se ukáže znamení Syna činí.
(Zju. is. 15.)
člověka na nebi: a tehdyt budou kvíliti
47. Zajisté pravím vím. že' nade vším
všecka pokolení země: a uzi'í S
člo statkem ustanoví je'.
věka. an přichází v oblacích ne kých
48. Pakliby služe ník ten řekl v srdci
s mocí velikou a s velebností. (zjev.1.74 svém: „Prodlévš pán můj přijítil“
31. [ pošle anděly své s troubou a s
49. a počalby bíti spoluslužebníky
hlasem velikým: a shromáždí vyvolené své, ajedlby a pilby s o ' ci:
jeho ode čtyř větrův od vrchu nebes až
50. přide pan toho s užebníka v den.
dokončinjejichu. Kor.15, 52. !. Then. 4. 15.) v kterýž se nenaděje, a v hodinu. v kte
32. Od stromu pak fíkového naučte rouž neví:
51. i oddělí jej.' a díl jeho položí s
se
podobenství.
Když
omladne
a listí se
pučí.ratolest
víte. žejeho
blízjižo pokrytci : tamt bude pláč a skřipení zubů.

jest léto:

33. tak i vy. když všecky ty věci u:.říto.
vězte, že blízko jest ve dveřích.
34. Zajisté pravím vám. že nepomine
pokolení toto. až se všecky ty věcistanou.
36. Nebe a země pominou; ale slova

(Svrchu 13. 42. Níže 25. 30-)

Kapitolau.
Jak bude u. poebduim soudní.ohauje podobal-tú.: e
moudrých s “moudrých
.
. e eluiebuleich
hřívu-i ruličně podélných; 31. jak odloučení budou
dobří od alýuh . co tiun í telu řekne.

má nepominou.
(llu.13.81.)
]. Tehdy podobno bude království
36. O tom pak dni a hodině nižédný nebeské
desíti oněm. kteréžto vzavše
neví. ani andělé nebeští. jedině sám Otec.
své. vyš y jsou vstříc ženichovi &
37. Ale jakož bylo za dnů Noe. takt lampy
nevěstě!
bude i Hchod Syna člověka.. (L. I?. 26.)

38. ebo jakož jsou za dnů před po 41) |. na ručním mlyué, tocíce žernovem jedne rot!
druhe? vodice. Smysl Jeko při vyvršceui eru
topou jedli a ili. ženili se a vděvaly až
nlema ušred židovský | polovice uhyue, tak u
do toho dne. dyž Noe vše] do koršbu.
skoušui svete lovíee lidstvu na milost bude přl
lil—druhé
—t.velík£“slmvek nevi-ina.
39. a nezvěděli. až řišla potopa a za
bl) |. svrhne. zahubí. zabije (1. Poul. ] . II.): |.
chvátila všecky: tak ude i příští Syna
věky utnul.
člověka.
Sms, se omni, u zm pads večer.Ženich
prodava rulšdeud davno se brul do domu uo

věshnkdežjdoueaesvy'mi
g)- Elmar“
svrchu
& ode
23 24
mltí jako“sro .meli
podobu
místo praporů.

mbúinbuušhlídonl'ht.

društeeml očekš—

valo. 'l'yabymely
t. pšuvice
: olejem
ue
s'erdnch;
ažpaklemu
to dle
třeby přiliti
mohly.

mely jej s sebou a tvlšltnierušdobšch.

Když se

Evangelium sv.Katoule.
2. Pět pak z nich bylo bláznivých s pak dvě s "nému '
u. každému
e
zvláštnl sc pnostjiťgliiodšel hodina
3. Ale pět bláznivých vuvše lampy.
16. Odšel
ten. kterýž vul pět
nevzaly s sebou oleje;
hřiven. stěž jimi: i zlsksljiných pět.
4. Opatrné pak valy olej v nédobžch
17. Též i ten. kterýž vzal dvě. ziskal
stých s lampami.
jiných dvou.
5. A když prodléval ženich.' dřimsly
18. Ale ten. kterýž vul jednu. odšed

t opstrných.

všeck : usnuly.“

užgopel
. jivžemi s skryl penlže péns
6. čpůlnoci pak stal se křik:“ Aj. že sv
nich jde. vyjděte vstřlc jemu.
19. Po mnohém pak času přišel pén
7. Tehdy vstaly všecky panny ty s služebnlků těch s učinil počet s nimi.
uch
lem své.
20. A přistoupiv ten. kterýž byl pět
&Flgllšnivé ppyakopetrným řekly: U hřivennel. podel jest jiných 'ti hři
dělte ném svého oleje: nebo lampy naše ven. řks: Penc. 't hhven dallejsimi,
hasnou.
jinýchkpěti
11 pěn
to ziskal
9. Odpověde opatrné řkouce: Nikoli! aj!21.
Ře jemu
jeho: jsem.
Tot dobře.
snsdby se ani ném sni vám nedostalo :“ služebnlče dobrý a věrný; že jsi nad mé—
jděte raději k pmdsvsčům a kupte sobě. lem byl věrný, usd mnohem tě ustano—
10. Když pak šly kupovat. přišel že
v radost
22.vgdiž
řistou
iv pána
iten.svého.
k i bl
nich: a které hotovy byly. vešly snim na vlm:
svatbu: i nvřlny jsou dvéře. (Luk.13.25.) dvě hřivny vž£L řepůť Pane, dvtěďhl'ivnyy
11. Naposled pak přišly i ty'druhé jsi mi dal: a.jiných dvou ziskal jsem.
penny. řkouce: sne. pane. otevři ném!
23. Řekl mu pén jeho: Tot dobře. slu—

12. A on odpovldsje. řekl: Zajisté
pravím vém. neznám! vás?
13. Bdětež tedy. neb nevite dne sni
hodiny.
14. Nebo jako“ člověk. jde na. cestu.
povolal služebnlků svých a rozdal jim
statek svůj.
(Mor.13. 33. |. Tes. 5.6.Luk. 19.11)

15. I dal jednomu pět hřiven. jinému
. hliiil. lly
i kmu
M;družky zdeveštilgtvst'ricbeuvedly
tu
se rlli vii
ženich

izgnimqswe
ženichem.kdežupekdlouho
do noci hody elsvivnly. Tuto se mi
žem
ch-n xm.
nevěstou
nné drkev. herni si

u vmdnýdenkhodůmvečnébloůenoetiv
příbytek Otce sveho pojme. — Deuteto

má

panen

velkem sborvebních:„tere moudrých

„.Msvimlúslnhy

dobrychskutkůspo

jili; ele nemoudre jsou ti. kteří seneponhou víru
spelěhsli. dle viry živu být! unedhevls. ($.)

5) prodlévnim ".an
pokhi —

t. '

vezdejli život, co lhůtu k
oěe

od

6) t. když ee odměně hodily; křik: vi a.

81.5

žebnlče dobrý s věrný: žejsi nad málem
byl věrný, nad mnohem tě ustanovlm:
vejdiž v radost pána svého.
24. Přistoupiv potom i ten. kterýž byl
vzal jednu hřivnu. řekl: Pane. vím. že
jsi člověk Hsný: žneš. kde jsi neroul
vs.l.: sbl ' kde jsi nerozsýpsl:
26. i boje se. odšel s skryl jsem hři
vnu tvou v zemi: sj! tu máš. co tvého
jest.“
26. A odpovldsje pán jeho. řekl jemu:
Služebnlče zlý s lenivý! věděljsi. že žnu.
kde jsem nerozslvsl. . sblrém. kde jsem
nerozeýpel:
27. protož měl jsi penize mé dáti
nězoměncům:
přijde
což mého jest. ss jépoži
cm.byl bych vzal.
28. Vezmětež tedy od něho hřivnu. a
dejte tomu, kterýž mé deset hřiven:
29. nebo každému msjlclmu bude

pmuamnfonékgdg.
::
.
předou život
. jekohyse—pro
9) &.vdeu soudnýiěduý nebude moci svýchsésleh
propůjčili druhému. každý db vla—ich okukll
svých sensu bude.
12) :. annivevše se hodně hodů svých. „Tem

ndss' coMušllohprelii.
neč'm
Bůh m

“) aban—uumm

uuu-ne.

lb) thin-n

uděluje
Bůh—nahé

milosti-vé

tolik.cosi-děl..,nkumhokdoscbopuýmnžhs.
24—28)Teksovy-lomů kniverdeknhyse eli-eho

WIN,—čmwůgniueeohy

kdybyčlovekeed.melehyheeveunqmlti.“duem—Bob.
20l'

_—
1004
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25.so. _ ze. 7.

důno e bude hojně míti: tomu pek. kte
42. Neboť jsem laěněl e nedeli jete
rýž nemá.“ i co se zde. žeby měl.“ od— mijíeti: žímiljeem. &nedelijste mi píti:
nete bude. (ler. 4. 25.m. a. na. 19.ze)
43: hostem jsem byl. &nepřijali jete
30. A neužitečněho elnžebníke umte mne: neh. &.neoděli jete mne: nemocen
do temnoetí zamítl-ních: temt bude pláč . v žaláři. &nenavštívili jete mne.
e skřipce! zubů.
(Svrchu22. IS.)
a. Tehdy odpovědí mu i oni řkouce:
31. Když
přijde Syn člověka u Pane! kdy jeme tě viděli lečněbo. nebo
velebnoeti ev e věickni andělé s ním. žíznivěho. anebo hoetě, nebo nahého.
tehdy se poeedí na stolici veíebnoeti nebo nemocného.anebo v mm. a ne
své:
poeloužili jeme tobě?
32. &shromážděni budou před něho
45. Tehdy odpoví jim i'ke: Zajisté
viickni národové. [ rozdělí 'e od sebe. pravím vem: Pokudž jete toho neučinili
jako pastýř odděluje ovce
kozlův:
jednomu z menších těchto. ani mně jete
33. e poeteví ovce zajisté ne. pravici neučinili.
své. koely
na levici.
46. I pů'dou tito do trápení věčného:
34. Teb

dí král těm. kteříž ne re— ele eprev

vicijeho bu u: Po'ďte.
žehnení
meho. vládněte
ovat
vim připn
veným od ustanovení světa!
35. Nebo jeem lečněl. a dali jste mi
jisti: žízniljsem. e deli jste mi píti: bo

"ví do života věčného.
(Den. 12. 2. Jen. 5. 29.)

Edenu poeledne "odpoví“ nmn'čennsvě. eo Zidě v
rodě uklidnil o jeho usmrcení; 7. etolnje ' Bethenii.

žene jedne vylivii dnbon meet ee hlave jeho
etemjeem byl. & í-ijelijste mne: (sa:.7.39., kdež' jd; 17.
elevi poeledni večeři; 87. mod_li. ne bofre
36. neh jeemgv [. &přioděli jete mne: oliva-H; 47. jen od Jídile arena. od Zídd jet e k
Keifžši odveden. 69. od Petr. pek ti'íkrdt supi—.
nemocen. &nevšt vili jete mne: v želěři
jsem b !. e přišli jete ke mně.
]. [ stalo se. když dokonal Ježíš vše
37. ehdy odpovedi mu apravedliví cky t řeči,“ řekl učenikům svým:

řkouee: Pane. kdy jsme tě viděli leč
nóho. e nekrmili jeme tě? žižniváho. e
dali jsme ti nápoje?
38. kdy pak jsme tě viděli hoetě. e
přijeli jeme tě? anebo nahého &přioděli
jeme tě?
39. nebo kd jsme tě videli nemoc
ného anebo v Jiří. a přišlijeme ktobě?
40. A odpovídeje král. dí jim: Zajisté

snvím
pokudž
to učinil:je
nomu vem.
: bratří
těchtojstemých
nejmen
ších. mně jete učinili.'

2.

íte. že po dvou dnech veliká noc'

bude & Syn člověka. zrazen bude. aby
byl ukřižován.

(Mu. 14, 1.Luk. 22, l.)

3. Tehd ' sešli se knížete kněžské.a
starší lidu na. síň knížete kněžského.
kterýž slul Kaifáš.

4. e redili ee. jekby Ježíše lstivě jeli

e zabili.
5. Ale pravili: No v den sváteční!
eby snad nebyl rozbroj v lidu.
6. Když pak byl Ježíš v Betbnnii v

domě Simona melomocněho.'
41. Potom řekne i těm. kteříž ne le—
(Mu. 14. B.Jen ! 1.2. 12.3.)
vicibudou: Odejděte ode mne. zlořeěení.
7. přistoupila k němu žene. mejíc ná
do ohně věčného. kterýž jest připraven dobu elebeetrovou masti drahé: a vylila
ďáblu e andělům jeho.'(z.e.9. v_y'i.7.234
!) Vyličív poend úřed Pěne co učitele. počiel IH

a) mdlo
'. dek.lnjzžbymiti
nunqjetněmu.kdo
— “) melzjhek:
t hhvnu jelen
lvdhnon. kle
rdi vl.-etudubyl. Mo. nýbrž jen půjčeed. Kdo
milostí Bedi dobh uiivd. jedu vice ji nebývd. e

ml:

40)Vit!m;.í

'L'wmnwndedlepouhě

vypisoven'ú'red jeho eo nete Senneh.

:) :. "itek

vdikoooěni. bobr. Peeeeh (P.-eu). ve

ll. Mojí.. 12. 2. e d,

8) t. dve dní před nickem vdikonočnh; tedy ve
medu. — ") t. v rudu velikou vl: &. 21. pon.
&) .. „nýbrž leden dříve:“ na: byl ůmyel jejich. 1.1

dleekntkův.
potn- ehvetem ným doklnli.
dl:.WMmkuň
nedbelíre
6) :. lat dní předvdikonoeí. Lreobotn; ev.
Bebe otroi-iíí břichu e _ ďdbln.
lítte tnte Ivě vypnvovdnl doplňuje (Jen 12.13)

Evangelium-musicale.

26. 8—28.

21. A kdyz jedli. řekl:
vim
ji na hlavu jeho. když seděl na stolem..
8. A vidouce to učenlci' rozhněvali vam.žecden zvie mne Hampl:“ .)
22.
zarmoutivic se velmi.
se řkouce:K čemujest ztrata tato?
9. neb mohla! ona prodána býti za každýznich Hei:Zdaliji.immo;
23. On pak odpovidajel řekl: Kdo
mnoho a dáno býti chudým.
se mnou omkčl rukou v mise.“ ten! mne
10.Vědapak to Jedi. dijun: Cojsw zradí.
obtižnl této ženě? dobrý zajisté sku
tek učinila nade mnou;
24. Syn zajistě člověka do. jakož
člověku
11. nebo chudě vždycky mate s se pskno jest o něm: ale b
tomu. skrze něhož Syn člověka zrazen
bou. ale mne ne vid cky mate.
12. Vylivši zajiste ona tuto mast na bude: dobrěby bylo jemu. by se byl
(Zahn40. no.)
tělo mě. ku pohřbu memu to učinila' nenatodil člověk ton.
26. Odpovldajc pak JidLi. jenž ho
13. Zajiatě pravlm vam. kdežkoli “.
zěno bude evangelium toto po všem zradil. řekl: Zdaliji. jsem. Mietře? Řekl
světě, budet praveno i co ona učinila. jemu: Ty jsi řekl.
26. A kdyz oni povečeřeli.. vzalJe
na. pamětkuj eji.
ili chléb a dobrořočil i lámal a dival
14.
Tehdš
odšel
jeden
ze
dvanácti.
učenlkům
avým a řekl: Vezměte a jeztc:
kterýž slul idňš likariotský. k kníža
totof jest tělo mě."
tům kněžským
27. A vzav kalich, diky činil a dal
lb. a řekljim: Co mi chcete děti. a
je vám ho zradila? A oni uložili mu jim. řka: Plte z toho všickni:'
třiceti stříbrných..

(Mar.14. 10.Luk.22.4.)

16. A od té chvíle vyhledával přile
žitosti. aby ho zradil.

28. nebotato! jest krev mb no

věhozákona! která na mnohé
vyllta budena odpuštění hřichův.

17. Prvnlho pak dne přesnicf
stoupili k Ježlšovi učenlci řkouce: de
chceš. at připravíme tobě. aby jedl be
ránka?

23) t. za mnou do jedné mily-ahl

zějede aby

ji. ee mew co ph'tel ztolnje. (Zahn .so ID.)

(lLHole2 &.nu. 14.12.Luk.22.7.) 25) Dle
hebrejakěhomluv—ispůscbutollk
nebo:
„Tel
jakoi pravil" at. 6:0 e:Énol“H.

18. Ježiš pak řekl: Jděte do města
k jednomu a rcete jemu: Mistr pravi:
Čas můj“ blizko jest. u tebe jlati budu
beránka s učeniky svými.
19. I učinili učenici. jakož'jim uložil
Ježiš. a řipravili beránka.
dyž pak byl večer. osadil se
za stdl s dvanácti učenlky s mi.

26) Troji dobu

večeřeromhej:

!) vdni sthdlně

pojedem velikonočního hodinku!

večeři

Hoon; 8) ustanoveni velebně zvatoetl
oltlini.

— ") Via tuto i Nar. ", 22—24.

Luk. 22. 19—211. Kor. ll. 24—25. Teto slovo

Pine jako!t. ipůsobuj
v. 28. gon dle
nejen
vypnvujicl. toho.
ale l
tvořivě
viemohoocnozti
,to co se jimi
e. Tim tedy

tictilschlův-vólhó tělo,“ie

nebylvicechebu.. nybzi Hwy- jeho “I.-.
z krvi.z doll. sělovůůenstvimlnoaztvim;po
tan proměnul vinovev.. ilve. trav. tak
ze nebylovice vinen. uy'bri bivo-jete
krvi.
e kmeni tedy spojenobylo i jeho ilvě tělo i s

7) mez.-ti;
Byl! obyčej
jidlem
se myu'
. vonnými
mest-i
zenapředl,
ta bloy
Maria.
aut|-n
Laa-rovn.
(Ile

rb MagdaleaaY)kter“ to mezi na dila-octl—
vcstl ne bhvn Pine vylila.

8) :. nekteří.„um Jill“

(Jan. |:, 4—5)

12 ttalolnevoeuoumaztipnazevii,aaiivaku
V

pohřbu je

njn-vile.

15) '. ul tolik" zlatých etl.. co! bybccnenljednoho

otrokaOI.MojL2l.32.u.Zocb.ll. 11)

17) Zldě
t. dnetolko
ffvniho
. svitků
velikonočních.
v ktu-ychi
runy
(nekvašený)
chlěbjiztl
anu:

ačkolivteprv
u veěeeuloz
vinnou-asula.
nuje ze obycejne
celý ten
dnem pie-nic: ljme
byl
tabdii čtvrtek, 14. den prvniho intuice Nisan

e tip!-ek;nov.
mi!.
18) the
sms-tlmc.27.

Land-e

podnhě |mdz>olmjtmi
(Jan. 10, !& Inv.

_— ___—__

duši. zčlovečonltvmlBozmmPromhi

donzpůaobnnliltabytimnemočlěekdyzhden
vykoupení"tte vyda..,okrem

smrti obě.“lo

totiz a krev. od nebo bude odděl-o. (Jan. las—t)
Tim ustanovil !) obet nověho alko-. 2) nejzv.
nato-z oltaini. e 3) kdy! apolo svym epoltoldni

Mika-l: „To čtěte na mou palouku“

(Lit. 22,19. ]. Kor. ll. 21. Zb.).netanovil
knoiini
těhoi
nověho alko-a.
27) jre
oto
ee vztahuje
k nejsvttejll
obttl nověbo

zakona.Mi

co „mnu

nim obouknudu!: i cblebe

ňuje.

auru Pleo promine
i vine pI-l niti Ivetě

poalvanidav. „větrů dotteči(dle

' zvl.“-in)-Žikace). příčin
hod davnouhel.:

a) Lk“vinni-odhozucil—mouku. kte
mtmpotvr—bylzakonszary.
(Elouai-d.)

26. 29— 85.

29. Ale provinil vim: Nebudu od

této chvíle
: tohoto
kořene.
už šití onoho
dno.plodu
když'vinného
oj piti

budu . vámi ndvýv krdlovstviOwo

30. A chqu “duše: Vyšlinahoru

nebo úno jest: Bití budu pautýí-ou
rozprc nou so ovec stáda.
(Zoch.13. 'l.híu.14.27.16.7..lun16.32.)

32. Ale když z mrtvých vstanu. přo
dejdu vás do Galileo.

33.1

odpovídajo Petr. řekl jemu:

Byt oo puk víickm pohoršili nad tebou.
já: se nikdy nopohorňim.
31. Tehdy di " Juliš: Vdiokni vy
34. Di mu Ježiš: Zajisté pravím tobě.
pohodito co
o mnou“ této noci; io této noci. prvé než kohout mpivů.

Olivotokou

třikrát
mne
„Mohu umu-halu. ma. 15—18.
36. Di
mualfu-sš.
otr Bych!

i| obyč..c mědi(mao

na hodi—udvhdloutvi

(Juu18.88.)
měl oto—

l).-.n. lo bou umHti. nonpru toho. Podobně i

llodyuvhodují;
mnu-mu.“

uůouhblu.

ll Lugano,-tmouWu libí

„Št. ýdoll-yun
Ipoohyhovulihubuopnvdlobv ných.

všickni učonici pravili.

(Ulf. 94.31.1mh. 22.33.)

8) Troi-hobpoohyhiIGmleu P.!lllhoddouvul.

1607

lezl je, ani cpl; i řekl Petrovi: Tak-li
jste nemohli jedné hodiny bditi se
mnou?
41. Bdětež : modlete se. abyste ne
vešli v pokusem.. Duch zajisté hotov
jest.. ale tělo nemocno."
deovynpočal
rmoutiti
'v býti.
42. Opět podruhé odiel &modlil se.
38. ehdy seřekl
jim: &tesk
Smutná!
jest
duše má až k smrti: posůsteňtež tuto řke: Otče můj. nemůže-li tento kalich
&bděte se mnou.
minouti mne. než sbyeh jej pil. steniž
39. A
'ed maličko. padl na tvá! se vůle tvá.
svou. m e se &řh: Otče můj! 'est-li
43. I přišel opět &nalezl je. sni spl.
možné. necht odejde ode mne alich nebo byly oči jejich obtlžen .
tento. ale však ne jel: já. chci. ale
44. A nechev jich. odšelyopět s mo
dlil se otl'etl. touž řečerje.
jakž ty.
36. Tehdy přišel s nimi Ježiš do vsi.
kteráž slove Getsemany ;' a řekl učeni
kům svým: Posed'te tuto. až odejdu
temto &pomodllm se.
37. A pojev Petra a dva syn Zebe

40. [ přišel k učenlkům svým a na
vůuiúsznoutiIiPi'edjinýmiosebovslspliBú
vsebe důvdhvulgptotopotomilhsl.

33)Lhdm6.t.j.ltsleeuoolej;ldslsspo
totemCodnsemnsúpstihoqollvet-u.

45.

ehdy přišel &učenlkům svým s

51) !. vldoueeMM.

vsimnut—")L“
„umana

sb ste-pochybovdlnvlh

pevnouvůllmtte.

26. dB——72.

pm:Spětež

a odpočivejte: aj!

59. Knižata pak kněžskě a všecka

přilbližilase hodiny..ža Syn člověka vy

rada hledali
dán bude v ruce hřiin ch.
žižovi.
aby okřivěhosvědectví
na smrt vydali: proh' Je
60. ano, oesli. ačkolibylo mnoho fa—
46. Vstaňtežl Poj
! hle. přibližil
se. který mne andi.
lešných svědků přistoupilo. Naposledy
47. A když on jeětě mluvil. aj! Jiděš. pak přišli dva falešni svědkové
61. a pravili: Tento řekl: Mohu zbo
jedense
'elasnimrěstup
mnohý sdvanlcti.
meči a yji.
'souce řiti chrám Boži a ve třech dnech jej
od kni'nt kněžskýchn
a stariich li u.
zase vystavěti.
u.. 2. 19.)
(Har. 14.43. Lnk.22. 47.1.11.18.8)
62. A povstav kniže kněžské. řekl
48. Ten pak, který:
teryzjej zradil. dal jemu: Nic neodpovidaš k těm věcem.
ti tobě svědči?
jim znameni. tka: Kterěhožkoli polibim. kteréž tito

tent jest. držtež'jej.
49. A hned

řekl: „Zdrav bu

63. Ale

řistoupiv )( Ježíšovi,

eži&mlčel. Kniže pak kněž

skě řekl emu: Zaklinam tě skrze Boha

mistřel“ a olibil'jej.

50.1 řekl emuJežiš: Přite k čemu živěhos. a nám pověděl. jsi--li ty Kri
SBI i mu
eži?
ehdy přistoupili a vztahli stns.
Ježiš: Ty jsi řekL' Ale
ruce na Ježiše a jeli jej.
Via: pravím vam. od tohoto času uzřite

jsi přišel?

51. A aj! eden : těch. kteřiž byli s Syna člověka sediciho na pravici moci
Ježižem.
ruku. vytrhl meč svůj a Boži a přichazejiciho v oblacich ne
udeřil služebníka knížete kněžskéhoa beských."

utal ucho' e.ho
52. Te y di mu Ježiš: Obrat meč

(Svrchnis 27. Řím. 14. 10. |. T... 4. n.)

65. Tehdy kniže kněžské roztrh
trhl rou
svůj v misto jeho. nebo všiekni. kteřiž meč cho své. řka: Roubal sel' což ještě po
třebu'eeme svědkův? aj! nyni jste slyšeli
berou. mečem zahynou! (Zjev.13. no.)
53. Zdali mniě. že nemohu prositi ronh
Otce svého a dat mi ihned vice nežli
66. co se vam zdá.? Ale oni odpovi—
dvanácte plukův andělů.'
dajiee. řekli: Hodent jest smrti!
54. Ale kterakž se naplni pisma. že
67. Tehdy plvali na tvář jeho a dá.—

tak mi býti?

a. 53.10)

valimuzašijky.1pakpoličkovali jej.

68. řikajiee:riha., něm.Kriste! kdo
55. Vtu hodinu řeklJežis
'ústupům:
Jako na lotra vyžlij'ste a meč a s kyji. jest. který tebe udeřil ?(h. 50.6. u... 1_4.ss. )

abyste mne jali: každý den sedaval'jsem
u vás uěe v chrámě. a nejali jste mne.
56. Ale toto všecko stalo se. aby se
naplnila pisma prorockě. Tehdy učenici
všichni opustivže jej. utekli. (Place. 20.)
57. A oni javše Ježiše. vedli ho k
Kaifůšovi. knižeti kněžskému. kdežto se
úkonnici a starši byli sešli. (Jan 18,24.)
68. Petrpak šel za nim zdaleka. až do
sine knižete kněžského: a všed do vnitř.
seděl s služebniky, aby viděl konec.

69. Petr pak seděl vně v sini: i při
stoupila k němu jedna děvečka řkonci:
I ty jsi byl s Ježíšem Galilejským.
70. Ale on mpřel přede vsemi. řka:

Nevím. co raviš. (Luk. 22. 55. Jan m.)-:.)
71. A kdy"i vycházel ze dveři. uzřela
ho jiná. děvečka a řekla těm. kteřiž tu

alžým.(uu.14.se.)

b li: [ tento byl s Ježíšem Nazaret
72. A on opět zepřel s piieahou: Ne—
znám toho člověka.
64) Jako mu mlčel.vod. .. up:-mmm

52) t.. ital—isami e "6

mod abnne

proti bliinimn

ničehež

lqvoepeja.takeynianetiv'enikjlneonneha.
Oteeavěbo. mlnv'i. -— ")

t. na eendnem dni pil

[dv—haji,,anlnbdi mee-m (nadlnon ma'-)n
chladicihenviialavea-ecievěnožůě.
ynnti.m
hd dle
alko-e
Bedi-. ani oni na
aak
dlel-neei
Beiibo.
(l. o ejž. 9. H) aneboji Gb) Jdikež ae vymal býti Syn-n aimetkni
vojaka
a(lepe) podiel aai emo mužů
renhani poklidajice. jako a
vedl
pre ěeatBežirnstrhli real.. ava.(I'. =));
Boyd: amb. mi pel-ed lidské. ježto bych na
panu pokynuti mohl niti pomeninebal“

14.6. -—lV. Kral. 19. l.)

20. 78. — 27. 21.

Evangelium-mm

73. A o malé chvili přistoupili. kte—

řiž tu stali, a řekli Petrovi: Jistě i ty z
nich jsi. nebot řeč tvá znama tebe ěinlf
74 Tedy počal se prokllnati a při
sahati. že nezná toho člověka! A hned
kohout zazpival.
75. ] rozpomenul se Petr na slovo
Ježíšovo. kteréž byl řekl: Prvě než ko
hout zazpiva. třikrát mne upřeš. A vy
šed ven. plakal hořce.

(Mar.14.72.)

Kapltolsa 17.
Kristus“ lino k Pilátovi jen přiveden: 8. Jidii : mn—
hloati se oběsil; ll. Kristu: Pilátovi ndevL odpo

vhll; 15. thě si raději amp. aby jim Pilát propuatll
Bombu.. nežli Jeiite; 26. proto Pilát myje si moe.
vydává jim Ja'iie na smrt; 27. Kriatns jest od žold
néřů bičovůn . trnim korunoval. 33. — misto po
nvni
. ukl—lindu, 50. na kříži limitů; 51.

“ ...,...
“mew-Mr

večer st Joaef Arna-thank! telozáoóho
mailni:

*

v no

1. A když bylo rano: vešli v radu
všecka knížata kněžsků a starši lidu
proti Ježíšovi, aby jej na smrt vydali.
2. [ přivedli jej svázaného a vydali
Pontskěmu Pilátovi vladaři.
(Mar. 15. ]. Luk. 28. 1. Jan 18. 28.)

3. Tehdy vida Jidáš. jenž jej byl zra

9. Tehd naplnilo se. což ovědlno
jest slu-ze eremiůše proroka ř ouciho:
A vzali třiceti stříbrných. mzdu ceněné
lm. kterýž ceněn byl od synův israel
ských:
10. a dali je za pole hrnčlřovo. jakož

mi ustanovil Pan!
ll. Ježiš pak stal před vladařem.

l otázal se ho vladař. řka: Ty-li jsi kral
zdovský? Dl mu Ježiš: Ty praviš.'
12. A když naň žalovali knížata kněž
ska a starši. nic neod vidal.
13. Tehdy di mu Pilát: Neelyiiš—li.
jak veliké věci proti tobě svědčí?
14. A neodpověděl jemu k žádnému
slovu. tak že se vladař velmi divil.
16. Na den pak slavný měl obyčej
vladař propustiti lidu vězně jednoho.
kteréhožby chtěli.
16. ! měl tehdáž vězně znamenitého.
kterýž slul Barabáš.
17. Protož když se byli sešli. řekl
Pilát: Kteróho chcete. abych vam pro
uctil. Barabůše-li. čiliJežíše. jenž aleve
' tus?
18. Nebo věděl. že jej : závisti vydali.
19. A když seděl na soudně stolici.
poslala k němu žena jeho řkouci: Nic
neměj s spravedlivým timto: neb jsem
mnoho trpěla dnes ve snách pro něho.'
20. Ale knížata kněžskě a starši na—
vedli lid. aby prosili za Barabáše, Je
žíše pak aby zahubili.
(llar.15.ll. Luk.28.18.1u is. 40. Sk.3.14.)
21. Odpovldaje pak vladař. řekl jim:
Kterěho chcete ze dvou, ab vam byl
propuštěn? A oni řekli:
tiše.

dil. žeby odsouzen byl. želeje toho. na—
vrátil třiceti stříbrných knížatům kněž
ským a staršim,
4. rka: Zhřešil jsem. zradiv krev
spravedlivou. Ale oni řekli: Co nám do
toho? Ty viz!
5. A vrh stříbrné v chrámu. ode
šel: a šed osidlem se oběsil.(8k.l.18.)
6. Knížata pak kněžskě mvše stři—
bmě, řekli: Neslučit jich vložiti do po
kladnice: „nebomzda krve jest.
7. A poradivše se. koupili za ně pole
10) Viabeh. ll. IS 43. mnm
v tompribeh:
hrnčiřovo. ku pohřebu pontnlkův.
piedpodobůdo KIM.. dobreho puty'te. jehož n'
lidé nie nevižili, až
l uvrhla“. ukrutně usmrtil
8. Protož nazváno 'est pole to. „Ha
keldama“ to jest: .. ole krve“ až do
Stav-nudu!: iáforoctvi
“dlel-Inabu“
pnkuuloremuu
.9. mluviokonptpoloa
“Bůh. hrussvykonati pomstu nad aevdét'uymlidem.
dnešnlbo dne.
(sa. !. IS.)
tamilB.6.hrněiI-i aepiipodobůuje.prato-atmo
proroctvi hlavně Jerunls'lovl připisuje.

„)LpodlořečljalGalilojakýjahouamods
ikllv

egGalllqulsvluhim

74) Tak Peu nejen Uchýlil-živlu:

měřenímmluvili.

svonvmno

žil,'- ' ' stlanevuonl:upiral.pnkna
to [ přít-hal. konečně na puklin-tl počal.

]) Protože soud aočni dla nikon. neplatil; til-li

uhotdyopthgeourehowpovědino.
BibliML

11) t. pravdu pravu; ale dlounyalu: Jan IB. &

Na

etiky
Půtovytakmg;-„RMČ
:::-av.?
“Mint-oil
protivi;ovi
kopřůtel ponehěvů panu—i

vladni—ovn.
nič-hn

pak Kohn
mill. 18.
co 23)
k věci uonlldi. (Mar. 15. 2. Luk.
19) Bůh li stuhy neleky' sen seslal. aby novhuost.

Kristovu l n poh-nh uviděli.
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37.22—27

26. Tehdy propustiljim meiše:
22. DiJim Pilát: Což tedy učinila!
Ježíšem.jenž slovo
ale Ježíše ubiěovnnóho' Vydal jim. aby
23.

ou všichni: Ukřižován bnď!

byl ukřižovůn.
27. Tehdy žoldnéři vlndařovi. mvše
pal vice křičeli řkouee: Ukřižovůn bud'! Ježíše do rednlho domu. shromáždili k
24.1vida Pilát.. žab nic neprospěl. němu celou roku“ (2.21.17.Mnr.15.16.)

mu jim vladni. 1 co zlého učinil? Oni

ale žeby větši rozbroj Šyl, mv vodu.
nmyl ruce před lidem. ih: Nevinenl
jsem'jů
vizte. krvi npnvedlivóho tohoto; vy

nihni. kdy! na nevinu jen! Stalou ju . sune

25. A odpovědčv všechen lid. řekl:

%)Lmzhhujej dubnu. jnhd ohyhjnčhmnl

Krev jeho na nás i na naše synyl'

ne jn. ni nn konce volů. pk al tuni moudill.

Minmi—d Hčovůnlunii. 

Ímvojch,
Mini odn-unce
nooo-um.
Ulli
25)tpmmn)ehohevmlpohnhynuem 27)!.
unu-ulo vojůhůodpnviu.

27. 28—36.

28. a svlékše jej. přioděli bo pláštěm

réaského jménem Šimona? who přinu—

šarlatovýmf
tili, aby nesl křlž jeho.
29. : spletše korunu : trnl. vouvili
33. [ přišli na misto, kteréž slovo
na hlavu jeho a dali třtinu Vpravou Golgotha. to jest: misto popnvné.

ruku jeho: &klohjloo před nim. posmí

34. ldnli mu pití vlna smlšoného a
vali co mu řkouco: Zdršv bud'. králi ži—
žluči? : když okusil. nechtěl pití.
dovský !
(Ju 19.a.)
35. Když pak jej ukřižovnli. rozdělili
30. A pli'loo na něho. brali třtina a.
roucho jeho. meáoe los. aby se naplnilo.
bili hlavu je o.

31. A když se mu mposmlvdi. svlék

což povědlno jest skrze proroka ikon

li & něho plášť & oblékli jej v roucho

jeho: i vedli jej. aby ho ukřižovali.
32. Vyšodie pak nalezli člověka cy
28) Proto brusný-.

Law-;
y- —

pouhou drah.

io pravilso

nebo!byl bulu vůbu odiv hů

82) |. [ Marino." pětinu-licího:"cln domino
.15.
juknitmelů
ně.—ihJaiku. (II-t.
!|. ul. 23.podobu
8.

80010".Muh llll ol Mo,

&mipúbylo

hřib jako ihč; bylotak vůli opojná.. “ulo
to ho u.. hol-i odpnvui být! udi. oby omlo

čnl Mn. bob-tinudných nodu.

—
IMS

Evangelium sv. Matonse.

cího: Rozdělili si roucho mě a o můj
oděv metáli los.
(Žalm21, 19.Ms|t.15.24.L.28.34.an19.230
36. A sedíce střežili ho.

37.1

vstsvilí nad hlavu jeho vinu

jehonapsanou:
' ..Tentotjest Ježíš.

král židovský.“

27.87—82.

49. Ale jiní pravili: Nech! et uzříme.
přijde-lí Eliáš. vysvobodit ho.
pak dopět zvolav hlasem ve
lik50.
m.Ježíš
vypustílduš
žl. A ej! opona. chrámová roztrhla
sena dvě ly od vrchu áž dolů.' a ze
mě se
a skály se pukaly"

38. Tehdáž ukřižování u s ním dva
(n. nrlojz.y26. 31. u. Pynr.3. M.)
52. s hrobově se otvírali. a. mnohá
lotři: jeden na pravici amdizíhý na levici.
39. Ti pak, kteříž tudy chodili, rou těle svatých. kteříž byli zesnulí. vstala..
53. A vyšedše : hrobů po vzkříšení
hali se mu, ukřivujíee hláv ových
(Zum 21. s.. nu. 15, 29.)
jeho. přišli do svatého města á ukázali

.s řikájíce:Ha hall:

se mnohým“

chrám Boží a. ve třech dnech jej zese
vzděláváš! Pomoziž sám sobě;jsi—li Syn
Boží. sstu ii s kříže.'
(Jen2.19)

41. Po ohně ! knížata kněžská sná

54. Ale setník a ti. kteříž s ním byli.
střežíee Ježíše, vidouce zemětřesení a.
věci, kteráž se dály, báli se velmi

ikonce: „Jistě Syn Boží byl tento '“
55. Byly pak tu ženy mnohé z daleká.
42. Jiným pomáhal. sám sobě ne kterež byly přišly za.Ježíšem : Galileo.
uLB. 2—3.)
může pomoci; jestli král israelský. et posluhu' co mu:
nyní sstoupí s kříže.: uvěřímejemu;
56. meu nimiž byla Marie Magdaléna
43. doufnlt v Boha.“
ej nyní vy— a Marie. matka Jákobova. &.Josefova..'
svobodí. chce—lít.nebot řekl: „Syn Boží á matka synů Zebedeových."
“sem!“
(Maud.2.181. 21. e.)
67. A když byl večer. přisel jeden
44. Tak | lotl'i. kteříž byli s ním ukři člověkbohatý : Arimathíef ménem J 0
žování. rouhálí se mu.'
sef. k
ž byl také ušmík ežíšův.
45. Od šestá
se staly
68.
en přistoupil k Pilátovi a. vy—
po vší zemi. áž ohodiny
hodmyduy.
rosíl si tělo Ježíšovo. Tehdy Pilát roz
46.11 o hodině devátá zvolal Ježíš
ázel dáti tělo.
(Mu. 15. 43. Luk. 23. 50. Jnn19. as.)
hlasem velikým řka: „Elí. Eli! lemma
59. A mv Josef tělo. obvinul je v
sebakthaní? To jest: Bože můj. Bože
můj! proč jsi mne opustil? (Zelm21. 2.) plátno čistě:
47. A někteří tu stojíee e slyšíee.
60.svložilje
do vhal:: e:svého::.:ylěřz:
pravili: „Eliáše volá tento.“
kterýž
b l
se!
e
konníky &staršími posmlvejlce se pravili :

48.1hnedjedenzmch běželávul

houbu & naplnil ji octem. vložil ji na
treeť' &dával mu píti."

Mant-rwndnuprounámmsbybylukří
mh.

“„Human-istu.

:ůylibyuvářlívnáhííiyl'nnvum
.
.nld'
“) Zprvu mdebodvo. pocemvlnh

„Webhvmrnlostísvěumřel.
(Laa)

poledni.: do hodiny třetí ! poledne.

(Vhlu.lb.25.)1'otoutmánidnneebyíond

Minebot“

une-i slunce)—inne" mssieoudnl a mít..
lekáaoc poh áídovákándy v dimi
(V'—26. I?. pan.)

php-dá.

ná dtbevonh
- ") ProtožeJeti! prvá
bylsvold:tíním.u(lu19.ZB—20hlm68.22.)

lm):-'i'áodšel.

6.1 A byla. ta Maris
sgdslěns :
druhá Maris.. sedíce proti hrobu.
62. Druhého pák dne. kterýž jest po

nbynnnnniuenďvySl)

kamí-Mutina“Mm
mrtvy'ehvstáni[Hibuuw

“) t. o pnvb

menvelilyiýkrdveřím hrobo

Na nemeni. u uje-mv: netolikonni přestalo.

nyní hádali- vá'rici—npřístup v svatyni otuž—
lest — ") Tim táhl-oř námá příroda doned
čonh Danovi Kristovo.(\h 28. z)

53) Lvluu-lůná:

váhá-im evy'- . uchuspnvo—

dlivy'ehKristu nh
'ch pře-ré"

Henich. HeeMan . nesu.
matky Ježíšovy. (Mar. 15. 40.

") táž nazvánoSelen..

. ujistil o náh—

hmá) Mário.
u

19. as.) —

(ll-r. 15. m.)

57) t. mkt- u 7 mil od Jemenu—sne—

60) !. nvhl hmm
hrob ten. hta-yiudí. obyčeje
beh-tých“Zídů jako nej-áá latinou krypta ve
elán.by|

____f,_;

GI) &. svrchu řečená meni—lh Kleefáievá.

(BB.)
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27. 08- -—28. 2.

dni při

vnlm.' našla na knížata kněž

ski : mmvó k Pílitovi,

Iliniza

Kapitolu zs.

nhl-Ijovil .. Mn odhrohn
11.
6 nylonu mu. aby lla-B; 16. jnk
63. řkouoe: Pane!
menuli'Jsme Hondu;
Kriti- u uuu! úniků—nýtu.). pocella nad
mod-Iné! ukl—tit.
ne, že ten vůdce řekl. jestě živju: Po
dnoch' noo vstanu.
64. Rozknž tedy střežiti hrobu až do
1. Naskoninipsksobot! kdyžižulta
třetiho dne. ntb amd nepřišli učenici lo ns prvni den těhodne. pfii &.Maria
daléna : druhů.Maria. aby pohleděly
eho : neukn ho & neřekli lidu:
mb. (In. m. n.m.. 24.|. J... 20.114
stalt jest : mrtvých; i budet pododni
! mětřeuni stalose veliké:
hlud horů! není rvni.
sa. Řekljim a. Mitamu; jděte, noh
nnihanda Pinč utouuťil : nebo a při—
stoupiv odvdil kámen : pondil ne na
ostřihojto. j_a.kžvite.
66. A oni odšodše. osadili hrob ctrkž
nými. upečotivčo kůmen.
1) '. nebo“u mali; Miu-I
mino “hodno

L

hot-,jakomyhun.
mnm
mai

C):.vpihknnču;
“potit-li
Moč—IO.Hon.l.b.).n

„hemm

Modn
y_bvjo

nudil. Lpdvtlřl

:) :. nb, Wl
Ucho: nutnýchvuhilnbypii
ctlpk
kvohuh
MMWDMKdnmPMo
". vln-ul moci: hrobuuvionbho nul.

i nadanými
in:-mm:.
„nim. „chabou-..jukni
1.81.10)
(Ju 21. IQ.)

dvd-li k uhníkůu vkl.

za. a—la.

":
„

..: , „»

,!

il'l'

Will
ill'i
.— Mrllllřlmlfťti'"!„Huml-ll:
I
tft—zv
“-

ř

"0

U m3“ ©
3. A byl obličej jeho jako blesk &

roucho 'eho jako snih.
4. A báznl před nim zděsili se strážnl
a učinění jsou jako mrtvi.
5. I promluviv anděl. řekl ženám:
Nebojtež se vy! nebot vlm. že Ježíše
hledáte. kterýž byl ukřižován;
6. neni! ho tuto; vstali jest. zajisté.
jakož byl řekl: pojďte &vizte misto. kde
položen byl Pán.
7. Ajdouce rychle. povězte učenlkům
jeho. že jest. vstal: & aj! předchhl vás
do Galileo. tem! jej uzřlte; aj! předpo
věděl jsem vim.

(Suche: 25. sa.)

9. A hle! Ježiš potkal se s nimi řka:
Zdrůvy buďte! A ony přistoupivše. cho
pily se nobou jeho .. klnněly se mu.
10. Tehdy dl jim Ježiš: Nebojtež se!
jděte. zvěstujte bratřím mým.' at jdou
do Galileo; tant mne uzřl.

ll. Kd ' pak ony odešly. aj! někteří
: strážnýc přišli do města : oznámili
knlžetům kněžským všecko. co se bylo
stalo.
12. Kteřlžto ahromlždivůe ee : star
šlmi & mdivše se. dali mnoho peněz
vojákům.
13. řkouee: Prune. že učenlci jeho

přišli v noci & ukradli jej. když jsme
8. l vyšly rychle : hrobu s biznl : : spali!
radosti velikou.' běžice. aby učenlkům

jeho zvěstovaly.
10) Totiž ocenila.:

B) :. „: um“

pro nmčoo videniandělské; „. n

dosú“ nul zprávou o Kristovu : mrtvých "Gini.

dle 12. 46. 47. . db ?- moho.

13) Toki let na. se bije! Dobře mí uto-v.ml.
guilda:
„sna... apel-lis.k
vil.“kdo„ na"
niti.
ode-Mpvočjeldopulllho

„Hmmm

28. l4—20.

14. A unlyči-li o tom vladař. my bo jsem po všecky dny až do ekonňnl
světa.
přemluvlme a vie bezpečny učinime.

15. A oni nevie

neučinili jakož
ze.

neučení byli. I to
o jest elovo to
u Židův ei do dnešního dne.

19—20)Znunenejmetuto: [) Kmín: nepilkuuje nyni

etnikum: Flite! nýbrž:Učte! keinemgelinln.
A tek ev. epoitole vliekni

enli pek.

16. Jedenkcle pek učenlkův odešlo
do Galileo na horu. kdež Jim byl uložil
Ježiš.

(Svrchu.ze. 32.)

17. A uzřevše bo. kleněli se mu:. ale

18. A přistoupiv Ježiš. mluvil jim
řkn: Dina jest. mi všeliků moc na nebi

i na zemi!

doplňoval
oo
bylone e v Apruhu
tekjeetunyeln
ůltni vyevůdoveli.
podeni pani
e lilevni promenAůóeui křenhukbbo. 2) Eridu

ev.. L mu

Rh „ve jméno“ po

oči zřejnll neep

umeni

oeu. e jmenem tři oeoby

Neenei ee uje-nul

nejevótejii

to proekonmeel.

unii pak ve opovelnj o neni pochyboval. Bůh
e ejevil. to ti clo-učo,; vei pokorno e nule;
nekdy epetřišjel. jek jeet. budem pena vážili.

doknnd ko neepelhlel. 3) Phknuje Pen: „Učte

(Mer.16,15.)

nchovůvati všecko. což
vám: a. ej! je evůmi

l'OByioteeelevneonolimni xxm Pehe
Kor.

Mnou „woe kův.(l.
-—m'i:du-.-uumw

„???,

nddhlljekočInne-e
dMijmevmnm
Mahen)

18) Tnlvh

volici:e _nůeniky
nb. ve jmenu

Bone ttoljedlnélio.

je nehovdveu vlecko e t. d. Z toho vime.
ie! "non povinnostiprvého kruhu.. nejen ve

19. Protož jdouce. učte všeck mi
rody. křtlce je ve jménu Otce ] yun i
20. učlce '
jsem koli při

vždy úetnlmn vynéovúnidle potřeby

di: Knot. ve jménu Otcel Synni Dncbe

Trojice

Ducha svatého:

peeli. nepeei decko. co byli kt

nli. nýbržjen klevni ved pieenino
danemu-li.

Malia

nkknuje jedne

někteřípochybovali“

verne činili; u pek

nekteiieiiuni e nedeknnh'Boňkol eoll. to
ee nelo nehodu. e přileilte- up.—llvticknl.

iiti . všecko vši-ití;čemu Kristu nežil. ny'bri
| koneti. eo velel. L prevon. uplnou vin i
skutky dokenond. () Konečne elibnje Pin:

„u . vimijeeu

ei do ekoneni svou; ..t

ec'kolivee od vie dle cel. odeberu. neopom
ve'edechem. moci "on; ton vem hodn eu'le
přítomni.ochrdnin vie vlebo bludu. nekovů-i
n vie-n plemenem. Dle robota mylného olovo
Pinč vůi'ilne. že “na
' ehome'idény'cknpo
uolecli net.-novuvyněnlici, neomylnon cir
kev. o to "tetovani milou pomocijeko phlle
nn šumem )loh. lieknpy. Kdykoliv tedy bioko
povo jednouyxlneí e klevon cirkve, řilneky'ln |n
peieln, nejeky' členek viry určují. nebo nejeky'

phku urovni vydheji. poveinjmd eoe nebo
vevejmei.jekobyod Kel-te "nebo uehnoveno
. ph'uuno

bylo. Vyenevle tek Krt-te před lidmi

onhei mine. ' |0n nu vynnl předOtce—
svýmnekalým.Main 10.3 .)

\\“ hl/////
ěš_

Melian

lv. Muka.

IM?

Svaté

J eZlSeKrista evangelimn

sv.Marka..
podle sepsa'uů

iv. M

Junihnl). rodcmžil,bylmjiatčMu-iezlmnlčma. v jqiimzdomů|: Hodné

& modlitběnoh 'n! s "6 útočištěv hl Mini

mívali(Slut. 12. l2.). .. jak na mod

dnmdvqií. i příbuznýBlmabůiův. S tými . . lpolu ". Pavlemutekl na po nmmni ". Jakuba

nuiibo. bntn Jinou.

: Jemu-lén. do Antiochie. odtud | nimi upnou“

CypruomnléAcia. Tn jean

v Page upustil. dolemůnunnitil.

centy konal do

Pudeijoj nap

ledna opět | Bun—biku . konečně| ". Pavlem:. pmihojoho uvhnhí v Rial. (I'.60poK.)

Tehdůqui".Peukoou

přůdnulpmocnna ' ůhdčapoštolů“ "01115de

nep-l ". Mutt evangeliumpro klub-y "maté jnyhln hokým. obybjný- uuu

Éw;topotunbmvlntiukýjuyk(mnninhi.
lolcno. Sv. Peu ibm mid

valůnč

ved-aim

po nikoli

lo odn-méhoIV.Huta) byloph

lv. Huh „lynon tvým“ (l. Patt. 5, IS.). pair-dl jqj byl

na.vin obrům-pouzil. Po umu ".Petn odobnl.. u.!uůdoEuph.

kde! byl prvéji! mnohákře-hutě oba zřídil.Jů lv. Jm
pnvqji. zel-hl ". Hank muniumění“

. M

v Alcmdlii.

Embhn vy

Wuv.“

l. l—27.

Kapllola ].

12. A hned ho vypudil Duch na
poušť.
u... 4. l.)
13. I byl na poušti čtyřiceti dnů &.
' |. do Gem'. těle. povolůvů učenihy. nedavn—
jo nel-eat.
čtyřiceti nocí: a pokoušet: byl od sa
tana: a byl s zvěří:. a andělé přislu
hovali ' mu.

14. dyž pak byl vsazen Jan. 'přišel
Ježíš do Galileo a kázal evangelium hrů
(Mot.4. u.)
2. 'ahož psáno jest lovství Božího
15. a pravil: Naplnil se čas a přiblí
„
v lsaiaži proroku: Aj!
. *jů posílám anděla svého před žilo se království Boží: čiňte pokání a
"' tváří tvou. kterýž připraví ee— věřte evangelium!
“ ' stu tvou před tebou.
16.\A chodě podle moře gslileLského.
3- Hlas volajícího na poušti: uzřel bimona a Ondřeje. bratra je o. ani
rybáři byli).
,
Připravujte cestu Páně: přímé pouštějí sítě do moře. (nebo (Mat.
4. IS.)
čiňte stezky jehoí'
17. i řekl jim Ježiš: Pojďte za mnou
(Mat. 3. 8. Luh. 8. 4. Jun. l. 28.
a učiním vis rybáři lidí.
4. Bylt Jan na poušti křtě a k že
18. A hned opustivše sítě, šli za ním.
křest pokůní na odpuštění hříchův.
19. A pooděed odtud maličko. utřel
5. l vycházela k němu všecka krajina

iii. pokininhi'ti;tišri-tn- důkladného

th . pi od “bh u ponětípohnut—;10. od.

Jakoba. syna Zebedeova. a Jana. bratra
jeho. ani také skládají sítě své na lodi:
20. a hned povolal jich. A nechavie
hříchy své.
(Met. 3, s.)
6. A bylt Jan odín srstí velbloudi. a otce svého Zebedea na lodi s nájemníky.
šli
za ním.
pie kožený na bedrich jeho: a kobylky
21. [ vešli do Kafamaum: & hned v
a med lesní jídal. A kázal řka:
sobotu vied do školy. učil je.
(nl. Moje. 11. 22. Mn.. 3. t.)
(mu. 4.13.Luk. 4. 31.,
7. Přichází za mnou silnější nežli
22. [ divili se náramně učení jeho:
jsem
ji.
jemuž
nejsem
hoden
pedna
neb
učil
je
jako
moc
maje a ne jako zů
rozvázati řeměnka o uvi jeh0.(Mnt. 3. II.)
8. Já.! jsem vás křtil vodou: ale on! konníci.
(Not.. 7, 28—29)
23. l byl ve škole jejich člověk. maje
vás bude křtíti Duchem svatým.

jůdskú i Jerusalěmšti všichni a byli od
něho křtěni v řece 'Jordůně. vyznávajíce

ducha nečistěho: a zvolal

(Sk. 2. 4. — 11.6. —19.4.

(Luk.4. 33.)

24. řka: Což jest tobě do nás. Ježíši
I stalo se: v' e's
těckhdnech
žíš9.: Nani-eta
ěho a přišel
křtěn 'Je—
st
od Jana vhrála)
po
Je Nazaretský? přišeljsi zkazit nás? Vím.

kdo jsi: Svatý Boží."

10. A hned vysto iv z vody. utřel
nebesa otevřeně.a Duc &' jako holubicí.
an sstupuje a zůstává. na něm.

25. [ pohrozil mu Ježíš řka: Umlltniž
a vyjdi : člověka.
26. I polomoovav jím duch nečistý
& klíče hlasem velikým. vyšel z něho.

(Luk. 3. 22. Jan |. sz.)

11. A hlu se stal snebe: Ty jsi Syn
můj milý. v tobě jsem si zalíbil.

])imtnhwáyzdlommleu

27. I divili se všichni. tak že se ti
uli mezi sebou řkouce: [ co jest to? i
jakeů jest to nově učení. že mocně i

coli-;—

u-í. na I: jeho pud přlpmonl. (5)
toto ! d mmolůvvuujutgt..
$an
maat.!
40.3 htolhm'

modlou-Mě donjůoíjondqtna
um
10) &Mo.,
úprav. „a bylin-novel;hh těi
měj v.!
"dým.“

„mocněpuz— . cítil Duchan

18) L'Hóohěponithhdsiuohylo lídi.vtnhěu
note; divůph nei nieinu mlh-díl.. ladu
"Iehova-emu Plan přírody

24) t. mod němodolnou. Meni jme nndlídemmdí.

— “r .t.Veil-tě
t- svntý.MBM:
nelíbil.
proud
rve
lid-tvoočůěvh
“slib—ý
Nodu.
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duchům nečistým přikazuje s poslou

chs'i ho?
8. [ rozešla se pověst o nem hned
po vší krs'ině gelilcjske.

45. On puk vyied. počel'vypnvoveti
s ohlešovsti tu věc. tsk že již nemohl
(Ježíš) zjevně do mests vjíti. ele vně na
místech pustých byl: i scházeli se k ně
mu odevšad.

A Šued
vyšedše
ze školy.s Jitku
řišli
do 29.
domu
imonovn
&Ondřejova
beru a Janem.
(na. s. u. Luk.4. se.)
Kapllola :.
30. imonova psk tchyně ležels. me
Kristuusdn'ujo hlukemMo;
H.
jíc zimnici. a hned mu pověděli o ni.
(II-umu) &, jq uoíslednvel;l_adivi zm
naosmsuboty.
31. A přistoupiv. pozdvihl ji. ujav ji

elelLevi
[ o pdo

za ruku její: a hned ustavila ji zimnice:
]. A po několika dnech včel opět do
i posluhovsla jim.
emunim:
(Met.9. l.)
32. Večer pak. když zapadlo slunce.
2.
iuslyšáno jest. žeby v domě b 1.
přinůšeli k němu všecky zle se mající i
s sešlo se lidu mnoho. tak že nemohli
ďábelstvími posedlé:
.
33. s všecko město bylo se sběhlo ke ani ke dveřím: i mluvil jim slovo.
dveřím.

3. Tedy přišli k němu nesouee šla.
34. I uzdravovsl mnohé. kteříž byli kem poraženého. kterýžto ode čtyř ne
sen
byl.
(Luk. 5. W.)
trápení rezličuými neduhy s ďábelství
4. A když mu ho pro ústup nemohli
mnohá vymítsl &nedopouitěl jim mlu
podsti. vyloupali střechu. kde byl. &
viti. nebo znali ho.
(Lak.4, M.)
35. A na usvítě velmi ráno vstav. otevřevše spustili lože. na němž ležel
vyšel s odebral se na pusté místo a tam ělskem poražen '.'
5. A vida Ježíš viru jejich. di šlskem
se modlil.
\
36. A šel .. nim Šimon i ti. kteříž s pomženěmu: Synu. odpouštějí se tobě
hřichové tvoji.
ním byli.
6. Byli pak tu někteří z zákonnlků.
37. A když jej nelezli. řekli mu: Vši
sedlce s myslíce v srdcích svých:
ckni tě hledaji.
7.
Co tento tak mluví? Rouhá se!
38. ] dí jim: Pojďme do okolnich
vesnic s měst. sb ch i tam kůzsl: neb Kdo může odpouštěti hříchy. nežjedině
, k tomu jsem přiše .
39. [ kázal ve školách jejich &po vší
Galilei a. ďábelstvi vymítal.
40. [ přišel k němu melomocn '.

prose ho s klekns. řekljemu: Chceš-š.
můžeš mne očistiti. (na. s. 2. Luk.5,12.)

sám Bůh?

(Job 14.4.1.. 43. 25.)

8. Poznev to hned Ježíš duchem
svým. žeb tak u sebe myslili. di jím:
Co to my lte v srdcích svých?(uet. 9. s.)
9. Což 'est snáze říci šlekem pore
ženěmu: dpouštějí se tobě hříchově:

41. Ježíš pak slitovsv se nad ním. čili říci: Vstaň, vezmi lože své a. chod?
vztáhl ruku svou a dotkne se ho. řekl
10. Ale abyste věděli. že Syn člověka
jemu: Chci. bud' číst.
42. A když to řekl. hned odstoupilo
4) Ve východních hell-ich nemeli dumy teko
od něho melomocenství & očištěn jest.
výehnl-eeh. jeho)-ou neue. Stupka-nesho—
43. ] pohrozil mu a hned ho odbyl
isjtiho pure zevnitř dlLžcny' pusobi í dechu.
44. a řekl mu: Viz. st žádnému ne
Ne tuto u lvenou střechu jdou obyčejněschody
:
venku. vlek Dei.-e [ buďsnokterě komnaty po
prsvíš; ele jdi. ukaž se knížeti kněžské
klopemee střechu dann. eóo : dechy jednoho

mu' &obětuj ze očištění své. co přiká—
zal Mojžíš. ns svědectví jim.

domenedoch- sousedníhopinu. vneslo tedyu

hord-i eosiěovonemocného uo uhnou mechu &
strop. obce-ili dlažbu. neboodtrhli psí—í stropu,

nebo otsvhllpoklepduitu

“)

!. jednomu : předních kosti. jemne prieůleeolo.

tem pohodlnou dle potřeby v

Mat

nosidle, dolů k edita

ulit-vod melo-oces se dne
'
problem—'. (8m.

Luk.l.14e [[[]th 14.1)

med byh aby se .

etiliumlomecuóhe
| s m.)—immo

mohlo. q...

unás

Plně. (8m. Mel. es. IT.)
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Wanna-ka.
mi moc na semi od
ělakem ponženěmu:

n.m.—3,7.

sobotu ski-u obilí. že počali učenici jeho
jdouce trhati klasy. (im. na. 1.Luk.a. l.)
24. Farizeové pak řekli jemu:
11. tobě pravím: Vstaň. vezmi lože
co činl v sobotu. čehož nesluší—činiti?
své a jdi do domu svého.
12. A vstal onen ihned a vzav lože.
26. ] řekl jim: Nikdy-li jste nečtli.
přede všemi odžel. tak že se vžickni co učinil David, když nouzi měl a lač
divili a chvilili Boha řkouce: Nikdy nčl. on i kteříž s nim byli?
.
26. kterak vše] do domu Božího za
jsme nic takového neviděli.
13. [
Opět k moři: a věecken Abiathara.' knížete kněžského. a jedl

' hříchy. (dí

dat:-ip přichhel k němu; i učil je.
14. A když šel mimo. utřel Lěvi.
syna Alfeova. sedícího na cle; i dí 'e

mu: Naaledujmne! A on vstav mí.

chleby poevětně. "chito neslušelo jisti

leč kněžím. a

i těm. kteříž s nim

byli?
27. [ pravil jim: Sobota pro člověka
učiněna jest a ne člověk pro sobotu.“
28. Protož pánem jestit Syn člověka

doval
(na. s.seděl
o. Luk.
27.)
16. jÍj. stalo se. když
za 5,stolem
v domě jeho. mnozí publikkni a hříšnlci i aoboty.'
seděli spolu s Ježíšem a s učeniky 'eho:
nebo mnoho jich bylo. kteříž tak nů
Kapitola 8.
sledovali 'ej.
usdnvuje človeka majícího ruku uachleu i líně
16. Z onuíci pak a Fariseové vi Kristus
namocně. 13. voli si a učaniků dvanact apoltolů; lz.
douce, že jí s publiklmy a hHšníky. inkasuje. jak nesmyslně M slkcnnid obviňují a tim
řekli učeníkům jeho: Proč s publikany prod Duchu av. hhh: 31. oči. kde pilu" jaho jsou.
a hříšnlky jí a pije mistr váš?
_
1. [ všel opět do školy: a. byl tu člo
17. Uslyiev to Ježíš. dí jim: Nepo věk maje ruku uschlou.
třebujít zdravi lékaře. ale kteří se ale
2. [ pozorovali ho. uzdravuje-li v ao—
ma'í: nebot jsem nepřišel povolat spra botu. aby ho obžalovali.
(Na. 12.O.)
vedlivých. ale hříšných.

(l. Tim.!. 15.)

18. Učeníci pak Janovi a Fariseově
poctivali se; i přišli a řekli jemu: Proč
učeníci Janovi a Fariseův postí ae. tvoji
pak učenici se nepustí?
19. ] řekl jim Ježíš: Zdali mohou
svatební mlkdenci
stiti se. dokudž

3. [ Vstu
řekl člověku.
ruku:
do res kuzi
'
a. měl uachlou
4. [ dí 'lm:
luňí—liv sobotu dobře
činiti čili o? život zachovati. čili zka
ziti? Ale oni mlčeli.
5. A pohleděv na ně vůkol s hněvem.'

zarmoucen jaa nad alepotou srdce jejich,
řeklčlověku:Vstahni ruku svou! lvztkhl.
Šest
nimi ženich?
mají s se a zdi-ava učiněna jest ruka jeho.
ou sženicha.
nemohou kavadž
se postiti.
6. A vyšedše Fariaeovó. drželi hned
20.odAle
když
odjat
bude
nicpřijdout
ženich. dnové.
a _tehdiž
budou
se s Herodiěny radu proti němu. kterakby
jej
zahubili.
(na 12.u.)
postiti v těch dnech. (Mat.9. M.Luk. 5. 35.)
7. Ježíš pak odžel s učeníky svými
21. Nižidný nepřiživi.úplaty : sukna
nového k rouchu starému: sic Jinak od

trhuje úplata neva (částku) od starého
i býva dira větší.
22. A žadný nevlěvů. vina nového
do usníků starých: jinak roztrhne vino
usníky a vino se vylije. a uaníky se po
kazí: ale víno nové má se líti do usníků
nových.

t.j.odplěcsodpoěieuLdnchome-setule
od snažncú punských k nebeskýmobrům. ,'l'o
vlak by mu nebylo nem. kdyby neměl. čůe
mu nevyhnutelně
k saahevlní života potřebí

jaat; to tedy spravedlivým a slnlným spi
sob-|| si uchystati, připravit!audi
28) th
plníte
I stých.

&) t. lítosti pohonným nicem.

lstalo se opět. když Ph šel v

lcd—k nad namee—

ným člověkem.vbe vlak nad upahea mmo
lneti Ehl—tlv.

L23.

soboty.“

vieho min a tvůrce časů ve—

f
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Evangelium sv. Uni-ln.

kmoři: s séstu mnohý zGelilee s :
Jůdstvs šel ss m.

8. i zJerusnléms s : ldumee szZé

\

dobenstvích: Kterak může sstsn sstsns
vymltsti!

24. A jestliže krélovství v sobě se
jordéní: i kteříž b li okolo Týru s Si— rozdělí. nemůže ostéti království to.
donu. množstvívelizé. slyiice. kteréňci
25. A rozdvojí-li se dům proti sobě.
činí. řiňli k nému.
nemůže ten dům ostktif
_
26. A povstane-li sstsn sim proti
9. řekl učeníkům svým. eby mu lo
dičku zjednali pro zástup. sby ho ne sobě. rosdvo'en jest s nebude moci

tiskli:
' 10. nebo mnohé uzdravovsl. tak že

se naň valili. aby se ho dotýksli. kteříž-—

koli neduhy měli.
11. A duchové nečistí. jskž ho viděli.
podali řed ním s křičeli řkouce:
12. y jsi Syn Boží. A on velmi jim
přikuoval. aby ho nezjevovnli. (Luk.4,41.)
13. I vystoupiv ns horu. povolal
k sobě. kterýcbž sém chtěl: i přišli
k němu.

(Mot. no, 1. Luk. 6.12.)

14. A ustanovil jich dvnuécte. aby s
nim byli a aby je poslal kázat.
.
15. ! dsl jim moc uzdrsvovsti neduhy
&.vymltsti débly.

ostéti; slo-mi. konec.
27. Nikdo nemůže nádobí silného
pobrsti. ve'da do domu jeho. lečby prvé
silného svůjal. s tehdyt dům jeho doupí.
28. Zsjisté pmím vém. že všickni
thbové odpuštění budou synům lid
ským. i rouhňní. jímžby se rouhsli:
29. sle kdob se rouhsl proti Duchu
mtému. nebu e míti odpuštění ns vé—
ky. ele vinen bude vinou věčnou"
30. Nebo pravili: Ducha. nečisté
ho mé.
31. Tehdy přišla matka jeho s bratří:

&stojíee vně. poslsli k němu. volnjíee ho.
.
(ust. 12. se . a.)

16. A dal Simonovi jméno Petr:
32. A sedél okolo ného ústup: i řekli
17.stkubs. syna Zebedeovn.s Jena.. jemu: Aj! matka tvé, s bratří tvoji vné
bratra Jakubovs. & dal 'im jméno Bos hledsji tebe.
nerges. to jest: Synové moví:'
33. I odpovédév jim. řekl: Kdo jest
18. &Ondře' &Filips s Bartoloměje mstks mé s bratří mo'i?
s Matouše s oméše s Jakuba. syna
34. A
hleděv na ty. kteří! vůkol
Alfeova.s Thsdes s Šimona Kmanej ného sed i. řekl: Aj! mstks má s brs—
ského
tl'í me"!
36. Nebo kdožkoli bude činiti vůli
19. s_Jidéše Iskariotského. jenž jej i
zradil.
(na. 10. 1 . d.)
20. [ přišli do domu: &sešel se opět

Boží. tant jestbratrmůj i sestrs mii

matka..

ústup. tak že nemohli sni chlebs po

'isti.
.
J 21. A uslyševie o tom příbuzní jeho.
vyšli. aby ho jali: nebo pravili. že se

smyslem pomínul.'

Kapitola 4.
Klímunéi'

'

mvieené. ns sviesnvw.

o mnu.

tl. s ldd

80.o Inn kolébku;

30. utilqle dopl—né mol—e.

22. A zékonníci. kteříž byli přišli :
Jerusaléms. rsvili, že Belsebubs mé..
[. A opět počsl učiti u moře: i shro
s že skrze
že ďábelské vymítž dábly. máždil se k nému ústup mnohý. tsk že
vstoupiv ns loď. seděl na moři s vše
(Me!. 9. M.)
23. A svolav je. mluvil k nim vpo oken ústup byl na zemí podle moře.
(im. na. I.)

17'):. mus" ns jejich od přítomni prudkou por-p
hn. (Ink. 9. M.)

Sl) Vede—otoci. isso dom. roku vetu svéhev 25 .. red!
tichodoméne-u maz-sva. enom si veiejné

jehoučni s činyImm

N

snů

' nh

„; mýt—"ranam-„m'm
(.::-1:
l— .

Membru.

uses

4. 2—30.

2.1 užil'je"]
obenstvíchmnohým
A tito podobně'
jsou. uslyší
jenž naslovo,
skslí
věcem
spre v lm vučení
svém:
se 16.
rozsívsjí.
kteří. když

3.Slyšte!
. vyšel rocsevsě. aby hned'je
rozsíval.
17. ales radostí
nemají přijímsjí:
v sobě kořene. nýbrž
4. A když ronívsl. padlo některé smí jsou čssní: potom kd ž vznikne soužení
vedle cesty; i přiletělo ptactvo nebe s protivenství pro sovo. hned se po
horěují.

ské sslobaloje.
18. A jsou jiní. kteří jsou mezi trní
jiné padlo na místa skalnatá.
kdežto nemělo mnoho země: a vzešlo vsLti: jsou ti. kteříž slovo sl čí.
hned. protože nemělo hluboké země:
19. ale bídy světa a Jamné zboží
6. ale když vyšlo slunce. uvedlo. a a žádosti'jin 'ch věci vcházejíce udušují
slovo: i b
bez užitku. (|. Tim.s. 17.)
protože nemělo kořene. uschlo.
7. Ajině
omezitrní: arrestlo
20. A tito jsou. jenž v zemi dobrou
trní | udusiloje: s nedsloužitku.
vsáti jsou. kteříž slyší slovo a přijímají
8. Jiné pak padlo v zemi dobrou a a užitek přinášejí: jedno třicet a jine še
vzejdouc s rostouc dalo užitek a přine desát s jiné sto.
21. A pravil jim: Zdali přichází sví—

slo9jednotřicet
jiné mí.
šedesát
sto. ce. aby postavena byla pod nádobu, ne—
.I pravil: aKdo
uši ka jiné
slyšení.
sl i!
bo pod postel? zdaliž ne. aby na svícen
y10.A když byl stím. tůnlo se ho postavena byla? (Mn..5.15.Lok.8 m.)
těch dvanůote. kteříž s ním byli. o tom
podobenství.

22. Nebo nic není skrytého. coby ne
bylo zjeveno. aniž učiněno jest co taj

11.1 řekl un. Vůmtjest dáno máti ného. ale aby na jevo vyšlofmu. 10.26.)
tajemství krůovství Božího: ale těm,
kteříž'jsou vně,“ děje se všecko v po
dobenstvích;
12. aby vidouoe videli s neuzřeli: a
slyšíce slyšeli a nerozuměli: aby se snad

23. Mil-li kdo uši k slysení. slyě!
24. [ pravil jim: Vizte. co slysíte!
Kterou měrou budete měřiti. bude vam
odměřeno ! přidáno bude vám.“
(list. 7. 2. LnLG. SB.)

25. Nebo kdo má, tomu bude dáno:
neobrůtili a nebyli jim odpuštění hří—
a kdo nema. i což ms. bude od něho
chová.“
(u. s. 9. Mat.13. u.)
(na. 25.99 )
13.1 dí'jim: Nezníte toho podoben odjato

ství? : ktorskž vsecka podobenství po

26. I pravil: Tak jest království Boží,

jako když člověk uvrhne simě v zemi

27. s. spí a vstává.ve dneivnocis

14.? Kdo rozsíví.. slovo rozsívů.

15. Titot pak jsou vedle cesty. (u kto
rýchžto) když se rozsíví slovo a když
uslyšeli. hned přichází satan a
ímá

slovo, kteréž vsíto' jest v srdcích jejich.

semeno vzejde s vzroste. když on neví.
28. Nebo sama od sebe země plodí.
nejprv bylinu. potom klas. potom plně
obilí v klssu.
29.nebo
A když
vydá úrodu. hned přičiní
srp:
nsstalsžen

3gi? ! aE?
žá,
f=;
Š??
.žš Eli!
3 !s 'EE;.

30.1 řekl:
čemukte
přjpodobnime
království
Boží?Kanebo
mu podo—
benství je přirovníme?

"l

r-llr

ši...
Ese;:..sby'nsbsžee
tutoúčelně ný
jich pochopil. s
toho život svůj, míli-tl odpdtsní

„ehled-63

gexž
“I

1

.

22) t. cjeveno budiž svy'm čsssm. cokoliv činím s mln

ktoms ju

tůru-ions

vis svolil.

“,aby

"nosnijebo před

tolik co „hk is.“ jskežby |

světem.ný dům. s neohrožsnsvl— ). lhal.
29) Tak | svatí evssgdío- Jsdoeumstí lidemtun.

dlolstinskůho'swmohlo.8m

pHouqsidodneinLtj. doslechu-veta.

ss-o s Božího

nžnn

veme sanitek
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Evangelium sv. Marka..

[

31. Jako upo horčičné. kteréžto když
se seje v semi. menší jest všech semen.
kterážj sou na zemi:
31.10 když bylo vsáto. roste a bývá
větší než všecky zeliny a dělá ratolesti
velikě. tak že pod stínem jeho ptáci ne
bešti přebývati mohou.
(list. 13. 31. Luk. 13. ne.)

4. polámal
nehoěastobyvpout
ařetězšog.
oko
ván.
řetězy a pelynqrostr
žádňny
ho nemohl
5.apovždy.
ve skrotiti.
dnei vnoc1.bylmesl
hroby a na horách, křiče a tepa se ka
mením.
6. Uzřev pak Ježíše zdalekl. běžel a
poklonil se jemu;
7. a křiče hlasem velikým. řekl: Co

33. A takovými mnohými podoben
stvími mluvil jim slovo. jakož mohli tobějest do mne,Ježíši. Synu Boha nej
. slyšeti
vyššího? Zaklínám tě skrze Boha. abys
34. a bez podobenství nemluvil jim; mne netrápil.
ale učcníkům svým vykládal všecko
8. Nebo pravil jemu: Vyjdiž. duchu
soukromí.
nečist '. z člověka!
36. ! řekl jim v ten den. když byl
otázal se ho: Které jest
eno
večer: Plavme se na druhou stranu.
tve? A on odpovídaje řekljenu: Zástup
36. A nechavše zůstu u. vzali ho tak jest jméno mě; nebo mnohojest nás.p
jakož byl na loď: i jiné odí byly s ním.
10.1 prosil ho velmi, aby)jich nevy
(Mat. 8. 28. od.)
hňněl z te krajiny.
37. [ stala se bouře veliká od větru
II.B 10 pak tu vedle hory stádo
a hnala vlny na lodí. tak že se-lodí na vepřů velike.
c se.
(Mat.8. 30.)
plňovala.
12.1 prosili ho duchové. řkouce:
38. A on vzadu na lodi spal na pod— Pust nás do vepřův, at do nich ve
hlaví: i zbudili ho a řekli mu: Mistře, j.deme
'
nic nedbáš. že h neme?
13. I povolil jim ihned Ježíš. A vy—
39. [ vstav pohrozil větru a řekl moři: šedše duchové nečisti. vešli do vepřův:
Umlkni. upokoj se! [ přestal vítr a stalo a běželo stádo k dvěma tisícům s veli
se utišeni veliké.
kou
prudkostí
40.1 řekljim: Proč se
utonuli
v moři. s vrchu dolů do moře a
eště nemátevíry? [ báli se him.-,c“
veli
14. Ti
kteří e
1. utekli a
ou. a pravili jeden k druhému: [ kdo oznamili topavkměstěi jim pilich. [ vyšli.
jest medle tento. že ho ! vítr [ moře po— aby viděli, co se bylo stalo:
slouchají?
15. a přišli k Ježíšovi a uzřeli toho.
který býval trápen od (l_Íábla.an sedí,
jsa
oděn a zdravé mysli: i báli se.
Kapltola &.
16. A ti. jenž to viděli. vypravovali
Kmtus"pi-u.
vymitš
duchy
a dopouiti
do jim, kterak se stalo tomu, kterýž měl
nuda
jenž
pak vmam
mořimunio.
25.pm
do.intišnjla
usdrsviti dceru Jairovu. na casti uzdravil unu krvotek
trpící; 35. potom pakvzkříaíl s-nřeIou mezi tím divku. ďábelství. i o vepřích.
17. l počali ho prositi. aby odešel :
[. ] přeplsvili se přes moře do kra končin jejích.
jiny gerasenskó. (na. 8. 28. Luk.8. 26.)
2. A když on vyšel z lodí. hned se s

ním potkal člověk. : hrobů posedlý du
chem. nečistým.
3. k 'ž měl příbytek vrhrobich. a
aniž ho 0 již mohl řetězy svázati:
co sv. Matoušo):dnompnví. jakem
2) zuřivějlim.
Sv.Marek-Lukaj.:

18. Akd vs
valnalodí. počal
ho rosih'tšš. kmž trápen bývalod
ďáb

aby byl s ním:'

(Luk.s. se)

19. i nedopustil mu. ale řekl jemu:
Jdi k svým do domu svého a svěstuj

'

'" ,'...Wašť;,'.22'.
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jim. kterak veliké věci učinil tobě Pán :.
24. [ odňal s nim: a zástup mnohý
slitoval se nad tebou.
šel za ním: i úsilí jej.
20. [ odšel a. počal ohlašovati v kra
25. A sena. km:-Li krvotok měla dva
jině Dealtiměstl, kterak veliké věci uči nácte let
nil mu Ježiš: i divili se všichni.

21. A kd i se přeplavíl Ježiš na lodi
zase na
ou stanu. sešel se k němu
zástup mnohý; a byl u moře.
22. I říše! jeden z ' staveních
ikoly Edesské. jménem Jajrwn.:l
andev jej,

26. a. mnoho bylo přetrpěla od mno—
hých lóknřův. a všechen statek svůj vy—

naložila. aniž jl co bylo prospělo. ale

Vid,„ hůře“ke

27. uslyševši o Ježíšovi.
'šla v sů
stupu s zadn i dotklo se rou
jeho;
28. nebo! byla řekla: Dotknu-li se
akonbvl: pojď. vlož na ni roku. si zdra jen roucha jeho. zdrav: budu.
29. A hned vysechl tok krve jeji a
va jest & živa.

pod! &nohám eho (na. 9.13.1411.3.41.
231 a velmi o prosil. ih.: Dea-a.

5.30. — G. l0.

pocítil. na těle. že uzdmvena jen od
neduhu.
80. A Ježiš pozusv hned sám v sobě
moc. kteráž byla z něho vyšle. obrůtiv
se k zástupu. řekl: Kdo se dotekl rou
chs meho?
31. [ řekli mu učenlci jeho: Vidíš.

1. A vyšed odtud. odešel do vlasti
své? a šli s nim učenlei' ho. (in:. 13.u.)
2. A když bylo v se otu.
učiti
32. I hleděl vůkol. aby uzřel tu. která. ve škole: : mnozi slyšlce di ' se učení
jeho fkouee: Odkud má. tento všecky ty
to byls_nčiuile.
_
38. Zempek sbáznl etřesenlmvč věci?s jekk jest ts moudrost. která! jest
donc. co se u ul stalo. přistoupila: padla. mu dána. &takovi divovó. kteřlž se dějí
před ulm : pověděla mu všecku pravdu. skrze ruce jeho?
3. Zduližtento ueul tem.. syn Marie.
34. On pak řekl ji: Deero. vln tvá.
tě uzdnvils: jdiž v pokoji s. budiž pro bm: Jakubův . Josefův . Jůdův . Ši
sta neduhu evého.'
(Lu. 7.50.8.48.)
monův? Zduliž nejsou i sestry jeho zde
35. A kd i on ještě mluvil. přišli od s námi?" [ hon-žilise na němu.. 6.41)
4. I řekl jim Ježiš: Nenlt prorok beze
představeného škol řkouce: Deen tvá.
eti jedině ve vlasti své a v domě svem
umřela.pročdéle o " jei mim?
36. Ježiš pak uslyšev to olovo. kte : v rodině své. (m. 13.57.L4.24.Ju 4.443
5. A nemohl tu žádného divu učiniti.'
réž pravili. řekl představenému školy:
jedině mklo nemocných. vzklkduje na.ně
Neboj se; toliko věř!
ruce.
uzdravil.
37. [ nedopustil s sebou jlti nižádnó
6. [ podivil se jejich nevěře. s obchá
mn. jedině Petrovi . Jakubovi s Janovi.
braun Jakubova.
zel vůkol po měswčkkeh uče. (Výloa.H.)
7. A svolal dvunůcte učenlkův : po
88. l přišli do domu představeného
čkoly.svidělhluk. mopikčl skvlll velmi. čeljepoelletipodvonadaljimmoc
39. I vied tem. řekl jim: Co se und duchy nečistými. 
(list. 10. 1.Luk.9.1.)
rmoutlte :“ pláčem? neumřel“ divku.
že
zástup tiskne. & prevlž: Kdo se
mnetědotekl.

8. A přile

ale splf..

40. I poemlveli se mu. On pak vy
hnsv všecky.
“ul otce a matku divky.
& kteřlž s nim
dlvke. ležela.

yli. & viel tam. kdež

jim. aby uičehožne

brali na cestu. leč toliko bůh“ ne mo
čn . ne chleba. sui nez v
:
%. ale aby obutápoměli ušli? v stře
vlce:' .. aby se neobláčeli ve dvě sukně.
10. [ pravil jim: Kdežkoli vejdete do

41. ldrže ruku divky. řekl jl: „Tn
lithe kumi!“ jenž se vykládá: Dlvko. domu. w oeteňte. dokudž nevyjdete
odtud:
(tobě pravím) vstaň!
42. A hned vstala. dlvks : chodila:
by::Dpsk
ve dvanácti
dl
m převelik
m. letech: i zděsili se

43. A přik
jim velmi. sby adu
o tom nezvbděl: i rozkázal jl deti jlstl.
Sl) Eri-tue Půnuzdnvllhnntuprtve

Meni.kdyi
m.hmhumhv Cenek.

6.11—20.

11. a kdoibykoli vas nepřijali. ani jini pravili. že jest prorok. jako jeden :
vis slyšeli. vyjdouoe odtud. vyrazte prorokův.
: nohou svých na svědectvíjim.
16. Což uslyšev Heródes řekl: Jan.
(Ilut.10.14.1A1k9.5.SL13,51.B.6.)
kteráhož jsem já stal. ontč : mrtvých
vstal.
12. Tedy vyšedše Hali. aby pekůnl
17. Ten zajiste Henódes byl poslal a
do žaláře pro He
rodi_adu. manželkuojFilipa. bratra svého.
vovali.
(m. 5. na.)
že ji byl za manželku pojal;
14.1 uslyšel Heródes (král. (nebo
18. nebo řikavsl Jan Heródeaovi:
sjemó učiněno bylo jméno jeho.) a.pra— Neslučit tobě mlti manželku bratra
vil: Jan Křtitel vstal z mrtvých. a pro—
(Luk.8,19.lll.lej. 18.ne.)
toč se dějl divové alu-ze něho. (w. N. |. ) tvého.
19. Herodiu pak skládala lest proti
16> Jiní pak pravili. že jest Eliáš: a
němu a chtěla jej o hrdlo připraviti. ale
nemohla:
IQDhqejniMUnlsd. pmbočuiduk
20. nebo Heródes obával se Jana.
.qus)
utahovala-dni—
all,-lolik. nýbrilůdtouuuenivnlti-ni
podydBohsbuďkuůanóollt-M věda.. že jest muž spravedlivý a. svatý:
tos“mehbnmmťspúb—
i chránil jej. a. slýchaje bo. činil mnoho
Ehm:ust—ondultovdposlsdnibo
„. nada-small“ Bylo!to
tedy po a rád ho poslouchal.
pe.-dni.

13. a.danism mnohů„minn a'ma jal Jana a vssdll j

n.li olejem mnohé ne'moenó' s uzdra

21. A když 'iel den přibodný. uči
nil Herodes v en svého narozeni večeři
knlžstům svým & důstojnlkům .. před
nlm z Gelilee.
22. A když vešla dcera a. Herodiady
&tancovala s libilo se Heródesovi i spo
luhodovnikům. řekl král dívce: Pros
mne. zač chceš. : dům tobě.
23. lzapřisáhl se ji: Začkoli prositi

37. A odpověděv řekl jim: Dejte vy
jim jisti. l řekli mu: Pojďme &kupme

zsdvě stěpeněz“chlebeedime jim jisti.
38. [ di jim: Kolik chlebů mito!

'děte s zvězte. A když zvěděli. řekli:
ět s dvě ryby.
39. [ rozkázal jim. sby kůzsli poss—
diti se všechněm v pořsdlch na zelené
trávě.
(Jnn6.10.)
40. [ usadili se rozdílně po stu & po
budeš. dám tobě. byt byla polovice
padesáti.
mého království.
(l:-tb. 5. e.)
41. A vav pět chlebův s dvě ryby.
24. Kterůžto vyšedši, řekla msteři své:
Zač budu prositi? A ona řekla: Ze hlavu pohleděv k nebi. požehnal &.lámal chle
Jans Křtitele.
by s dával učenlkům svým. sby kladli
25. A všedši hned s cbvůtsnlm k před ně: i dvě ryb rozdělil všem.
42. [ jedli vsic ni a. nasycení jsou.
králi. prosila řkouc: Chci. abys mi dal
hned na mise hlavu Jens Křtitele.
43. [ sebrali ostatky drobtů dveněcte
26. [ zarmoutil se král;
přlsshu košů plných i z ryb.
44. Bylo psk těch. kteřlž jedli. pět
s pro spoluhodovnlky nec těl jl ze
tisic mužův.
rmoutiti:
27. ale poslev ksts. rozkázal přinesti
46. A hned přinutil učenlky své
vstoupiti na lodi. aby jej předešli řes
hlavu jeho ns mise. I stsl jej v mm
28. & přinesl hlsvu jeho na mlse: i moře do Betseidy. ežby on rozpus ' lid.
46. A rozpustiv je. šel na horu. aby
dal ji dlvce &dlvka dala msteři svě.
(Met. 14. as.)
29. Což usl ševše učenlci jeho. přišli se modlil.
47. A když byl večer. byla lodi u pro
s vzali tělo ješo a pochovali je v hrobě.
střed moře a on sám ns zemi.
(ust. 14. 12.)
30. [ sešli so apoštolů k Ježlšovi :
48. A viděl je. že se s těžkosti plavl.
zvěstovali mu všecko, co byli činili s učili.
(nebo
byl vitr
odporný
s přijde
čtvr
31. I řekl jim: Pojďte soukroml ns tém bdění
nočním
přišejim)
k nim.
po
moři s chtěl jich mmouti.
pusté
místo
s
odpočiůte
maličko.
Nebo
ylo množstvl těch. kteřlž přicházeli s
49. Ale
oni. když
sn jde
odcházeli. tak že ani k jídlu chvile ne moři.
domnívali
se. uzřelijej.
žeby obluda
by po
a;
i zkřikli.
měli.
(m. 14.18.Luk.9. lOan e. l.)
32. A vstoupivše ns lodi. plavili se
50. Nebo je' všickni viděli &lekli se.
ne pusté misto soukmml.
A hned prom uvil knim s. řekl jim:
33. [ viděli 'e &poznali mnozi. že od Doufejtež! ját jsem; nebojte se!
cházejí: i sbělili se tam ze všech měst
51. l vstoupil k nim na. lodi s utišil
se vitr. A tim vice se sami v sobě děsili;
pěšky s předešli je.
34. A vyšed Ježiš. uzřel zástup mno
52. nebot neporozuměli o chlebich:
hý &měl lltost nad nimi. že byli jako bylo njisté srdce jejich oslepeno.
ovce nemajlce pastýře a počal je učiti
63. A když se přeplsvili. přišli do
mnohým věcem.
(nc. v. se.—14.144
země geneseretskě s přistavili lodi.
(na. 14. 34.)
35. A když se již rodlilo. přistoupili
54. A když vyšli z lodi. hned ho po
učenlcijeho řkouce: usté jest toto ml
znnli'
sto. s již hodine minula; (na. n.m.)
55'. s běhsjice po vši té krajině. po
36. rozpust je. at 'douce do nejbliž—
šlch vesnic s městeček. nskoupl si po
krtnů. kteréz'by jedli.
(Luv. w.)
87) |. denárů hmkycb (\'u Mu. IB. 28. pom)

!
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' Evangelium sv. Marka
čali us ložcích nositi nemocné. kdežkoli
uslyšeli o něm. ieby b ].

066. do
A kamikoli
do městeček.
vsí. nebov do měst.
kladli na
uli
nemocné a prosili ho. aby se

aspoňpodolkumuch jeho dotkli: a,ke

9. A pravil jim: Jistě ruiíte přiká
raní Boží. abyste ustanovení své zs
chovali.
10. Nebo Mojžíi pověděl: „Cti otce

sveho| matku "on;“ a: „Kdožby zlo
řečil otci nebo mateři. at smrtí umře.“
'

likož se ho koli dotkli. uzdravení jsou.

(11.Moji. 20.11)

11. Ale vy pravíte. Řekl-liby člověk
otci nebo mateři. korban (to jest dar).
Kapitolu 1.
kterýžkoli jest ode mne. tobě prospěje:
12. s nedopouitíte mu nic více uči
Enniusklri niku-niky.“proti:—uveru
"A“holi
askvfbujačloveka.„.nl-ili
áut—Mi [ui-iw Bdí; inu.
„nudí.
vw
po—
a dceryByrofntt niti otci svému. nebo mateři.
čauky.
.se ushnjelove
člove
human-sa..
13. ruiíce slovo Boží pro ustanoveni
l. [ sešli se k němu Fsriseově s ni— své. kteréž jste ustanovili: a mnohé
kteří: zikonníků, přišedše: Jerusaléma. těm podobné věci činíte. (ust. !$. 3—-e.)
14. A povolsv opět zástupu. pravil
2. A když uzřeli některé : učeníků
jeho obecnýma rukama, to jest neumy jim: Slyšte mne viickni & rozumějte:

(M15.l0.atd.)

týmu.jisti chleby. hanělije.

(na 15.2.. a)

15. Nic není kromě člověka. coby
vcházejíc do něho. jej poskvrnilo: ale co
z člověkapochází. to! jest. co poskvrňuje
člověka.

3. Nebo Fanseove i viickni Židé ne
jedi. leč byli často ruce umyli. driíce
ustanovení starších:"
16. Mi-li kdo uii k alyiení. slyi.
4. a ztrhu přiiedie. nejedí. leč se
17. A když viel do domu od za
umyjí: a jest mnoho jiných věcí. kteréž stupu. tázali se ho učenici jeho 0 po
jsou)jim ustanoven aby je zachovávali: dobenství.'
umývaní číií a dčbinův a měděuic 1 po

stelí.'

5. [ tizali se ho Fariseové &zákon
níci: Proč učeníci tvoji nezachovivají
ustanovení starších. ale jedí chleba s ne

18. ! řekl jim: Tak jste i vy nero—
sumuí? Nerozumíte—li. že všecko. co

: vnějika do člověka vchiú. nemůže ho
poskvrniti:
19. nebot nevchixí v srdce jeho. ale
v
břicho. a vychází ven. vyčiitujíc vieliké
umsytý
týms rukama?
Oníakovalodpověděv.řekljim:
Do pokrmy:
bře6proro
o vis pokrytcích Isaůi,
20. Pravil pak. že co z člověka po—
jakož psiuo jest: Lid tento rty mne ctí:
to
kvrňuje člověka.
srdce
jejich daleko jest ode mne. chází.
21. New: vnitřku : srdce lidského
7. le nadarmo mne ctí. učíce učení
poclňseji
zli
myšlení. cizoložstva.smil
&ustanovení lidská.
(n.29.13.)
(1.14qu s. s.)
8. Nebo opustivie řikiuní Boží. dr— stva. vraždy.
22. krádeže. lakomství. neilechetno
žíte ustanovení lidsk. umývaní dčblnů
a číií a mnohé jiné tem podobné věci sti. lest. nestydatosti. zlé oko.' rouhiní.
činíte.
pýcha. bláznovství.“
23. Viecky tyto zlé veci pocházejí :

:) Mummývutnunmg jia-n.m.

m
|
pojidlo.u m?sícivýiťethůnutd?
potřebě

po

|

nos

k čí
.Z'ul';

vnitřku a poskvrňují člověka.
24. A vstav odtud. odiel do krajin
tyl-ských a sidonských: a vied do do

i vhlíkl
17) L kteri byl práve povodny).Lb.)bolnoat
(ll.)

upravu-L
qmťihipřllidlossbllnóospoléhallmhtolza)t.dvinh6.dvha

7. 25._ a. .S.

Eve.-galiumev. Huh.

Kaplan :.

mu, nechtěl. by kdo věděl; zle nemohl
co tsjiti.
(na. 15.21.na)

25. Nebo žena.. je 'ižto dceru mělo ne— K.:-i nutil

čistoho ducha. hned jekž o něm usly
šela.
: podložena
k nohám
'eho.Syrofe
26.vešla
Bylapek
hanka,
nitekb.rodemp;ki pros'm:.ho aby ďibel

stvl vyvrhl z dcery jeji.
27. Ale on řekl ji: Nech at se prvé

tisků liduod.:

n-mý-I u_i).Ékbddm . "uzlem
“zn.Nuoů-ikůmoonh
'ped'o
nod ovzkřilmievóoh'úl'etn. 84.70
kvun

nbanhnbyhj ohledu-IL

l. V těch dnech Opět kd

veliký

zůstu byl a neměli. coby',
,evolov
nasti synové: nebot neni dobré vziti učení y. řekljim:
2.
Lito
mi
zástupu:
nebot
chl ba synův &vra' psům.
28. A ona odpověděla a řekla mu: dni trveji se mnou : nemszoo yjedli:
(Ilut. 15,32—89J
Ovšemt. Pane! ale 1 štěňátka jedl pod
3. : rozpustim-li je lněné do domů
stolem drobty synův.
.
jejich.
zhynou
na
ceně:
nebo někteřl z
29.1 řekl ji: Pro tu řeč jdi: vyšlot
dabelstvi z dcery tvé.
30. A odšedši do domu svého. ns
Iezlu divku. ana loži na loži &ďáboletvi
z ni vyšlo.

31. A vyšed me z končin tyl-ských.
přišel skrze Sidon k moři gnlilejskému
prostředkem krajin Desitiměstl.
32.1 phvedli mu hluchěho &němě
ho: a prosili ho. aby na něj ruku vložil.'
(Hlt-9.31)
33. A pojnv jej soukromí ven z zb
stupu, vložil prsty své v uši jeho : pli
nuv, dotek! ee jazyka jeho:
34. o vzezřev \: nebi. povzdechl &řekl

nich zdaleka přišli.
4.1 odpověděli mu učenlcijeho: Od
kud je bude moci kdo nekrmiti chleby
zde na poušti?

6.1

otázal se jich: Kolik chlebů

máte? Kteřížto řekli: Sedm.

6.1 kázalzástupu posediti se uzemi:

a mv sedm chlebů. dik čině. lámal &

dával učenikům svým,:
i předkládalimtup u.

předkladlli:

p7.11.měli
bič.;k. itěch po
žehnal
&kázalmaličko
před
8.1 jedli & ne.ayceniajsou osobnll.

což9pozůstalo
sedm jedli.
košův.okolo
'
10 pakdrobtů.
těch. kteřiž
jemu: „Efetsl“ to jest: Otevřise.
9tisřcův: i rozpustil'je.
35. A hned otevřinyjsou uši jeho & čtyř
10. A hned vstoupiv na lodi : uče
rozvaza'mjest svazek jazyku jeho. [ mlu
niky svými. plavil ze do krajin dalma
vil právě.
(na. no.1—4.)
36. A přikázal'jim. aby žádnému ne— nutských.
11.1 vyšli Fariseové .. počali se s
pravili. Ale čim vice jim přikazoval. tim
vice ohlašovali
nim hůdati. židajice na něm znameni s
37. a tím více se divili řkouce: Do nebo. pokoušejioe ho.
bře všecky věci učinil; i hluchým roz
12. A on vzdychl v duchu s řekl: Co
kázal slyšeti | němým mluviti.'
pokolení toto znsmenl hleda? Zajisté
%) t. tukchun
ji jmeno,:dlo obycejo
řeckého
ov. Katou!
oupodle
způsobu
hobrejnkěho.

32) Z. tuto „hluchoněnýď u sv. let.

pak

na

„newim ilove, neodporuje. ono Jedno : dmhěbo
u rozumu. nemoh jen nhlodkem hluchoby.
37) Sv. otcově považuji tohoto hhchonomůho n ohm
odpedlěho od Boha člověčenetvn; ono hluehě

prnvim vám: Nebude dino znameni po
koleni tomuto.
13. A nech-v jich. vstoupil zase na

lodi a plavil se přez moře.
14. I zapomněli vziti chlebův: : ne
jul. Mint
mně-' elyietl.ně:-6 pak. tvou
hříšnost vymoci: milonů Boii co mu teprv obojiho měli než jeden chléb s sebou na lodi.
lehchu i řečidoubvl Protoi sv. dík" 30. co
Kristu . tohoto blechou-něho učinil. u hide'ho

15. I pi'ikuovul'jim. řka: H]ed'te &

ev. křtu opětuje. značit: tim. abychom hotovl

podal-.o učni olyletl. . man Bati verujte ee kvun farisejskěho : kvasu

zjevne.noobtoionohlínu.

Heródceove.

Evangelium sv. Marka.
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16.1myslili. řkouce'pdeu k druhému:
31. lpočal je učiti. že Syn člověka
Neměme chlebův.
musí mnoho trpěti a potupen býti od
17. Pomav to Ježíš. řekl jim: Co starších a nejvyšších kněží a zákon
přemýšlíte. ie neměte chlebu? Ještě níkův a zabit býti: a ve třech dnech :
ne měňte. aniž rozumíte? ještě měte mrtvých vstěti.
(nm. ie. 2l.)
sv srdce oslepeně? (1556.41.an ml.)
32. A zjevně jest slovo mluvil. ! chy
18. oči majíee. nevidíte? a uši majíce. tiv jej Petr. počal domlouvati jemu.
33. Kteryžto obrůtiv se a vida uče
neslyšíte? Aniž
ujete.
19. když jsem pět chlebů zlůmsl mezi níky svě. domluvil Petrovi. řks: Jdiž se
pět tisíců: kolik jste plných košů drobtů mnou. satana! nebot nechápeš. co jest
Božího. ale co lidského.
sebrali? Řekli jemu: Dveněcte.
34. A svolav zástup s učeníky svými.
20. Když také sedm chlebů mezi čty
ry tisíce: kolik jste košů drobtů vzali? řekl jim: Chce-li kdo za mnou přijíti.
l řkou 'emu: Sedm.
upři sebe sám a vezmi kříž svůj a ně—
21.
dí jim: Kterakž ještě neroz sleduj mne.
(Mot.10.33)
umíte?
35. Nebo kdo bude chtíti život svůj
22. I přišli do Betsaidy a řivedli k zachovati. ztratit jej: ale kdo ztntí život
němu slepého a prosili ho. a y se ho svůj pro mne a pro evangelium. zacho
dotekl.
vět jej.
(Luk. 17. 33. Jan 12. 25.)
23. [ ujav slepěho zs ruku. vyvedl
36. Nebo co prospěje člověku . by
jej ven : městečka: a plinuv ns oči jeho všecken svět získal a škodu duši své
s vloživ na něj ruce svě. otázal se ho. učinil?
viděl-liby co.
(Výu 7.33.Jono.s.)
37. Nebo co da člověk výměny za
24. A on pohleděv. řekl: Vidím lidi duši svou?
jako stromy chodící.'
38. Kdoikoli zajisté styděti se bude
25. Potom o t vložil ruce na oči
za mne a za slovo. má v tomto pokolení
jeho: i počal vi ěti a usdraven jest tak. cizoložněm & htíěněm. i Syn člověka
že jasně viděl všecko.
styděti se bude za něj. až přijde v slávě
26. I odeslal 'ej do domu jeho. řks: Otce svého s anděly svatými.
Jdi do domu sv ho: &vejdeě-li do mě
(Mat. 10. 33. Luk). 26. 12. Q.)
stečka. neprev žádnému.
39. [ řekl jim: Zajisté pravím vám,
27. Tehdy vyšel Ježíš i učeníci jeho žejsou někteří : sto'ících tuto. ješte ne
do městeček Cesaree Filipovy; o titul okusí smrti. až usřílrůlovství Boží. při
se na cestě učeníků svých. řkajim: Kým cházející v moci.
(nn.. :s. 28.)
mne praví býti lidé? (na. is. 18.Luk.s. IS.)
28. Kteřlžto odpověděli jemu řkouce:
Kapitola II.
Janem Křtitelem. jinl Elihěem.jiní pak
JskssKristusn-heřo promsullzlůsstoopivpúshory.
jako jedním z prorokův.
vymitl ďěbelstvi : človek. hluchoněměho; 30. pied
29. Tehdy řekl jim: Vy ak kým pevids' smrt svou . s mrtvých "ts-l; 34. poučuje
učeniky o prednost mezi sebou . hid-jící; “. oe
mne býti ravite? Odpov ěv Petr.
pani“ jhh. oby se pohorhověnijiných "rov-li.
řekl jemu: y jsi Kristus.
1. A po šesti dnech jal Ježíš Petra
30. [ příklad jim s pohrůžkou. eby a Jakuba a Jana i ve l je na horu vy
žádnému nepravili o něm.
sokou soukromí samotné a proměnil se
před nimi.

(un. 17. |. Luk. 9. as.)

21) t. vy o ehbbe vodejllm myslite. Nette ji o ehlebě
v smyslu 1!

'

o b

evů

učni

Putnův . Berouně mluvim? (Ilut. 16.6—12)
24) L nemohu jeětě jejich tuhosti . podn, jasno

37) Smysl: mam uo svete sta-stu Mo nahnáni
nelle; plnicí Meji decko pozbytí.jen hdyi duki
nachově-w.

2. ] učiněnojest roucho jeho stlďoucl | 9. [ udrželi to slovo u sebe. thžlce
a.bílé velmi jako snih. ježto tal: bílého i se mezi sebou. coby to bylo: Až z mrt
bělič ns zemi učiniti nemůže.
vých vstane?
'

3. [ okin! se jim Eliáš s Mojilěem:

&mluvili s Ježlčem.

4. A romluviv Petr. řekl Ježíšovi:
Mistře, obrét jest nám zde býti: i učiň
me tři stánky: tobě jeden. Mojiliovi
jeden : Eliášovi jeden.
6. Nebo nevěděl, co mluvl: byli za
jisté bůznl přestrašeni.
6. [ stal se oblak. zasteňujlci je: &
řišelhlas : oblaku řkoucl: „Tento! jest
yn můj nejmilejší: jeho poslouchejte!“
7. A hned ohlědše se. iidneho vlc
neviděli. než samého Jeilie s sebou.
8. A když ustupovali s hory. přikázal
jim. nb nižůdnému nepravili. co jsou
viděli. eč až Syn člověka z mrtvých
vstane.

(Svnhu 8. 30. Mat. ". D.)

10. [ otimli se ho ikonce: Což tedy
prayl Fariseovó & úkonnlci. že musí

prvé Eliáš přijlti? (na. 17.1o.m4.s.)
ll. Kterýž odpověděv. řekl jim:
Eli“ když přijde prvé. mpnvl všecky
věci: : jakož psáno jest o Synu člověka.
že má mnoho trpětia pohrdůn býti.
(le. 53. St)

12. Ale prnvlm vám: Že i Eliáš při
šel (& učinili mu. což jsou koli chtěli.)
jakož psáno jest o nem. (m. 11.14.17.1)
13. A řišed |: učenlkům s m. utřel
zástup ve ' y' vůkol nich :
honnlky.
sni se hádají s nimi.
14. A hned všechen lid uzřev Ježlše.
podivil se s sti-uchem, i ulekli se &sběhše
se vltsli ho.

_1ess

Evangelium sv. Marka.

l_B.Iothaleejich:Cosehědb.te
men sebou!

(na. 17.M.Luk.o, se.)

16. A odpovldsje jeden : ústupu.

řekl:
'
přivedl sem
svého
ktobě. kterýž má. du
němeho:
_ 17. a ten kdežkoli jej nchopl. lomcuje

"2:10"
mbami
schne:
1
jsemslini
ode:dkřipi
dna tvým.
eb a 'e'

mitli.
713W
18. %nemohli.
terýž od vl 'e 'im řekl:

9. Ib 4,8.

a zabíjíjej.-.nbit jsa. treti den z mrtvých
vstane.

(Luk.9. za)

31. Onipak nesrozumělislovu: aostý
chali se těsati se jeho,
32. ] přišli do Kafarnnum. A když

byli v domě.ethal sejich: Očjste se na
cestě hádali?
33. Ale oni mlčeli: nebo se byli na
cestě mezi sebou hůdali. kdoby : nich
byl větší.
(na. na. ]. a a.)
34.1
sadiv ee. zavolal dvanácti a.

koleni nevěřící. gkuťdys gěmi budu ?g::
kndž vie budu
ti? Přiveďtejej ke mně.
19. ] přivedli ho. A jakž jej uzřel.
hned jim duch lomcoval: a.udeřiv sebou
o zemi. válel se slině.
20. I otázal se otce jeho: Od děvna—li
se mu to nivě? A on řekl: Od dětinstvl:
21. a často jej mecil v oheň i do vo
dy. aby jej sahubil. Ale můžeš—li co.
spomos nam. slitu' se ned nimi.
22. Iřekl mu ežiš: Můžeš-li věřiti.
všecko jest možně věřlclmu.
23. A ihned otec chollkův s slzami
zvolav řekl: Věřím. une; spom0z nedo

námi. an ve jménu tvém vymltt ďábly.

24. A když uzřelJežiš. že se ústup

i bránili jsme mu.
(Luk.o, se.)
38. Ježiš pak řekl: Nebraňtež mu; ne—

věře má!

sblhě..
'l duchu nečistěmu. řka
jemu: Duše hluchý a němý. jě tobě při
hazují: vyjdi : něho a nevchhej více
do něho!
26. Ted křiče a velmi jim lomcuje.
vyšel : ně o: a učiněnjest jako mrtev;
tak že mnozi ravili. že umřel.

di jim: arco-li kdo

m býti. budiž

ze všech nejposlednějiim i služebnlkem
vse

.

.

35. A nich:
vzav paeholětko
postavil
prostřed
teréžto když
byl ojejal.u
řekl jim:
36. Kdožkoli přijmejedno z takových

pacholětek
ve jménu
mne
mě:
a kdožko
i mne mem.
přijlmě.
ue priji
mne
přijímů..ale toho. jenž mne slal.
37. Odpověděl mu Jan. ř a: Mistře,
viděli 'sme jednoho. kterýž nechodi s

bot neni žádného. kterýžby divy činil
ve jménu mém. aby mohl snadně zle
mluviti o mně ;'

u. Kor. 12.3.)

32 nebo kdo neni proti vám. s vámi
jest..

(Luk. 9. so.)

40. Kdožkoli ujistó dů vim pití číši
vody ve 'ménu mem. proto že jste Kri
stovi: isté pravím vám. nem-ati od

26. Ale J E ujavjej zaruku. pctdihl
ho: i vstal.
platy sve.
(na. 10.42.)
41. A kdoib koli pohoršil jednoho z
27. A když včel do domu. učenici je
ho těnli se ho soukroml: Proč jeme my těchto maličký . věřících ve mne. lépe
ho nemohli
'?
by mu bylo. aby byl zavěšen na hrdlo
28. I rekl jim: Toto
koleni ničlmi jeho žernov osliči a vrčen byl do moře.
(Mat. 18. 6. Luk. 17. Z.)
nemůž vyjití.jedině m 'tbou apostem.
(lat. ". 2l.)
42. A horšlli tě ruka tvá. utni ji: lépet
29. A jdonce odtud. ili mimo Gali jeet tobě mdlěmu vjlti do života. nežli
lei :. aniž chtěl. ab kdo o tom věděl." dvě ruce mnjlclmu jiu do pekla. v oheň
neubasitodlný.
(na. s. 30. na.e)
! učilvydLn
n
gude
své va ruce
pnviljim:
43. kdežto červ jejich neumírá. a oheň
Syn30.člověku
lidské
neuhnsne.
8! (hlad.-le Midi
.
.us-nim ne-n- - (14.9.43)
nou—iuú- pnuv-ahn; Hou-dy
lidu
,
kov—imunní.—
(minimu.)
jeho jeden s iných.
L

*„:.....__n, heřm'sx'ů

9. dl. — IO.21.

Evangelium sv. Marka.

44.A'jestliženohatvě horšu'jetě.utni

6. Jimžto odpověděv Ježíš. řekl: Pro

„lepci jest tobě kulKvěmuJvjíti do tvrdost srdce vašeho napul vim pří
živots věčněho nežli dvě nohy majícímu
uvrženu býti do pekla. v oheň neuha.
sitedlný.
(u. ee, 24.)
45 kdežto červ jejich neumírá &ohen

neuhsne.

kěuní toto:
(v. Hejl.24. l.)
6. ale od počktku stvoření může &

ženuučiniljeBůh. (1.wu. 27.2,u.)
7. Protot opustí člověk otce svěho :
mstku s přidrží se ženy svě: (Mot.19.5.)

8. i budou dva vpdnom tělo: s tak
již nejsou dva, ale jedno tělo.
mě?“
jen
tobějednookěmu
vjíti
do
9. Protož co Bůh spojil. člověk ne
ovství Božího. nežli dvě oči mají
cím“ uvrženu býti do pekelněho ohně.
roriluču
().Á doma otěuli se ho opět uče
47 kdežto červ jejich neumírá. &oheň
neuhasne.
nící0jeho 0 těž věci.
11. [ dí jim: Kdožkoli propustí ženu
48. Neboť každý bude ohněm solen
a věelikě obět soli bude osolens.'
evoua jinou pojme. cizoložství se s ní
(Il. Moji. 2.13.)
dopouští:
49. Dobrá! jest sůl:
i sůl bude
12. & pekli ženao ustí muže svého a
neslunk, čímji osollte?' ějte sůl v so za jiného se vdá.. cizoo
bě &pokoj mějte mezi sebou."
13. [ podávali mu dítky. aby se jich
(MLS. 18. Luk. 14_.34.)
dotýkal: ale učeníci domlouvali těm.
kteříž'e přinášeli.
(na. 19.13.)
46 Pakli oko tvě pohon-ňujetě. vylup

Kapitola 10.

Erina: odpoví“pokonisjiu'm
jej Wm.
muž prdu-von denn propnd'ui.11.nči.;lktedko
volbu bahna do kruontvi Božího; 28. „»

och—y

do,.enou kde pro něho vhcko opustili; 36. odpoví“

ns iuos: Jone . Jakub. lir-61:88. npomind viech
k;pokoh 46. nxdnvhjo llopee.

14. terě kd' utřelJežíš. u žlě'jim
měl a řekl: Nec tež dítekjíti ke mně :.
nebreňte jim: nebo takových jest krů—
lovství Boží.

16. Zsjistě pravím vim: Kdožkoli ne
přijmekrálovství Božího jako dítě.. ne
1. A vstsv odtud. přišel do krajin
jůdskýcb za Jordán. isešli se k němu vejde do něho.
16. A objímaje'je & nklědaje ns ně
ruce. dával nn požehnání.
17. Akkdjžvyšelnaeeetu.
řiběbl
lmíval
)
opře)zástupově:
: učil je (Met.19.|.
opět. jakož
otěreli
se 2ho:lg řistoupivše
lušl-li mužiFariseově.
ženu propustiti;
eden & obry!
okna
předním
oth
se
ho:
co učiním, abych života
pokoušíee ho.
věčného došel?
(na. 19.IC.)
3. On
odpovídsje řekl jim: Což
18. Ježíš pak řekl"jemu: Co mne na
vím přik
Mo _5?
zývěš dobrým? Nikdo není dobrý. než
4. Kteřížto ře :Mojžíš dovolil li—
jediný Bůh.
stek zapuzení napseh' a propustiti.
19. Přikázaní umíš: Nezeižoložíš; ne
ubiješ; nepokredeš; nepromluvíi kři
věhosvědectví;neoklamás; cti otce svě
48) Kndýo :. sprevedllvy'[ hliník; onen ohne
vieli

kuli-ji. který! kdy-i_pžsmdže. utvrdí

ho 1 matku.

49)

(u. Mqig.20. 13 )
20. A on odpověděv. řekl'jemu: Mi—
stře! toho všeho jsem ostříhal od své
mladosti.
tre-Hiti
spravedlnostijeho.
t. sůl vopomi-innd
modro-ti.
,spojoněs
linkou bn
takou, "ldlt když dnb. odměnou vhlkých
21. Tedy Ježís pohleděv na něj.a—
pohonem(team:)
kdebechdsi.nič-n'.
_hndiu' nedt— ") Sůl b' o : mých ohro miloval ho a řekl jemu: Jednoho se ti
ed'h.
hn milou obbti byl! .
Iun
svorně
thdskěswing:
yll tady.-pojal:
protož
| v srdcích.
vých “koment-mon
moju s veqolok msý pokoj nehovdvsjtef'

Wl“A

15) Tak pokorně. quo-td.

podchod. (Net.

Lok. IB. W.)
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IB. 8.

10. 22—80.

nedostkvi: jdi. prodej. cožkolivmii. &
dej chudým :. bude! mlti poklad v nebi.
s pojď. následuj mne.
22. Kterýžto zarmoutiv se pro to slo
vo. odčel truchlivjss.: nebot měl mnoho
statkův.
23. A pohleděv vůkol Ježiš. dl uče
nlkům svým: Jak nesnadné. kdož e—
nlae mejl. vejdou do krůlovstvl Boží o!

26. Oni pak více se divili. řkouoe me—

zi sebou: ] kdož může s
býti?
27. A pohleděv na ně Ježiš. dl: U lidi
' t to nemožné. ale ne u Boha: nebo u
ha jest všecko možně.
(Mst.19.26.)

[ počal
mluviti
jemu: 3: '
my28.
jsme
všeckoPetr
opustili
a. anledo
jsme tebe.
(u 19.27.LuL18.za)

29. Odpov ěv Ježiš. řekl: Zajisté
prsvlm vim: ůdného neni. 'eštoby o—
pustil dům. nebo bratry. ne sesu'y.
nebo otce. nebo matku. nebo syny. nebo
roll pro mne s pro even diam..
řlž donfsjl v penize. do království Bo—
30. aby nevzal sto t tolik. nyni v
času tomto domův a. bratři a sester &
žlbo vjlti!
26. Snbzet jest velbloudu skrze je
helnl ucho pro'lti. nežli bohatému vjlti „)Lmveuiiivehdokoneleuekblnnnielen
do krůlovstvl
žlbo.
Boi-ihonhlednjepřikhdnmbho.
(Ilit. 19. 28.)

24. Učenlci pak se užasli nsd slovy
jeho. Ale Ježiš opět odpovědčv. di 'im:
Synáčkove.jak nesnadné jest těm. te

*_—

Evangelium ev. Marka.

10.81. _ 11.2.

matek a synův a rolí s protiveustvími'

Víte. že ti. kteříž se zdají vlidnouti
nad národy. panují nad nimi: a knížata
. v budoucím veku život věčný.
31. Mnozít pak první budou posled jejich mají moci nad nimi. (Luk.22.25.)
ními :
slední prvními.' (Mt.19,30)
43. Ale ne tak jest mezi vkmi: nýbrž
32. yli pak na cestě vstu ujíce do kdokoli bude chtíti býti větším. budiž
služebníkem
vaším:
Jerusalem; a Ježíšpředchher'ez i di
44. a kdožkoli mezi vámi bude chtíti
vili se velmi' a jdouoe za ním b ' se."
býti předním. budiž služebníkem všech.
I gojav
dvanaete.
jim prsviti,
co
y se opět
mu mělo
přih 'ti. (Luk.18.si.)
45. Neboť syn člověka nepřišel. aby
33. Aj! vstupujeme do Jerusaléma : se mu sloužilo. ale aby sloužil a dal ži
Syn člověka vydán bude knížatům kněž vot svůj ns vykoupení za mnohé.
(Mat. 22. 31.)
ským a zákonníkům s starším: i odsoudí
46. I přišli do Jericha: a když on vy—
jej na smrt a vydají ho pohanům:
34. a budou se mu posmívati a upl cházel : Jericha i učeníci jeho a zástup
u Timeův. Bartimeus
vají ho a ubičují ho a zabijí ho: aletře velmi mnohý.
slepec seděl ve e cesty. žebře.
tího dne vstane z mrtvýchqtlc. 20.to.)
(hl-!.
20, 29. Luk. 18, 35.)
35. Tehdy přistoupili k němu Jakub
47. Kterýžto když uslyšel. že Ježíš
a Jan. synové Zebedeovi, řkouce: Mi
stře, chceme. abys učinil nam, začkoli Nazaretsk jest. počal volati a říkati: Je—
žíši, synu svidův. smiluj se nade mnou!
tebe poprosíme.
(M.:.20.20.. a)
48.1přimlouvali mu mnozí, aby mlčel.
36. A on řekl jim: Co chcete. abych
Ale ou mnohem více volal: Synu Davi
vam uů'nil?
37. [ řekli: De' nam. ab chom jeden dův. smiluj se nade mnou!
49. Ted zastaviv se Ježíš. kázal ho
na ravici tvé. a
by na evici tvó se
zavolati. zavolali slepého. řkouoe je
děl: v slávě tvé.' '
38. Ježíš pak řekl 'im: Nevíte. zač mu: Dobré mysli buď; vstaň. volí. tě.
50. Kterýžto odhodiv roucho své.
proeíte. Můžete—lipíti kalich. kterýž jů
piji: anebo křtíti se křtem. kterýmž ja uchopil se a přišel k němu.
61. l promluviv Ježíš, řekl jemu: Co
se křtím?
(Luk.12.50Jau18.11.)
39. A oui řekli jemu: Můžeme. Ježíš chceš. at učiuím tobě? _Ařekl jemu sle—
pak řekl jim: Kalich zajisté. kterýž já pý: Rabboni (Misa-e můj.) at vidím!

piji. píti budete: a křtem. kterýmž ja
se křtím, Ici-těníbudete:

62. Tedy dí jemu Ježíš: Jdi. víra tvá
tě uzdravila. A on hned prohledl. a šel

40. ale seděti na pravici má. nebo na za. ním cestou.
levici. nenáleží mne džti vám; ale kte—
rými připravenojest.
Kapitola
41. A uslyševše deset. počali se hně Jak Kristus přijel ns oslůtku

vati na Jakoba a Jana.
42. Ale Ježíš povolsv jich. řekl jim:

30) |.. nul-tus v tomto život) valor vidikhnn protil

mstvi důststučné tich prospektu-i. Hub by byl
získal u viůo. co byl pro
BI) !. muni. kteří sds bohnsevun. eti s důstojnosti
prvními jsou, budou temto posledními . opk.

32)Luna-unmwluuPůno.—")t.
]. učen“ v Jen-line.

87) to sv. Mm

toho.“

matku synův Zóedeovýeh prosi—

cí uvidi. nie neodporuje, nebo! jsou: ons arom

mhs s syny. mluvi (ls jejích myslí: mohl ts'i.
že nsphd oni
. s
ona
se ss u

'

aiv-ls. oot pak hždy' sv. wapu-u

nvždi. jsi-n to. druhý ono pominu.

mm

(Mu. 20. M.)

11.
do Jews-limo: la.

slohů! nsúroduémunn; ls. vyu-u proame- . kupce
: chrt-ln. učil.jek moe“ jen vln s nodIRbou;s a
1.1 odbyl onu-zných Fsrissův.

1. A když se blížili k Jerusalému a k
Bethsnii' u hory olivetskó. poslal dva
: učeníků svých.

2. . řekljim: Jam doměstečka.na.
níž proti vám jest. a hned vejdouee tam.
nule-ete oslůtko přivamné.us kterómž
]) 1.. na cesto meli Bethsnli s Jamník—mz dle Mat.

21. !. určití—jlFid Bothfsgi. (Luk. 19. to.)
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ů

mantra-v.“
ještě nikdo a lidi neseděl: odvažte je s
přiveďte.
3. A řekne-li vim kdo: Co činíte?

1.. 8—32.

včem nkrodům? Vy pnk jste jej učinili
peleží lotrovskou.
(MIL.21.18. Luk. 19. 46. Jan 21-15. ls. 58. 7.)

nete. že ho Pkn potřebuje:a hnedje

18. To uslyševše knížata kněžskž s.

propustí sem.
4. l odšedše nalezlioelžtko přidané
vně u dveří narožeestí: i odvkzslije.

úkonníci. hledali. kterakbyje' tahubili:
nebo se ho báli. proto že vše en ústup

5. A někteříztěeb.kteřltn stáli.ře

kli jim: Co činíte. odvažujíce oslětko?
6. Oni pak řekli 'im. jakož jim byl
přikžnl Ježíš; i nec-lidijich. (Jan12.n.)
7. [ přivedli oslětko k Ježíšovi: a vlo
žili na ně roucha svě: i vsedl na ně.
8. Mnozí pak
til-aliroucha svina
cestě a jiní seksh ratolesti s stromův a
metsli na cestě.
9. A kteří napřed šli i ti. kteří šli na
nim. volali. řkouce: Hossnna!
10. Požehnaný. jenž se běře ve jménu
Páně! Požebnsné království otce na
šeho Davids. ano přichází! Hoeanna na
výsostech!

'

(Mat.21, e.)

11. [ včel do Jerusalema do chrámu:
&pobleděv ns všecko vůkol. když byla

divil ee učení jeho.
19. A když byl večer. vyšel z města.
20. A když rěno mimo ili. udeli fík,
an useehl od kořene. (M21. 20.. e.)
21. A zpomenuv Petr. řekl jemu:
Mistře, aj í'ik. kteremuž jsi dořečil. u
secbl.
22. [ odpověděvJežíš, řekljim: Mějte
víru v Boba.
23. Zajisté. pravím vám. že kdožkoli
řekne hoře této: ..Zdvibni se a uvrbni se
v moře;“ a nebude poebybovati v srdci
svém. ale věřiti. že se stane. cožkoli dí:
atanet ee jemu.
(Ma 'Jl. zl.)
24. Protož pravím věm. všecko zaě
koli modlíee se prosíte. věřte. že ve
zmete. a stane: se věm.

(Mat.7. 7.)

25. A když se postavíte k modlení,

&" odinavečerní.vyšel
s(na.
dvaněctido
odpouštějte. mate-li eo proti komu. aby
'e.
21.n.)
12. A druhého dne když vycházeli z
Betbanie. lačněl.
(ma. 21.is.)
13. A nzřev : daleka í'lk. an má listi.
šel. zdaby co nalezl na něm: a když "

iel k němu. nic nenalezl. kromě listí:
nebo nebyl čas ňkůvf

(Mae.21. ne.)
14. A promluviv. řekl k němu: Již
více na věky nižědný : tebe ovoce nejez!
[ slyšeli jsou to učeníci jeho.

i Otec váš. kterýž jest v nebesích. od

pustil vam hříchy vaše. (m:.e.14.1..11.e.)

26. Pakli vy neodpustíte. aniž Otec
věš. kterýž v nebeaícb jest. odpustí věm
bříehův vašich.
27. [ přišli zase do Jerusalěma. A
když chodil v clu-kině. přistoupili k ně
mu nejvyšší kněží a úkonníel a starší;
28. i řekli jemu: O jakě moci to či—

níň? i kdož tobě dal tu moc, abys tyto

16.[ÉlidoJei-usalěma
vžel
do
ůmu. počal vymítati Akdž
d 

věcičinil?

vnjící a kupu'íeí
v chrěmě:
s sto pe
nězoměncův
[ stolice
proděvajíeícb
o
(Mat.21. m.)
16.anedopouitěl. aby kdo nědobu nesl
skrze chrám.

vězte mi: a povím věna. o jaké moc: to
činím.

luby zpřevneel;

17. [ učil. řks jim: Zdaliž není pekno:
Dům můj. dům modlitby slouu bude

(Muzazamzmq

29. Tedy odpovídsje Ježiš. řekljim:
Otěžit ee ijě vás na jednu věc. odpo
30. Křest Janův s nebe-li byl. čili z

lidí? Od věžte mi.
31. e oni myslili sami mezi sebou.

13) !. obyčej-ý čas ňh'ív; . vžnk poněvadž fuk drive

řkouoe: Dime-li: „S nebe :“ řekne:Proč
jete mu ted nevěřili?
32. pakli me:..Z lidí;“ bojímeee lidu:

meěovoeemiti.
(umenie-c.:.
spal.

ro
ne:: viickni měliJans za pravého pro

ovocennunjondliuameblunůLMM

Evangelinmav.Marka.
33. I odpověděvie. řekli Ježíšovi: Ne
vlme. A Ježiš odpovidaje, řekljim: Aniž
já. vám povim. o jaké moci to činím.
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seův a Herodiůnův. aby jej polapili v

slovu.

(una. us.)

14. Kteřižto přišedie. řekli jemu:
Mistře. víme. že jsi pnvdomluvný a
nedbžž na řádného; nebo nepatří! na
Kapitola la.
tv'ař lidskou. ale v pravdě cestě Boží
“mam
prouevůrnadůvpodehenstvlm
Slušl-li dávati daň císaři. čili ne
avhařieh;18.nčidaňuvatieinři;la.obldenám učiš:
máme dávati?
“Hanka-23
o „mg;-“masla
.tsyu- vu-ujspyln
ne' “LM Krist-ns 15. On pak znaje lest jejich. řekljim:
,
'
kdovicedaldspokledniu.
Co mne pokouiite? přineste mi peníz,
]. [ počal jim mluviti v podoben at pohledim.
16. A oni řinesli jemu. _I řekl jim:
stvich: Člověk itipil vinici a opletl plo
. nhpis? Rkoujemu:
tem a vykopal jůmu' a vystavěl věží a Či jest tento o
v.
pronajal ji vmařům a odšel na cestu.
17. I odpověděvJežiš. řekljim: Dt
2. A v čas poslal k vinařům služe
bníka. aby vzal od vinařů dil : užitku vejtež tedy. co jest elsařovo. clsaři: a
vinice.
co jest Božího. Bohu. ] podivili se
(Mn.13.7.)
3. Kteřižto javie jej zbili ho a ode tomu.
18. A přišli k němu Saduceově. kte
slali s prazdn
4. A poslařuklnim zase jiného služe řlž praví. že není z mrtvých vsthni; a
bnika: i toho ranili v hlavu a zhaněli.
otizali se ho řkoucezmat 22.23.L.20.27.)
5. [ poslal opět jiného a toho zabili:
Mistře,
Mojžlš
nim napsal.o kdŠ;
či brauumřel
a pozůstavil
so
&vice jiných. : nichž některé zbili a jiné by 19.

zavr

ženu a Tuby nepozůstavil. y bratr
6. Ještě tedy maje jediného nejmi— jeho poj ženu jeho a vzbudil plod bra
(5. Hejl. 25. s.)
lejšlho syna: i toho oslal k nim nej tru svému.
20. l bylo sedm bratrů: a rvni po
poslednějšlho, řka: %stydlt se syna
jav ženu umřel, nepozůstaviv p odu.
mého.
21. A druhý pojal ji a umřel: a ani
7. Ale vinaři řekli jedni k druhým: ten nepozůatavil plodu. A třetí tolikéž.
Tento jest dědic: pojďte. zablme jej a
22. A tak 'i pojalo sedm a nepoaů
dedictvi bude naše.
staviii plodu. ejposlóze po všech umře
8. [ javše ho. zabili: a vyvrhli ven : la i žena.
vinice.
'
23. Protož při vzkřlšenl. když : mr
9. Což tedy učiní pin vinice? Píijde tvých vstamu. či z těch _bude ženou?
a zahubí vinaře a da vinici jiným.
nebo jich sedm mělo ji za manželku.
10. Zdaližjste nečtli toho Písma: Kk
24. A odpovidaje Ježiš. řekl jim:
men. kterýž zavrhli stavitele. ten učiněn Zdaliž nebloudlte roto. že nemáte pl
sem.
ani moci Bo' ?
jest hlavou ůhelni: (m 2|.42.1..28.16.)
11. ode Pina stalo se to. a jest divné
25. Nebo když vstanou : mrtvých.
nebudou se ani ženiti ani vdivati: ale
před očima našima? (Žalm117.22—2a)
(Maamaa.
12. lhledali ho jiti: ale báli se až. jsou jako andělé vnebi.
26.0mrt chpaLžemnjivs ti.
stupu; nebo jsou poznali. že to Podo
benstvl o nich pověděl. A nechavse ho.
zdaližjste
v knihieh kMojžiiogch.
kterak
ve nec
kři ' romluvil
němu ůh.
'odešli.
13. [ poslali k němu některé : Fari— řka: Ja jsem ůh Abrahamův a Bůh
Isakův a Bůh Jakubův? (z 11qus. a)
27. Nenit Bůh mrtvých. ale živých.
l)LnaIi|—Hat21.$.at.d.(1.nk.w.0.)
Protož vy velmi bloudlte.

Evsngelhun sv. Marks..

12.28. — !$. 9.

d'o poklsdnice; s mnozí bohstí metsli
mnoho.
42. A přišedši 'edns chudá vdova.
jim
ylo obhodpověděl.
přikázal rvní otázalsebo.kterěby
se všech. (Mt22.as.) uvrhla. dvs hlíře. jenž jest čtvrtá část—
29. Ježíš
odpověděl jemu: První ks peníze.'
zevšech '
jest:Slyš. lsrseli! Pán
43. I svolsv učeníky svá. dí jim: Zs
jistě pravím vám. že tsto chudá vdova
Bůh tvůj jeden jest:
(V.Moji.s. s.)
30. s milovat: budeš Pins Boha svě více uvrhh než všickni. kteříž metsli
ho z celého srdce svěbo s z celé duše do pokladnice.
44. Neboť všiclmi z toho. co 'im zbý
své a ze vší mysli své i se vší síly svě.
vslo. meteli jsou: ale tato uvrb s ze své
Tot jest první přikánnl.
31. Dmhě psk jest podobně tomu: chudoby všecko. co měla. všecku živnost
Milovati budeš bližního svého jsko sebe svou.
samého. Jiného většího přikázanínsdta
to nonl.(lll. mu 19.lem.; 22,39.Řím.13.94
Kapitola I..
28.žje
] %hsto
jeden
z zákonníků.
lsly ' lse
hádsti.svids.že

32. [ řekl jemu zákonník: Mistře, do—

Pán předpovídá vyvrdesni Jerusalem.: sko
břejsi vpravdě věděl. nebo jeden jest Kristu
náai světe . slavný svůj iehod k sondnhnu dni;
Bůh s neni jiné kromě něho:
napeminš ots-ikdv. sby eli. nsvtdoncs den . ho
dla- pl'iehodn toho.
33. i sby milován byl z celého srdce
s ze všeho rowmu s ze vší duše i ze vší
1. A když vycházel z chrámu. dí
síl : s milovsti bližního jako sebe ss mu jeden z učeníků jeho: Mistře, po
m ho. větší jest nsde všecky zápalné i hled. jskě to kamení s jaké stavení!
jiné oběti.
2. A Ježíš odpovídsje. řekl 'emu:
34. A vids Ježíš. že byl moudře od Vidíš všecka ts veliká stavení?
ebu—
det ostsven kámen ns kameni, kterýiby
pověděl,
řekljemu:
Nejsi
daleko
od
krá
ovství Božího. Žádný pa již neosmělil nebyl zbořen. (na. 24. :. Luk. 19.44. 21,s.)

se ho tánti.

35. lpromluviv Ježíš řekl. uěe v chrá—

mě: Ktersk
ví zákonníci. že Kristus
jeet syn Davidův?

3. A když seděl ns hoře Olivetské
roti chrámu. otázali se ho obzvláštně

etr sJakub ern s Ondřej:

4. Pověz nám. kdy to bude? a které
36. Sám 'istó stid praví v Duchu znamení bude. když se tyto všecky věci
ou dokonávsti?
svstám:
Pán Pánu mámu, sed na.
5. A odpovídaje Ježíš. počal jim prs
prsvici mě: už položím nepřátely tvé za

podnoží nohou tvých- (Z.1011.11... 22.u.)

viti : Vizte. st vás nikdo nesvede ; (Ef.5.e.)

6. nebot mnozí přijdou ve jmenu mém
37. Sám tedy Duid nszývá jej Pá
nem; i kterskž syn jeho jest? A mnohý řkouce: Já jsem;' s svedou mnohé.

7. Když pak uslyšíte o válkách a.po
nástup rád ho poslouchal.
38. A
vil jim v učení svem: Vs věstech válečných . nebojte se; nebo
musí
to býti: ale není hned konec.
rnjte se
onníků. kteříž chtějí v krás—
8. Povstsnet zajisté národ proti ná—
ném rouše choditi s. pozdnvováni býti
rodu s království proti království: s bu
ns trhu
(Mot.za. 6.Luk. 20. se.)
39. s ns prvních stolicíeh seděti ve dou země třesení po místech s hlsdově.
školách s první místa. míti při večeřích; Počátek bolestí jsout tyto věci.
9. Vy
hleďte ssmi sebe. Nebo
40. kteřlžto zžírsjí domy vdov pod
zámyslem dlouhého modlení: tit ve vydával v budou ns. sněmy. s ve ško
zmou soud těžší.
(na 23.144
41. A sedě Ježíš proti poklsdnici. 42) As! I'), krokem. (Srov. Luk. 21. l. s il;
díval se. ktersk zástup metal peníze 6) t. In. kterýž přijít! má. — Kristus.

13,10.— 14.1.

lěch budete bití. a před vladaři a krěli
státi budete pro mne na svědectví 'im.
10. A nejprv musí ve všech nár ech
kůzěno býti ev elium.
11. A kdyžuižs povedou zrazujíce.
nepřemýšlejte před tím. cobyste mlu
vili: ale co věm bude dano v tu hodinu.
to mluvte; nebot nejste vy.jenž mluvíte.
ale Duch svatý. (Mt..10.19.L_12.|1.2l.14.)

12. Zradl pak bratr bratra na smrt a
otec syna: a povstanou děti proti rodi
čům s usmrtí je.
13. A budete v nenavisti všechněm
pro
jméno
mě. Ale
kdo aetrvě až do
once.
ten spasen
bude.
14. Když pak uzříte ohavnost zpu
štěni. ana stojí. kdežby neměla; kdo
čte. rozuměj! tehdáž kdo jsou v Jůdsku.
utíkejtož na. hory: (Dan.mmm. 24,IS.)
15. a kdo na střeše. nesstupuj do
domu. aniž vcházej. aby co vzal z domu
svěho:
16. a kdo bude na poli. nevracuj se
zpět. aby vzal roucho své.
17. Běda pak těhotným : kojícim v
těch dnech.
18. Protož modlete se, aby se ty věci
neděly v zimě.
19. Nebot budou dnové oni takových
soužení. jakých nebylo od počátku tvor
stva, kteréž stvořil Bůh. až dosavěd. aniž
bude.

20. A byt nebyl ukrátil Hospodin
těch dnů. nebylby spasen žědný člo
věk: ale pro vyvolené. kteréž vyvolil.
ukrěu'l dnů těch.

21. A tede

lesy

Evangelium sv. Marka.

25. a hvěsdy nebeské budou padatí
a moci. kteráž jsou na nebi. pohnou se.
(10.12. N.Mat.. 24. 29.)

26. A tehdáž uzří Syna člověka. sn
se běře' v oblacích s mocí velikou a
slávou.
27. A tehdyt pošle anděly svě a shro
maždí vyvolené svě od čtyř větrův. od
končin země až do končin nebo.
(Met.24. SI.)

28. Od tiku pak učte se podobenství.
Když ratolest jeho již omladla s listi se
puči. pozuěvůte. že blízko jest léto:
29. takt i vy. kd ž uzříte, ano se tyto
věcídějí, vězte, že veimi blízko jest u dveří.
30. Zajisté pravím vam. žet nepo
mine pokolení toto. až se všecky ty
věci stanou.
31. Nebe a země pominou. ale slova
mů uepominou.
32. O tom pak dni nebo hodině ži
dný neví. ani andělé v nebi. ani Syn.'
jedině Otec.
33. Vizte. bděte a modlete se: nebo
nevíte. kdy bude čus.
(na. 24,41)
34. Jako člověk. kte ž odšed daleko.
opustil dům svů' a
služebníkům
svým moc nad
likýrn dílem a vrit
nému přikázal. aby bděl.
35. Protož bděte. nebo nevíte. kdy
Pan domu při'de. u večer-li. čili o půl
noci. čili když ohouti : ívají. čili rěno:'
36. aby kd ž nenedfle přijde. nena
lezl věs spících.
37. A co vám pravím. všechněm pra
vím: Bděte!

Kapitola 14.

Pan stolu).u ŠlraeuaMo
v Be
řekne-livim kdo: „Aj. Kristu
thanílapegěujestdrahonmavti;lo.zidůmou

tuto jest Kristus! Aj. tamtol“ nevěřte.
12. Kristus slavi . nácviky poslední veěd'i; 33. no
22. Nebot povstanou falešní kristově ďli
_" na heh
; 41.1.: odlidah ana—.“.
a falešní proroci a budou činiti divy a odůdůjehba.
ieBotetvivvě
n.maj-anm
zázrak k svedení. by možně bylo. také vinenauanrtodsoum; 86. odPetva krbu-win.
l. Po dvou pak dnech byl bod Be
i vyvo ených. (m. 24.23—24.Luk.17.234
23. Vy tehdy vizte! aj. předpovědělt ránka a přesnic: i hledali nejvyišl kněží
jsem vim všecko.
82) t. dle clever—ni.)ekoitovyal-necnoži k ltd—.
nemajeM
našimiodOtee něho.dne toho
24. Ale v těch dnech po eouženl
tom slunce se zatmí a měsíc nedá
.
. .eu-led
světla svěho:
35) Zumo—1 tuto čtvero roč-ich činek.
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ld. 2-40,

a slkonniei. kterakby jej lstivě jdi a mě. kdebych jedl beránka s učenlky
(un. ze. 2. Luk. 22, n.)
svými?
16. A on vám ukáže večeřadlo velike
2. Ale pnvili: Ne v den sváteční. aby
proetřeně: a. tu nám při ravte.
anad nebyl roehroj v lidu.
3. A když byl v Bethnnii v domu Ši
16. [ odešli učenlci jeho a přišli do
mona malomocného a seděl u stolem. města e. nalezli. jakož jim byl pověděl,
'
přišla žena. ma'le nědobu dnbutrovou a připravili beránka.
masti drahé :
nnrdověho' a ros—
17. Když pak byl večer. přišel se
bivěidebutovou nádobu. vylila ji na dvanácti.
(un. ze. za)
hlavu 'eho.
(Mat.26.6..lan12.1.)
18. A když seděli za stolem a jedli.
4. yli pd: někteřl. kteří to ze zlé řeklJežiš: Zajisté pravlm vim. žejeden
měli mezi sebou . řkouce: [ proč se z vás mne zradí. jenž jl ee mnou.
stala tato ztráta masti?
(Jan 13.Zl.)
19. A oni počdi se rmoutiti a 'ede'n
5. Nebo mohla ta mast prodána býti
sa vicenež za tři sta peněz a dáno býti každý obzvláštně 'emu praviti:
' já?
chudým. A reptali proti nl.
20. On pak řekl jim: Jeden ze dva—
6. Ale Ježiš rekl: Nechtež jl; proč ji nůcti. kte ž se mnou omáči ruku vmlse.
na zlé máte? Dobrý: ekutek učinila nade
21. A yn člověka sice 'de. jakož
mnou.
psáno jeet o něm: ale
člověku
7. Neboť chudě máte vždycky e se tomu. slu-ze něhož S n člověka zrazen
bou. a když budete chtlti. můžete 'im bude: dobřeby mu by 0. aby se byl ne
dobře činiti: mne pak ne vždycky
te. narodil člověk ten. (Ždm40,10.Sk.l.16.)
8. On eo mohla učinila: ředešlat.
22. A když oni jedli. vzd Ježiš chléb
aby pommla tělo mé ku pohřbu.
a dobrořečil a lámal a dával jim e řekl:
9. Zajisté pravlm vim: Kdežkoli H Vezměte, lolof jest tělo mě.
u'mo bude toto evangelium po všem
23. A nav kalich. diky číně dal jim:
světě. i co učinila ona. bude vypravo a pili : něho všickni.
24. [ řekljim: Tatotjesl krev má
váno na
ku 'ejl.
10. Tehdy odšel Jidáš lsknriotský. nového Zňkmm.kteráž na mnohé
jeden ze dvanácti. k nejvyšším kněžím, vylila bude.
(Mat.26.26—28.)
aby jim ho zradil.
(1m. ze. u.)
25. Zajisté ravim vám. že již ne
11. Kteřiž uslyševše, sradovdi se & budu plti : to oto plodu vinného ko
ellbili mu penize děti. | hledal. kterak řene až do onoho dne, když jej plti
by ho Hhodně zradil.
budu nový v království Božím.
12.
nlho pak dne přesnic. když w
26. A chválu vzdavše, vyšli na horu
bljeli velikonočního berankn. řkoujemu Olivetskou.
učenlei: Kde chceš. at jdeme &připra
27. A řekljim Ježiš: Všickni se po
vime tobě. abys jedl beránka?
horšlte nade mnou této noci: nebo psá
(51.4.26. 17. Luk. 22. "l.)
no jest: Blti budu pastýře a rozprchnOu
13. l poslal dva : učenlků svých a se ovce.
(Zach. 13. 7'.Mnt. 26.31.)
řekl jim: Jděte do města: a potká vás
28. Ale když z mrtvých vstanu. pře
člověk. dčběn vody nesa; jdětež za ním: dejdu vás do Gdilee.
14. a kamžkoli vejde. rcete pánu do
(Nite 16. 7. Mat. 26. 36. )
mu. že mien- pravi: Kde jest večeřadlo
29. Ted řekl mu Petr: Byt se pak
nabili.

8) l. a pnvěho nudu.

rhilitiakluy.

Nard jen bylina. kteri vy.

Zobejihesevdačujemy'

olej.
aletm. nun—výmenadmug:
ze 6..at)me:-u
nm:, ' „mah

nrevýebhkpevněnmieny.ienehyleluvyliti

všickni
pohoršili.
alepra
nevjů.
30. ! řekltebou
mu Ježiš:
Zajisté
m
tobě. že ty dnes této noci. prvé než
kohout dvakrát mplvh. třikrát mne
zapřeš.

... 31—62.
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31. Ale on dále mluvil: Bych
_ _49._Tehdyoni vušhlinaňruoe
.
měl s tebou umřiti. nenpřím tebe.
dobně k i všickni pravili.
či? Jeden pak : okolo stojících vy
32.
přišli jsou na popluží, jemuž trh meč, udeřil služebníka nejvyššího
jméno Gethsemeny. [ řekl učeníkům kněze &utnl mu ucho.
48. [ promluviv Ježiš. řekl jim: Jsko
svým: Sed'tež tuto, už se pomodlím.
(na. 26.as.)
na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi, uby—
33. A pojal s sebou Peu-s & Jakub.
ste mne jali?
a Jana: :: počal se lekati :: teskliv býti.
49. Na každý den býval jsem u vše.
34. ldi jim: Smutnšt jest duše má. uče v chrámě a nejeli jste mne. Ale aby
až k smrti;
kejtež tuto : bděte.
se naplnila Písma.
35. A k yž odšel maličko. padl na.
50. Tehd učeníci jeho op ustivše jej
zemi &modlil se. mohlo-liby býti. sby všickni ute '.
(na. 26.se.)
odešla. od něho ta. hodina;
51. Jeden pak mládenec šel za ním.
36. i řekl: Abba. Otče. všecko jest odín jse rouchem lněným po nahěm těle.
tobě možně. odejmi tento kalich ode
i popadlliíiej.
mne: ale ne což jb. chci. ale co ty.
52.
e on opustiv roucho lněné.
37. l přišel a nalezl je, ani spí. lřekl utekl nah od nich.
Petrovi: Simone. spíš? nemohl jsi jedině
53. ] přivedli Ježíše k nejvyššímu
knězi: s sešli se všickni kněží i zakon
hodiny bdlti?
38. Bděte a modlete se. abyste ne níci i směl.
(na. zs. sv.)
vešli v pokušení. Duch zajisté hotov
54. Petr pak šel za ním : daleka až
jest. ale tělo nemocno.
do vnitř síně nejvyššího kněze: a seděl
39. A opět odšed modlil se. touž řeč s služebníky u ohně a. zhříval se.
řikaje.
55. I hledali nej šší kněží a. všecka
40. A nsvrátiv se, nalezl je. ani opět rada svědectví proti ežišovi. aby ho na
spí, (nebo byly oči jejich obtíženy:)i smrt v dali; ale nenalezli.
(Met.26.59.)
56. ebo mnozí mluvili křivě dvě
nevěděli. coby odpověděli jemu.
41. ] přišel potřetí &řekl jim: Spě dectví proti němu: ale svědectví se ne—
tež již s. odpočívejte.' Dosti jest: přišla.! srovnz'tvnla.
hodina: aj. Syn člověka vydán bude v
57. I povstavše někteří. dávali proti
ruce hříšníkův.
němu křivě svědectví. řkouce: _
42. Vstaňtež, pojďme: aj. kterýž mne
58. My 'sme ho slyšeli. an řekl: Já.
zradí. blízko jest.
zboí-imc
tento rukou udělaný. : ve
43. A když on ještě mluvil, řišel třech dnech jiný. ne rukou udělaný. po
Jidáš Iskariotsky'. jeden ze dva
'. a stavím.
(Mot.zs. sum 2.is.)
s ním zástup veliky' s meči a s kyjmi
59. Ale jejich svědectví se nesro
od nejvyšších kněží a od zškonníkův a vnávulo.
starších. (na. zs. n.LuL 22.47.Jun18.&)
60. Tehd
vstav nejvyšší kněz u
“. Zrědoe pak 'eho byl jim dal zna
se Ježíše. řka: Neodpo
mení. řka: Které ožkoli pollbím. tent prostí-ed. o
vídaíš ničehož k těm věcem. které se ti
jest; držtež jej &veďte Opatrně.
45. A když přišel. hned přistoupiv k od těchto vyčítají?
61. Ale on mlčel a. nic neodpověděl.
němu. řekl: ..Zdráv buď. Mistře!“ &po
líbil ho.
Opět neijvyšší
otázalSyn
se Boha
ho a řekl
jemu:
y—lijsikněz
Kristus.
po
žehnaněho?
41)T'm
jejichkM; myši:MMM!
62. Ježíš puk řekl jemu: JM jsem; i
ano
'takhlinkějest;totvhn-nihse
uzřite Syna člověka.. sn sedí na pravici
„tuku probudí. když napomenutí ml n-nohln

Šťjah
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l.. 63-— 15.zl

3. [ žalovali naň nejvyšší kněží ve
mnohých věcech.
(Mat.ze. et.)
4. Pilát pak otazal se ho o t.. řka:
' šší kněz roztrh rou—
cho své. řekl: Což jeětě žédéme svědků? Nic neodpovídéi? viz. v jak velí ých vě
64. Slyšeli jste ronthl; co se vém cech na tebe žalují!
5. Ale Ježíš nic více neodpověděl.
zdi? Oni pak věickni odsoudili jej. že
tak že se Pilát podivil.
hoden jest umrti.
6.
Na den pak slavný měl obyčej
66. I počali někteří naň lvati a za

moci Boží a příehěd s oblaky nebe

skými.
63. Tehdy

' ' jlim
jednoho z věznů. za kte—
krývati
tvé! ..jgho
a ' ' poli
ovati adě.
ří pro
réhožbyko
' prosili.
kati
jemu:
rorokuj.“
i služebníci
vali mu poličky.

(m. 26.69—75.)

7. Ibyl jeden, kterýž slul Barabáš.

66. A když byl Petr dole v síni. při jenž byl ve vězení s buřiči. jenž byl v
šla jedna : děveček nejvyššího kněze: rozbrqi vraždu zPěchal.
8. A když přistoupil zéatup. počal
67. a když uzřela Petra. an se ohří
vé.. po
'vši naň. dí: [ ty jsi byl “aJe proeiti. jakož jim vždycky činíval.'
9. Pilát. pak odpověděl jim a řekl:
žíšem azaretským.
68. Ale on zapřel. řka: Aniž vím. Chcete-li. propustím vam krále židov
ského?
aniž rozumím. co pravíš. [ vyšel ven
10. Neboť věděl. že ho nejvyšší kněží
před síň. a kohout zazpíval.
69. A opět když jej uzřela děvečka. zzévisti vydali.
11. Ale nejvyšší kněží popudili jsou
počala vypravovati těm. kteřížokolo stá
zastup. aby jim raději prepuatil Ba
li. že tento z nich jest..
rabáše.
70. A on opět zapřel. A po malé
12. Pilát pak opět. odpověděv řekl
chvíli opět.. kteříž m stáli. řekli Petrovi:
Jistě z nich jsi; neb i Galilejský jsi.
jim: Což tedy chcete, abych učinil králi
(Luk. 22. 59. Jan 18, 2:1)

71. On pak se začal proklínati a při
aéhati: Neznám člověka toho. o němž
pravíte.
72. A hned kohout opět zazpíval.
[ rozpomenul se Petr na slovo. kteréž
byl řekl jemu Ježíš: Prvé než kohout
dvakrét zazpívé. třikrát. mne zapřeš.
[ počal plakati.

(Mat.26.75.1“ 13.13)

Kapitola IS.
Kristus Ha the Final
jeho vyprosti—l se

vydal:jaa. jenž mame o
je a 15. k iii-patné žadoati

Zidův je) na mn. vyda'va; IB. Krum jen od vojáků:
ubíčov'.. train komanda. na poprava: místo odveden
a nkh'iovil; 37. n kříží nic!: 62. Joao! Arima

Mekývmuvd
'

ab)-bo edPilna nctivijepo
Choval.

1. A hned réno uradivie se nejvyšší
kněží s staršími a s zékonníky i se vší
radon. svézavše Ježíše vedli a vydali
Pilětovi.
(na 37. .
2. [ otazal se ho Pilét: Ty-li 'ai krěl
židovský? A on odpověděv. ře jemu:
Ty pravíž.

(H.:. 27. 1. atd.)

židovskému?
(m. 27.22.Luk.23. u.)
13. A oni o ět. zvolali: Ukřižuj ho!

14. Pilůt

jim pravil: 1 co jest

zlého učinil? Ale oni více volali: Ukři—
žuj ho!
(Jan18.40.)

15. Tedy chtě Pilát. lidu dosti učiniti.
propustil jim Barabáše a Ježíše vydal
ubiěovaného, ab byl ukřižovén.
16. Vojáci pal: 'ej vedli do síně rad—
' celou rotu.

ního domu a svo

(M.:. 27. 27. Jan 19. 2.)

17. A oblékli jej v ěarlat.. a spletše z

trní korunu. stavil! naň.
18. l
' ho zdravovati: „Zdi-kv
buď. krá ' židovsk !“
19. A bili hlavu jeho třtinou: aplvali
naň. a klekajíce na kolena. klaněli ae
jemu.
20. A když se mu napoamívali. svlékli
s něho šarlat a oblékli ho v roucho jeho:
a vyvedli jej. ab ho ukřižovali.
21. I přinutili nějakého mimo jdou
8) Delon: aby jim opět tak učinil. (B.)

15.22—41.
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26. A byl nápis viny jeho nnpdn:

ze vsi.otce AlexandraaRufm' sbyuesl Král židovský.

27. I ukřižovali s ním dvalotry

křížj'.eho
(na. 27.sz.)
22. [ dovedli jej na místo Golgothn. dnohonnprevici edruhěhonnlevicijeiuo.
jenž se vykládá místo popmvně.
28.1neplněnojeetpísmo.jenž dí: As
23. A džvnli mu píti víno s myrhou: ueprsvýtnnpočten jest. (u 53.12.L.2_.237.)
ele mpřijal.
mini-íse jemu.
íce:
29hAí unnůoevami
jdoucí"t;uhnh
24. A ukřižovsvže jej. rozdělili rou— pohýajce
cho jeho. mecíce o ně loe, kdoby co „Ha! kterýž rušíž chrám Boží a v:"třech
niti měl.
(na. 27.as.)
dnech zese vzdělůvěš:
(Jon2.19)
30. spomoziž sobě samému & setup
25. Byla puk hodina třetí? a ukři
s kříže."
žovnli ho.
31. Podobně 1 nejvyšší kněží posmí
2l) Alennuder . Bullu byli. kdy:" nv. linek pul.
vajíoe ee. eden k druhému s úkonniky
velmi utnul muži meni křest-ny. Rule padnvuje
ev.?nvel(Řiln.18. m); možní-,že tentýžjest. pravili: .. iným pomáhal. sám sobě ne
25) Sv. Jun 19. 14. paví o odsouzeni Páně: .byh
moci.
jeko hodine iestůg' ale to snadno novu—ike může
| tim. co tuto sv. Marek o ukřižovdni di.
32. rietus. král israelský. at sstoupí
. ico túto: Zidu děliliden v 12 hodin. počitnjice
je od východu slunce do “podn. O polední byln nyní s kříže. nt vidíme n uvěříme." [
hodinu iente' (unie dvnnžcur v půli mezi jihem kteříž s ním byli ukřižování, haněli jej.
. polednem byl. u nich hodinu ti'eti (u nn's de
n'tú ráno); \ půli med olednemuveď-embo
33. A když byla. hodinu šestá. stala.
dino dovm (u nds tieti odpoledni). Tyto hodin;: setmepovší zam. až do hodiny deváté!
růno (prvni).tieti. šesti . devdti. se
34. A v hodinu devátou zvolal Je
hlavně (jehož í čtvm bděul mm.

Luk. !&

38.1(1,25.Mu...648lrovl335.)jmo žíš hlasem velikým. řkn: „Eloií Eloi!
novdvnly ohledem nn oběti . dniby Boží . proto

Lammn subakthani'ř' jenž se vykládá:
ihodinyieete(uuhoddevitě Bože můj! Bože můj! proč jsi mne
(mm 21.2. m. 27.n.)
lodni). Bv.Norek tedy čin opustil?
35. A někteří : okolo stojících sly
třetí hodinyk
bliiici
jmenuje
hudbou
třetí. pebl-šelmu eedobu
k poledním
se blind mine. di: „jeko hodine best-',“ tak ševše. pravili: Hle, Elinše volů!
ie un úplnou žeetou, nn poledne.mohln i do
36.1 běžel jeden a nsplniv houbu
bri hodinu nnio sehhotl Dilo se tedy od
octem : vloživ na trest. dával mu íti.
sun-mi . ukilsovdni Pine med provoldnimtřetí
nieste hodiny.dle much hodinmen"devitou
řkn:
..Nechte! vizmež. přijde-Ii Eiižš.
rdno ndvnndetou o oledndeh; lv. Marek
sel sehrdmu troubou ohlnlovuly. Třetí tedy hodinou

neumel. se celá dobe odprovoldniodm
hodinytieti,

nido
mi

už do dve-ideu

běževudinievůnohled
hodíneminulě.sv..lnu
k hodine přižtl. K lepimn poměrů toho

vln obr-nee tuto

my

NOU!

vimim kruh má

ho

unie. niednl idovekě obyčejně, eevnějii puk

obětui čilichrdlnově.

aby'jej složil.“

37. Ježís puk zvolav hlasem velikým.
vypustil duši.
38. A oponu chrámová roztrhla se
na dvě od vrchu až dolů.
39. Viděv pak setník. kte ž naproti
stál. že tak voleje vypustil uži. řekl:
Jistě tento člověk Syn Boží byl.
40. Byly puk tu i ženy ; daleka se
dlvajíce. mezi nimiž b ln Marin Mng
delěnn . Marin. min Jakuba menšího a
Josefa.. &Salome:

(m.. 27, 55)

41. kteréž chodil za ním. kd ž byl v

Gnlilei.aqoeluhov\řy
mu: i 'ine
kteréž byy s ním vetoup
y domnohé.
Jeru—
saléma..

(Luk. &,2.)

83) Srov.zvrchuv. 25.muni.
206.
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.

15. 62. — !Q. 20.

42. A když byl již večer. (že byl den
přípnvní. jenž jest před sobotou).

7. Ale jděte. povězte učeníkům jeho
i Petrovi. že vás předejde do Gnhlee:

43. přiiel Josef I Arimethie. zname
doutník.. kterýž také očekával
ontví Božího. a vše] směle k Pi
ížtovi a pln-il a tělo Ježíšovo.
44. Pilát pak divil ee. žeby již byl
skonal: a povolav semíka otázal se ho.

tamtjxj
pověděl
8. euzříte.jekož
ony vyžedže.
uteklyvím.
od (14.as.)
hrobu;
nebo přišel na ně strach a hrůze: :. ni

již—libyl umřel?

Maquléně.
nížto
byl&,2.1.:vyhnal20,sedm
d'žb
ův.
(m z 28.
1. Luk.
ne.)

(u 27.av.)

ni

45. A zvěděv od setníka.
Josefovi.

dal tělo

46. Jooef pak nakoupiv plátna a sňav
'ej. obvinul v platno epoložil jej do
robu. kterýž byl vytesán : skály. a
přivalil kámen ke dveřím hrobovým.
47. Ale Maria._Magdaléna a Maria
Josefovo dívaly se. kdeby byl položen.

Ěžudněmu ničehož nepnvily: nebo se
Sy.Vetav pak z mrtvých ráno. rvní
den
aobotě. ukázal se nejprve Kim-ii

10. Ona šodši žvěetovala to těm. kte
říž : ním bývali. ani lkali &plakali.
11. A oni ualyševše. žeby živ a od ní
viděn b !. nevěřili.

12. otom pak se ukáal vjiné způ
eobě' dvěma : nich cestujícím. když šli

doní:“

13. a ti žedše. pověděli ostatním: :
ani těm neuvěřilL'
14. Nejpoalěže ukázal se jedenácti.
Kapitola Io.
kd ž seděli u stolem: & trestal nevěru
Jik Kruhu ! mrtvých vital; 9. mnohým u devil; jejich a.tvrdost srdce. že těm. kteříž jej
15. učmiky Hut rozechl; IG. na nebo vatoupíl. 20.
viděli. an : mrtvých vstal. neuvěřili.
. ka'uni oženikův ela-nky potvrzuje
15. A řekl jim: Jdouce po všem
1. A když
minula sobota. Marin světě. kežte evangelium všemu stvoření.
Magdaléna &hl;-la Jakubova &.Salome
16. Kdo uvěří a pokřtěn bude. epo
nakoupily vonných mastí. aby přijdouce aen bude: kdož pak neuvěří. bude za
pomanly Ježíše. (m:. 23.1.LuL 24, l.) moou
2. A velmi ráno první den po ochotě
17. Znamení pak ty. kteříž uvěří.
přišly k hrobu. ano již slunce vzešlo.
tato následovati budou: Ve jménu mém
3. [ řekly vespolek: Kdo nám od budou ďábly vymíteti. novými jazyky
valí kžmm ode dveří hrobových?
mluviti.
(Sk. 2. 4. 10.40 16.8. 48. s.)
4. A vzhlédše. uzřely kámen odve
18. body bržti. : jeetližeby eo jedo—
lený; byl zajisté veliký velmi.
vatého pili. neuškodít jim; na nemocné
5. A všedše do hrobu.' utřel mlž budou ruce vzklždati & dobře se míti
dence. an sedí na pravici. oděné rou— budou.'
chem bílým; i ulekly ae.
19. A zajisté Pán Ježíš když jim
(m 28. 5 Luk. 24.4.3.1:20. 11)
odmluvil.' vzat jeat do nebe a sedí na
6. Kterýžto řekl jim: Nebo'te se! Je pravici Boží.
(mi:. 24. SI.)
žíše hledáte Nanretekěho. u řižovaně
20. Oni pak šedie kánli všud . au
ho: vetalt jest. není! ho tuto; aj. místo. Pán jim pomáhal a řeč potmov
nb,
kdežto byli jej položili.
sledujícími divy.
43'; t. nul-ii nebo lodni menu Jemaléma: moll mh
atletek : deažn'údů. volkl pekl dvouuedmdeažli;
údmó velká rody oluli knižoty. By“ : kodem
í jiný učmik Pine. Níkodem. jenž byl údem velke
má!.ojoekynb.vniž
(Jan—3. !. 19. bylhrob.
SE.)
5) !.

12)Lukžebouponnnli.—")t.mnmhtodo

ln
h Duane. (Lok. 24. 18—32)
13) !. nbktoři jako Temži; mámo vhk : jiných min
ov. ovo
. že mnoui nvoi-íll.
18) L |
jim bude: budou uzdravení tí nemocní.

19) kažbylovoořočjimdokonal—

Svate

J eZlSe Krista evangelímn
podle sepsánl

sv. Lukáše.
DV. l..-k“

byl rode : Antiochie.měnu ny:-lubo. nqjon utáhnou polohou. bohu-tvím. ným

iikoluni znameniúbo.Tukní lze vytvčtlitinun-louMILLM.
jeho. meliu

kud—VM

o skutcích updtohkýdl, jeví. Povolhúmným byl “kolem (Kola. 4. It);

byl-li

i malířem, byl! jím jistě toliko : ochoty. Dle zevrubně jeho mimo.“ obhdu Nov-kých loudlh'

lu. “nebyl prvé.monde nodu-Mostpohnun. k 15th
uveřiv kind—nemu Ital. Sim o tobě di. ulivotPůnč
pak co nim v první o druhé hl:-"moloo pobd. mod

obrům-puktqrm ' Klid-.

hlilozvypnvovhi Jinými mi; a toho
. dula-td jeho vypl-undo. průvan u

domýšletiomimo.
toto-lyielodú, Moru jedinbotomtůovó minout.!míti mohlo.“mnm,

Boll, Horie panny. Sdot! to ". Luk.“ ' 'h-oulo : ". Povlom neopustil co ho víoo; oo unu
vidný lpolehíl . průvod-Sijaho vůně o ním ulllol vinuté princ. nanho . pronhlodovhí, tak
to lv. Poul linku, věrnou. . borlivootjoho chnlnů umivů. Tuk & Korintlkjm (II. 8. lB.)o nim

|>|-ovl:„Podali jnno | nim (litam) také brum. ktorý! ml 011qu ' "malin

po vicobm'ltvhh!

K
Kollueoůjm (4. M.) di: „Pudr-mj. vb Lukii. lého!
mmilqilir' . k “motbeovi201.
4.
ll.)totilhitoophdnmrla'ovomodovieůhopuhdn,píh=
Mjutoomooujodinýfz
jan

:. 58. provizolLukH-v. PuvlodoJoful—léma.
uhpůjqi
uvuoh „1.876 onmlium. má: mdačmu Miloň

opustil.kdyivmnů podnhho
(Bohumílu)
vénqic.pul okoloroku

59—62. oby hepl-ovýmo životu PLM pověstem překazil . villoi utvrdilv

tom, oo u jim bylo

ůltnlm vyučovůnlm vinpilo. (l. l—L) Sv. Jemym “Magie,
to kdykolivov. Povel u
lovčmuenngeliu odvolh'i. m. „Dleevugelit měho“(Ř1m.2.lG.lG, 25. u. Tím.2. s.) o

tombovugoliu,odov.mHLukLieup|-námn Dodhlprývekuuamulou.
» utonuluni našemu... ' thqji.

nikotin-mil.

Evangeliumsv. um.

16-16

Kapitolu I.

lvl_l7

7. A neměli syna. protože Alžběta

V
Mena.
vypravuje. and“ byla neplodná a oba se byli sstereli ve
tvůj
' chi-Aundevil e zune—i dnech svých!
vyu nu lm:
!& týž uvest-jePenn.Mull. že
8. [ stalo se. když konal úřad kněž
budentheu „u Božího;
aa. jakNade“*
Alim e pochvu-jmen ední. velebiBeh;57.let ský v pořidku třídy své před Bohem.
033

JeeKitítelse—lultů'!gaz-cnw mm „u
iii. v“

9. že podle obyčeje ůhdu kněžského

Behn. protehýe.

oněvadi
mnozí
*se
ili sestaviti
vypravování těch věd.

losem do
vyšel.
aby [položí]
kadidla'
vejde
chrámu
ano:" zápal
(n. Moji.
30.7.)
10. s všecko množství lidu bylo vně,“
modlíee se v hodinu zápalu.
(Hl.)lojl. 16. IT.)

ll. Ukázal se mu alt anděl Páně.
kteréž mezi námi na
stoje na pravé straně 0 taře zápalu.
_
plněny jsou.'
12. A nzí-evjej Zachariáš ulekl se a
“_„f 2. jekžnampodaliti. kteříž
bázeň řepadla jej.
' od počátku semi viděli a slu—
13.
řekl mu anděl: Neboj je. Zs
žebníci řeči byli:“ (l..lenl, l.)
chariáši, nebot jest v slyšena modlitba
3. vidělo se i mně. kd ' '
tva; aAlžbětn. manže
tvá.. orodí tobě
a'
všecko od počatku štěpu—J eyns a nazůvešjméno jeho an:
-»čl.poř£dně'napseti tobě.vznešený"
14. a budet tobě radost a veselí.
Theofila.
(se. 1. l.)
i mnozí : narození jeho radovati se
4. abys poznal pravdu těch slov. jimž budou.
15. Budet zajisté veliký před Pánem:
jsi 5.bylBvyučenf
za dnův Herodem.. krále 'ůd—
a vína a nápoje opojnóbo nebude píti.'
ského. nez jeden. jménem Zachar-ili. : a Duchem svet
naplněn bude ještě v
třídy Abiůšovy? a manželka jeho byla životě matky sv ;"(1v. Hejl e. 2.m. 11. 1n.)
zdeerAmnových"a jménojejí Alžběta.
16. a mnohé : synův israelských
6. Byli pal: oba sprevedliví před Bo obrátí k Pánu Bohu jejich.
hem. chodíce ve všech přikázaních a
17. A on
dejde před nim' v duchu
spravedlnoetech Páně bez úhony.
a v moci Eliášověz" aby obrátil srdce
otců &synům'“ a nevěřícík o trnosti
[) Dle řeckého th: „úplne potvrzeny jew“ t. které:

nyHeet-nesejíeti. hel odporuprudká mime
e vběhne:tun ohnje. te eve evu'elinm pih
proti mnoh'n, heii o život::Krista pitiee '
nvdlve el
, e řečí jeho mnohe nepravdivé n
ndné vmidll. e tek velicí e prave viry videli.
2) & epotmle od Krist- netenoveni. e

hltali.

spravedlivých—j- aby připravil anu lid
dokonalý.-H(mu ||. 14.)
7) t. u vehl svem delete byli pokročilí.

9) !. pedhnn lol (beti tů o službu [ozev-ll). oby

vyhnal lápčlni oba mmm—")

kde etil

zlaty oltář. ne není se denne dne a večer při
modlitbě upalovelo kadidlo; druhe oddeleni nVi'i
těho chrómu byla eveto-evetyno.oponou mm:.
do níž toliko nejvih' hee. jednou v roce vejití mnel.

8) eelepžedpieemnýmvgnmh'n.
Víutne: „een-uhne“ (! shit. ll. mnam)
4. -— ")
vleetn'e:„nejleptiz' nn poh nieev Bveleeo-e

hen vsnelenym (v'- Shut. 28. 28. e a. S.)í
mým ciniůn;leeledyeendltl.ie1'heedl(nehe
on)—m bylinek-anne
' ev. Loun ee-It

:. do prvniho

oddeleni :eviiu'ho chte'mn, či mno.

ej. ie into: pod ní předen

10)
15)

(. mh

' einí předani-iti- chrán-n.

L bude N

dotknu. jiste důmnih-n. přítel—n.

ehy'. Bohu peneeenšo tabu
(IV. Moji.
bude

!) u em. prd am ne '

[m- . j.)

_ .

t před Kristem. jen! lest pravy Buh. -— ") t.
: horlivosti e ndnetosti jeho Bibi. (Sir. 48.

l—IL) -- "') L abymhd" v udcich nyntjliho
' zeni Vim. Hehe e uhelnou. lehu!

opet

ell

.

Paulu.IO.)—“)t.dleotee.elodhmet

vedlíveminevetůeu životu. — H) .. eby jej schop

: pokolení Devídove. peeovedi bylo přihume Inne.
matky Pine. (Níže v. SB.)

ny'm
e ochotným učinil. přljmouti Spasitele svého.
( in 76—79)

IM?

18. [ řekl Zachariáš k andělu: Po— i poznali. že vidění měl v chrámě. A on

čemž to poznám? nebot já jsem star
i manželka ma astarala se ve dnech
a 'ch.
19. A od ověděv anděl řekl jemu:
Ja jsem Ga riel. kterýž sto'lm před
Bohem. a poalan jsem. aby
k tobě
mluvil a ty věci tobě zvěstoval.

znameni jim daval a zůstal němým"
23. [ stalo se. když se vyplnili dnorě

Jovům mým. kteráž ae naplní čuem

lejského. kterémuž jméno Nauru.

úřadu jeho. odšel do domu svého.
24. Po těch pak dnech počala Alž—
běta. manželka jeho. a tajila se pět mě
síců. řkouc:
25. Tak mi učinil Pán ve dnech. v
(Dan. 8.16. Mat. 18. N).)
nichžto vzetí-el. aby odjal mě pohaněnl
20. A hle! budeš němým a nebudeš mezi lidmi.'
a. Moji.so. 23.)
moci mluviti až do dne. v ktorěmž se
26. V měalci
šestém' poslan jest
! věci stanou; proto že jsi neuvěl'il anděl Gabriel od Boha do města gali

sv m.

gl. Lid pak ocekaval Zachariáše: a
divili se. že prodléval sám v chrámě.
22. Vyšed pak nemohl mluviti k nim;'

\

nybdiMmupoehyboval. l důl.-um.“ ' 
vědom
'Iu“y na “Mimi
od Bohapoehlli.
)
25) ako
na di
požehnan-(ů.
noži. pon

tov-ly. tak u neplodnon :. duha nemiloul jeho

aula-abc mmam.
1.02
Manhunt
bylaAlMpoěnlarhSůhun
22) La obyčejnou modlitboulidu holinou . je pokoro
pustiti. (Ill. Moji.. 9. Zl.) — ") |.. ,.i uchy-n“

dle inckého i syntčboa62: bylo ..jen náčiním.

byl prvni mnie měni. (Nl-an, :“

Biocen — Dn
ben). ' kbr—i Bůh druhdylld hnal-tý :“ Egypta
vyvedl; ' těm! a | počalo upa-oui aale.

lm

,

Evangelium ev. Letne.

1.27—54.

\

fl. ku

usnoubeně muži. kte

rěmuž'
0 bylo Josef. z domu Devi
dovs; ajměnopsnn yMarie.. (Meu.na)
%.AAvžed kpann
nl anděl. řekl: Zdržvas.

39. Povstsvži psk Msiia vtěch dnech.
na hory do městs

odešla schvžtsnlm
Jůdm'

40.1 vešla do domu Zachariáše" s
vila Alžbět.

milosti
plni.. Pin stebou: požehnaněty
mezi
ženami.
29. Kterůžto uslyčevii, zarmoutila se pozdnvenl
Marie.
nemluvňžtko
41. I stalo
se. dyžesalo
uslyšela
Alžběta.
ned řečijeho a myslils. jakéby to bylo vživotě jejim; i naplněna jest Alžběta
posdnvee.nl
"T hlasem velikým a řekla:
30.1řekl jl anděl. Neboj se Maria; Duchem
42. a zvol
neb'jsi nalezla milost u Boha.
Požehuaně ty mezi ženami a požehnaný
plod života tvěho!
31.a Aj.
podnož
v životě
syns
nezůvež
jméno
jeho J es ž porodlš
43. A odkud mi to. aby přišla matka
Pána mého ke mně?
“.Nižea.Ne'm.)i
32. Tent bude (ln.7. eSyn
“. Neboťaj! jak mnněl hlas po
ilho slouti bude; s.
muynPán ůh zdravenl tvého v uších mých. uplesalo
stolici Davida. otce jeho. s kralovsti radosti nemluvňatko v životě měm.
bude v domě Jakubově na věky.
45.1 blahoslavená. jenž jsi uvěřila;
33. a krůlovstvljeho nebude konce.. nebot vykonány budou ty věci. kteréž
34. [ řekla Mena [: andělu: Kterak
jsou6povědiny
od Velebl
Pán
ima. duše me
lřekla tobě
Maria:
sevám
to stane. poněvadž muže nepozná
Hospodina
mm 2. 1.)
36. A odpověděv anděl. řekl ji: Duch
47. &zplesel duch můj v Bohu. spa—
svatý sstoupl v tě a moc Nejvyššího ze siteli mám.
stlnltobě. A rotož i cosežtebesve
48. Ze vzhled! na ponížení děvky své;
tého nasedl. mi bude Syn Beil..
ej! od této chvile nejistě blahoslavenou
36. A aj. Alžběta. příbuzná tvů..'| ona! mne nazývsti budou všickni národové:
počala syna v starosti své a tento est
49. nebot veliké věci mi učinil ten.
jl šestý měsíc. kteráž slove nepl
b.; jenž mocný jest. &svetě'me
měno jeho:
37. nebot nebude nemožně u Boha.
50. &milosrdenstvl'jeo odpokolenl
nižádně slovo.
až do koleni bojicim se jeho.
38. [ řekla Maria: Aj. děvka Pilně:
51. činil moc ramenem svým: roz
staniž mi se podle slova tvého !' ] odňal ptýlil ty. kdož pyžni jsou v mysli srdce
od nl anděl.
„g_ho
(2a1m32.10..,.ls519)
52. Ssadil mocně s stolice a povýšil
31) t. vyhýtel. epp-luh eu blie vykupltd. spalte! ponlžených.
lldn nohou-lived se, slo-tl jest vsv. pinnatollk
63. Lačně nulu-mil dobrými věcmi a
znama:
bohaté pustil prazdně. (1.x.2. 5.z. as u.)
54. Ujal se lsraele. služebníka svého.
Mtbudevetnů,
ted
rozpomenuv se na. milosrdenstvl své,
svet-Malec.AB."
Dsn'l.hlídal)
Snapea-time

h.u.nel-lmuslibiviieekutsyiě—
5ati 5?
kolení
1.1“quthan
\; vv.Bern-M.)
l u
„W

nhnu psnenstvi. (Bv. Rohd—Nisu-ský.

stln.
skou

Anp

svetýssnebes se
o
svou nedpih'eeeneto v muni-obl.
le outle- bu
vlebo
penenetvl

Syn. Beil
.nejsvetelliho
uns orolil.(&an

mile

39) t.!hobecnebo mheni. do adm-iu. města po

vedžlenůenvbužgležieibo. ZNunretu puk

olsvete
mbmu(ž-Imloa,£.
dopr.-1:
IB. pečuel 50)Dolduhnue w
mocnost
nmenesvě
lvlut velebí. '
dobrodinleb.

Mun-3
e::lanimmlčí-ui
ůeobaum
spam-s. PennySlovo
Dulehesvetzbo to.!em učlene jen. (Jan

us- tunel-t_n prokanny'eh.d
m:.jueJVM pakobr-C
ee
kůrům „jichž se člověče-im
l-um . vykoupením Kristovým

65. 'akož jest mluvil k otcům nežila.
k Ab
ovi a plemeni jeho na věky.'
(I.Nojl. 17.9.22. l6.2. 131.11.1..41.e.)
56. I zůstala. s nl Maria asi tři měslce

62. l davali návěsti otá jeho. kýmhy
ho chtěl nazývati.
63. A požádav deštičky napsal. řka:

Jan jest jméno jeho." [ podivili se

a navrátila se do domu svého.
všichni.
(Smhu is.)
67. Alžbětě pak naplnil se čas. aby
64. A hned se otevřela ústa jeho a
porodila; i porodila syna.
jazyk jeho. a mluvil velehě Boha.
58. A uslyšeli sousedé &přlbuznl jejl.
66. A přišel strach na všeck sou
že s nl učinil Hospodin velike milosr
sedůjejich.
po všech
horáchslova
jů ských
roz aso a 'sou
se všecka
tato;
denstvl své. &radovali se spolu s ul.
59. Istalo se v den osmý. že přišli
66. a vůle ' kteřlž slyšeli. chovali
obřemt dltěte. a nazývali je dle jména
je
svém?“ikonce:
,.KÉnan6medle
otce jeho Zachariášem. (L Moji.17.22.)
totov srdci
dítě bude
nebo ruka
byla
60. A odpověděvši matka jeho. řekla: s nlm.
Nikoli! ale elouti bude Janem.
67. Zachariáš pak. otec jeho. naplněn
61. [ řekli k nl: Však niiadného nenl jest Duchem svatým a prorokoval,. řka :
vpřlbuzenstvl tvém. kterýžby slul tim
jménem.

63) & divne ji! určeno . zjevne; eeeůvieiji od m6

vůle]luh jej naivni.

“)Ltelpounnvmnesllh,nčlnhýAbnh-mvie 87) !. v Nenechal-k
potonetvn jeho po vleky hlidani veky.
Bibli Gesu

muBůhhů—vrnll.oh

chill M ta duchem prorockým.
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MM;
zilEdT-.la
69 md'ihl nim mgut-73,
. ,12)
. ' .!ianL
. .
.
. o:.: ega...
. .
doměDavids.služebníkasvého!

u za"J: A... til—3.3; uši-c:?až

70. jakož slíbil skrze ústa svatých
proroků svých. kteříž

od věků:

nm:.
]. Stalo

se v těch dnech. vyšlo

2. To o

íprvní stalo se od vla

Jer...28630|0.) „,-5,104
„A
„b
1 
71. vysvoboseníod nepřítelnašich& podnhnusna.
ugusta. ] by po

: ruky všech. kteříž nenávidí nás;
72. aby učinil milosrdenství s otci
našimi a rospomenul se na svatou

smlouvu svou.
73. na přísahu. kterouž Hábl Abra
hamovi. otci našemu. že
(LlojL22.16.Jef.31.38.Žid.6. IS.)
74. abychom beze strachu, z ruky ne
přátel nešich'jsouce vysvobození.sloužili

daře
3sřnké
Cyrínsf'
šli vsickni.
aby se phznúvalif
jed3enkaždý do svého města..

4. VstoupilpakiiJoseí'stJilee

:

města Newgen do Jůdska do města
Davidova. kteréž slove Betlém. proto
že byl : domu a z čeledi Davidovy.

(1.mao. e.watts. s. una. e.)

I.““

6. aby se přiznal s Marií. zasnoube
76. v svatosti e. vs
nou sobě manželkou. těhotnouuu.: 1.18.)
nh po všeck dny svspravedlnosti před
6. Stalo se pehkdyi tam yli. na
76. A ty. tě! pmrokem Nej išíbo plnili se dnové.eby porodila.
slouti budeš; nebo phdejdeš
tvaří
7. I porodila s
svébo prvoroze
Pinč. phpmvovnt centjeho.'
něbo' &plónkami jej obvinula a položila
77. aby dáno bylo umění

lidu jabo na odpuštění bchův ejicb i? vjedecb. proto že neměli místa v
78. skrze srdečné milosrdenství
ba
našeho. v němžto navštívil nás. vyčed

žvýeostif

(Výie
yun. )

79. osvítit těcb. kteříž ve tmě sedí :
v stínu smrti:' k upravení nobou nsšicb

8. Aě

t ři b li vtě

mé.

no

cujíce
až:-Ise.!nočynídál:-quod sagem
s

9. A aj. anděl Páně stůl vedlé nich.
&jasnost JBoží obklíčila Jo &bill se bá
zní velikou.
80. Dítě pak rostlo & posilovelo se v
10.1 řekl'jim anděl: Nebojtež se. neb
duchu: a b lo na
čti až do dne zje &)
! zvěstuji vam radost velikou. kteráž
vení svého idu israelskěmu.'
bjude vsemu lidu;
11. nebot narodil se vám dnes spa
QJ—k:„lidnsvhn;“tiamleetiveeerio:pm
e—
anlnalidevůjísnelůy'nseablmn

na cestu ke e."

Q) Boyd:vak
Halil-n

MINI
náb.-osa
obuví=mne a nun

76) '. ty bdol p'

ideal:

ndeoldskaknalsdítímnj

(Bwebnlůal'l
TQ Leo

svdh. abys

přijetí

lin-consoblpaensbeskó. Kristu:

vilckntktomntospomi povelu. bledmežeíty
jimívyjědinbvudeichsvy'cbrbovati: dikyan
svrchovanounáladu!

pali niebo a prosby,

aby,.kdojevnhnpocnl,F_i“ lddohnnlvo m'
[r_lsta Jeiila.

Utahu-dm

dnůýzabvdlepečtnamqu
se nn.-lh.

pop-dní tone od

nami
abycho- a míle-tire cenik-'o
alkrokyživot. svůo

na.
zbrane—ty.

vděndmn
pokojíablnhvo

EDD—ooo
diva semodlidrkevlvatídvatytomokrně
luh panny (16—56)a
fille

M

vaíóíe
“. MMM

nebio.
Janne

Pine stalose druhé populi. kdyžAr

7)t. tem
jednotce-dbo.vís.llat.l.
25.podobu.
spre-venda
QGevýehodn

tqalých krajinkb ldlt-dvojí“do

vain. vlota.vednovnocínnputvd.abý

v.jinoč-iboěanphdsvei'ianlodqlsuuen y.

%

\\.
„&

site!. jenž jest Kristus Pán, v městě Da. Pojďme až do Betléma &vime to slovo.
vidově.'
které! se stalo. které Pán ukázal nám!
12. A tot vám znamením: Naleznete
16. I přišli cbvůtajice &nalezli Marii
nemluvňňtko lénlmmi obvinuté &.po a Josefa i nemluvňůtko položené v je—
slecb.
ložené v jeslecg.
17. A viděvše oznnli to elovo.' kte
13. A hned bylo s andělem množství
vojska nebeského. chvůllcich Boha & réž jim bylo pov' no o tom dítěti.
řkouclcb:
18. I divili se všichni. kteříž slyšeli;
14. „Slíva na. výsostech Bohu s na. item věcem. kteréž jim pnveny byly
od
pastýř-úv.
'
zemi pokoj lidem dobré vůle!“(n, 2,u.)
19. Ale Maria mcbovůnle všecka. ts
16. I stalo se. když odešli od nich
andělé do nebe. pastýři řekli vespolek: slova. sklůdajlc je v srdci svem.(lmo51.)
20. Inavrůtili se pastýři. veleblce &
ll) :. očekávanýHui“ v Mime; i. hk hist-'
ve nm manual postihů. důhum jen.. 15)Lvi:ueůmečmssobe,qjme
lin—ili
ie tehdá při“ Unión vůbec se očekávalo.
sky.“—
neho-týmslyšeli; udi teho :
When-Hned.
(va 25)
l
i "
'
polili Boll
ul“— 17)c.úd.l.huhuh0hljut.hk,hnnůltyl
.) tajil—:.“lil" 1503251.— Dle heheh: :.: „po
zjevil.-vsim . hdium-dihnymuIAlp
ldz lidem dobri vůle“ (milost Boli).

sit-lem,“

2. 2L—28.

chvilíoe Boha ze všech věcí. kteréž sly jest v zákoně Páně. dvě hrdíiček. anebo
(m. mu. 12.s.)
šeli & viděli. jakož bylo povědino jim. dvě holoubhtek.
25. A aj! člověk byl v Jeruaaíěmě.
21. A kč ' se naplnilo dní osm. aby
obředno b o dítě. nazváno jest jméno jemuž jméno Simeon. &člověk ten sprn
jeho Ježí
kterými nazváno bylo od vedlivý a bohabojný očekával potěšení
anděla. prvé než se v životě počalo.
izraelského &Duch svatý byl v něm.
(l. Moji.17. 12.11“ 1, 21.8mhn !. 31.)
26. A byl dostal zjevení od Ducha
22. A když se naplnili dnově jejího svatého. že nouzi-í smrti. leěby prvé
očišťování
e zákona Mo“ íšova.. ne— utřel Kristu Pilně.
sli je" do eruanlěmn. aby o postavili
27. I přišel v Duohu' do chrhnn. A
inetu.“
když uvodiíi dítě Ježíše rodičové jeho.
23. 'nkož psáno jest v zákoně Páně: aby učinili za něj podle obyčeje zákona,
Že každý pocholík otvíroježivot.' svatým
28. tedy vní ej on na. lokty své &

Půnu slouti bude:“

chválil Boha. &ře

:

24. a aby dali obět. jakož povědíno

22)alibi—VIII
Hmihmť
gloe! — (m Mon. 12.

hiami

23) &.m.)-»)
hill" prvom-noc.
(ll. bn
“?i—
18. 2. [V. Koli.
Lmvčenyw
. PhuVy'ISIQt-n.

MLmDuh—llmýu.huýžvmbyl.(2ě)

.MmhmmioúMhtmh-nuhotim
ovýmvodíjojdoohrtmn.

aaa-.n.

Evangelium nv. Immo.

29. Nyní pmpouitíš. Pane. aluiebníkn
svého podle slova svého vPokoji;
tve.39. neb jsou viděli oči m6 apatouí

31. kteréž jsi připravil Md obliče
jem všech lidí.
32. světlo k zjevení národům a k slá
vě lidu svého israelakóho.
33. Otec ak a matka jeho divili se
těm věcem. tenčí praveny byly o něm.
34. Ipožehnal jim Simeon a řekl k
Marii. matce jeho: Aj! postaven jest
tento ku půdu' a. ku povstání mnohým
v Israeli;" a na znamení. jemuž bude
odpíráno :."
(Rím9. SB.)
315.a tvou vlastní duši pronikne meč.“

aby zjevena byla mnohých n-dcí smý

není.“

36. Byla také prorokyně, Anna. dce—

ra Fanuelova. : okolení Aser; ta se

plnó moudrosti;“ a miloat Boží byla v

něm."

41. I chodívali rodičovéjeho po vie
cka léta do Jermalóma na den slavný
velikonoční!
42. A když byl ve dvanácti letech.
a oni vstupovali do Jerusaléma podle
obyčeje ke dni svůtečnímu;
43. a když vykonali dni a navracovali
se, zůstalo dítě Ježíš vJerusalómě. a
nepoznali rodičové jeho.
44. Domnívajíce se pak. žeby byl v
zástupu. ušli den cesty s hledah ho
mezi příbuznými a známými.
45. A nenaležie, vrátili jsou se do
Jerusaléma. hledajíce ho.
46. I stalo se. po třech dnech nalezli
jej v chrámě. an sedí mezi učiteli. po
slouchaje 'ich a.otamje se jich.

Z i pak avšichni.
kteříjejdyšeli.
rozumností
odpovědmi
je o.
byla sstarala ve (iiiech mnohých a živa. nad47.
48. A uzřevše. divili se. I řekla matka
byla s mužem svým sedm let od panen
ství svého.
jeho k němu: Synu. co jsi nám tak uči
37. A ta vdova byla. až do let osmde— nil? aj! otec tvůj a já s žulostí hledali
siti a čtyř; kterážto nevycházela. : chrlí. jsme tebe.
49. [ řeklknim: Což 'est. žejste mne
mu. sloužíc Bohu posty a modlitbami
dnem i noci.
hledali? Zdali jste nevě eli. že já v těch
38. A ta. v touž hodinu přišedši. chvá věcech. které jsou Otce meho. musím
lila Pkua. a mluvila o něm všechněm, býti?
50. A oni nesrozuměli slovu. kteréž
kteříž očekávali vykoupení ist-selského.
39. A když v konali všecko podle mluvil k nim..
zákona. Páně.
tili se do Galilee do
51. [ sstoupil :; nimi a. přišel do Nu
města svého Nazaretu.'
sareta & byl poddán jim.“ A matka
. 40. Dítě pak rostlo a posilovalo ne'
29-30) t. nyni .“

a tohoto sveta vykročila. když

jsem apatřil avůta spadalo. jeji jat aoolal k osvi
coni nirodům. (la. 42. 5—49. B.)

31) t. antvruloati ardoenmuinouveiivnehoat-m

uhynou. (Vin la. 8. M. 1.Petr. 2. 7—8) — ")
t. kdož v neho uvěří. milosti jde apuaní budou
— "') '. jemuž skoro všichni slovem, akutkom

satí.
35) a. tuto

jeji nepřátelským“tipy svy'míuihati
odpa pronikne co moč mntehkó ardea

$?„M“ál5m“atmwú ..."
“31:3
takioapokrokemletuíojínapl'l namonto

llko lidem více zjevovala: tak munte) | 52.. nov.

Jan1.144de

„pravdn“jat tolikco moudro:

byla „plno-ti“

mlha“ Bati Jan 8. M.), jak již

- "'

u“

t. nejsvttčjti duke Kristovo obdařen.

bylpramenu. (u. )

41) zakon lojh'lův manual kaidkhodo

Můytitkdtnrokkednům
uum

Inn

witch mdoJern

. (!|. man.a. na V.Moji.16.16.)

tve: můrou neu-nímu vyplnilou. kdnynría pod 49) a_vita. in plníti musím to, není Otce můj ne
huky uložílgatakjaudmyultlmohl.io)aam
um
Italic. všeckyukrutnbmukyBoiakehoSyna
nebo rpolu trpela. — ") t. učením a utrpením
protov Jun-lůně v chranit dual:_nek£rl.
jeho detí se, kdo uphmnou. pravou vírou Spa—
sitele (:lěekůvali. a kde při tom jen k lobkkym

89) dinyal
m
Lníkolivhnad.
nýbrž po utthdok'gypua
omni Horodnaova. (ln. 2.11)

po

40) \.
alel—ezhvaav
na se člwůčonabvi nule. dell |
violu-vů
mapojeny'mnmůntmaapodmhta—
(V řackům se nyní pridava ,v duchu:“ pů

w) vŠ'ŠŽŠZ'JÉ
'$“ “3.3%Tm
mm. meníčumim...
Oteojakonlbii;
nutno

jim bylo. že upa—ni lvůta vykwl vy—

učovanim. “naky . smrtimu

51) :. polluhn. na příklad vtom aylům a darem.—

5') t. pon-tunea Mín-lic: očkdív. | úl

nebonoaih nad Ham. uchovala je. aby 10 pak

jeho uchovávala všech slova ta v srdci bet-incísaře.“ když Pontuký Pilát zpra
svém."
(Sndm na.)
62. A Ježiš proaplvd moudrosti .

věkem: milosti u Bohai u lidí..

(1.Král. 2. 26.)

“Witol- ..
]-

kůh ".=-i tu:—Hu.

; 16. vydí:“ Kw;

. ,
. lůja'k Bohu. .

l. Léta pak potulného dsahtvi Ti

voval Jůdsko."

. Heródoa byl čtvrtá.—

kom'"
v Galilciďituro
Filipink.
j 6 a bratrjeho.
čtvrtákomkrajiny
hchonit
aké.„' . Lysaniiš čtu-úkon: abilin

skýmfrr

Evangeliumev.Latin

&. 2—2 6.

2. na knlžet knéžs ch Annžiie e v srdcích
oh
' ' o Janovi. ebn
Keiféée. stalo se slovo iné k Janovi. libyonsnaýblm:
16.
v
él
Jan
vlechnbm řka:
synu Zechuihiovu, na použtif slu. e.)

3.1chodil ovžlkrejinéjo

kée

za"lnežlikřtlmvis
vodou;
silné'
jé., kterému!
n ale Éjdd
khal křest po énl na odpuštění hřichův. Jít
roevLsti řeménka u obuvi je oetent vés
4. jakž
o p.....
o 'ee“i“v “&'ů'Éa
c
křtlti bude Duchem svetým a ohněm;
Isaiňie prorokez- ilia.: volajlclho na
(Met.a. l l.)
poušti; připrsmjte cestu Pinč. přlmó
17. jehožto véječke vruce jehO. a 
čisti humno své &elu-omžždi pšenici'do
čiňte stezky jeho ;
(i.. co.8..len1.as.)
6. každé údoli bude vyplněno a každé obilnice své. ele plévy půliti bude ohněm
hora. a palubek bude ponlžen; a budou neuhasiteln .
18. A tak i mnohé jiné věci nepomi
křivé mista přímé. a ostré cestami rov
nými;
naje zvéstoval lidu.
6. i uzři všeliké télo speseni Božl.'
19. Heródes pak čtvrték. když byl
7. Tehdy pravil k rástupůmf kteřlž od něho tresth pro Herodisdu. man
vycházeli. aby
křténi byli od něho: želku bratra svého. i ze všech zlých věci.
Plémé ještě:-čl. Tdo vém ukázal. utéci které činil Heródea.
(let. 14.e.)
budoucímu hněvu?

(Met.8.7.)
20. přičinil ke všemu i to. že vsedil
(na. a. n.)
8. Protož čiňte hodné ovoce pokini: Jena. do žaláře.
21. ] stalo se. když všecken lid se
neopovažujto se řiksti u sebe: Otce
mime Abrahama! Nebot pravím vém, křtilskd ' se pokřtil iJeili amodlil
o se nebe;
žet mocen jest Bůh : tohoto kameni se. o
(na. s. ie. m. 1,10.Jan ]. se.)
vzhuditi syny Abrahamovi. (Jen8.33.)
22. a. Duch svatý sstoupil v tělesné
9. Již zajisté sekera k kořenu stromů
přiloženajest. Protož každý strom. kte způsobé jako holubice na něj; a hlas s
nebo
stal se: Ty jsi Syn můj milý. v to
rýž nenese ovoce dobrého. vytat :; na
bét se mi zallhilo.
oheň uvržen bude.

10. [ ténli se ho ústupové řkouce:
Co tehdy budeme činiti?
11. On pak odpovldsje pravil jim:
Kdo má dvěsukně. dej nemajlclmu: &kdo
má. pokrm . učiň též.(.l.t.2.15.l.hn3.17.)
12. Přišli pekicelnl.ab pokřtěnibyli.
a řekli jemu: Mistře, co deme činiti?
13. A on řekl k nim: Nic vlce nevy
blnejte. než co vém ustanoveno jest.
14. TézaIi ek se ho i vojáci řkouce:
A my co b eme činiti? [ řekl jim:
Žádného nepotlačujte. aniž čiňte křivdy:
&dosti mějte na svém latu.
'
15. A když se lid domníval a všichni
!) Vleúnébyltebd“jam
Anne jmenuje.

la byl a

ndvyléi-hee-;

pani-vedi prvé nejryžlim kne

nhev čestný podržel.e jee

teet Knih! v Jen 18. IS.). nemelho vlivu v

Mvůni

6) t. vleliky' človek ins-H očité

7)

vhhMQS—tm
8.et.d.)
lest-e k Sechau- e Půdu-(Met.
8. 7.). ale

tek ie i : nástupů iyiei. kterých ae týhle.

(Nite9,351...

s, 17.17.5. u. Pet. 1. n.)

23. A bylton Ježiš

třiceti let.

počínaje' asi

jak se domnlvnlo. syn Jo—

sefův.jenž byl Heliůvf" jenž byl Me
ův.

(Met. 1. 1—13.)

24. jenž byl Lévi, jenž b ] Melchiův.
'enž byl Janneův. 'enž byl osefův.
J 25. jenž byl hlethntiéšův. jenž byl
Amosův, jenž byl Nahumův. jenž byl
Hesliův. jenž byl Neggeův,
26. jenž byl Mehethův. jenž byl Me

23tuhá-vů.
now
Ie
Hm.-.-)$%.nam.-ingo“
c.
e ee se to
že nponens-IPM
čtlyryoléxaménenežM.:-L.
'
81. roh svéhoveku. M

Srov. Den. 9. 24—27. pan.) — '")

!. setin:

uuu tuto ev. [Alumini— Merle
jmen e iste

ni Jeeefe._prote'- dle qdee

jen unii v reach-ech ee umu;

F

Ě

ev.

Metal pak euvt rodokmenJoeeťdv; ohe bly
byl!s M- Duklou. Jeeefpo
pkpeNethenevlgnelijeet
ehm-itoni
.u- eebe Joellem

nese

Mun

IV.m

3.21._. 4_13_

3. Řekl pa jemu ďábel: Jsi-li Syn

Můšův. jenž
jenž
Semejův. jenž byl Boží. rei kamenu tomuto. et chlebem
Josefův.
bylbylůdův.
27. jenž byl Jomneův. jenž byl Re jest.
sův. jenž byl Zaobebelův. jenž byl Se
4. [ odpověděl 'emu Ježiš: Psáno
lethielův.
Neriův. jenž
28. jenžjenž !bšílelehiův.
! Ad—
diův. jenž by Kosenův. jenž byl
dnnův..jenž byl Herův.
29.
byl Jeeusův, jenž byl Elie—
zel-úv. jenž byl Jorimův. jenž byl Me
thetův, jenž byl Levi.
30. jenž b lSimeonův. "enž byl Jů
dův. 'enž b [ osefův.jenž yl Jonanův.

jenž yl Erhkimův.
gu. jenž b lMeleův. jenž byl Men
nanův. 'enž yl Mathethanův. jenž byl
Nathan v. jenž byl Davidův.
32. jenž byl Jesse. jenž byl Obědův.

jest. že ne samým
ebem živ jee: člo—
věk. ale každým slovem Božím. (v_n.a, 3.)

5. Ivedl jej ďůbel na horu vysokou
. ukázal mu v okamženl všecka králov
stvl okresu zemského,
6. &dl jemu: Dám! tobě všecku tuto
moc i slávu jejich: nebo mně dána jsou
a komní chci. 'dávám je.
7. Protož ty poklonlš-li se přede
mnou, bude všecko tvé.
8. [ odpověděv Ježiš. řekl jemu:
Psáno jest.: Pánu Bohu svému se kla
něti a jemu samému sloužiti budeš!
(v. Moji. e. us.—10. 20.)

9. A vedl jej do Jeruzaléma. a po—

jpnž
byl Bózův. jenž byl Salmonův. jenž
yl Nassonův.
33. jenž byl Aminadabův. jenž byl

Anmův. jenž byl Estonův. jenž byl
F Aresův.jenž byl Jůdův.
34. jenž byl Jakobův. jenž byl lsžkův.
“jenž byl Abrahamův. jenž byl Tbůre.
jenž byl Nůchorův.
35. jenž byl Sěrugův. jenž byl Ragnův.
jenž byl Fělegův. jenž byl Heberův.
jenž byl Síle,
36. jenž byl Ksinanův. jenž b [Ar
faxadův. jenž b 1 Sémův. jenž by Noe
mův. jenž b | ěmechův.
37. 'enž byl Mathusnlěmův. jenž byl
Enoch v. jenž byl Malaleelův. jenž byl
Kninanův.
'
38. jenž b ! Henosův. jenž byl Se
thův. jenž by Adamův. jenž byl Boží.

stavil ho na vrch chrámu a řekl jemu:
Jsi-li Syn Boží. spust se odtud dolů:
10. nebo psáno jest.. že andělům
svým přikůml o tobě. aby tě osti'ibali:
(Ždm 90.11)
11. a že na ruce'uchopl tě. abys snad
nem-azil o kámen nohy své.
12. A odpovidaje Ježiš. di jemu:

no jest: Nebudeš pokoušeti Pána

Boha sveho:

(v. Moji.6, m.)

13. A dokomv ďábel všecka poku
šení. odšel od něho až do času?
14. I navrátil se Ježiš v moci Ducha“
do Galileo: a vyšla. pověst o něm po vžl
krajině.

(Mu. 4. 12.)

15. A on učil ve žkolžcb jejich &ve
leben byl ode všech.

16. ] přišel do Nazaretu.. kdež b ]
vychován. : všel podle obyčeje své
v den sobotni do školy: i vstal! jest.,
Kapitola 4.
(ua. 13.54.11...a.1..ms.45.)
Wnunlse udaj—pak edďěbhpo aby17.četl.
A dána. jest mu kniha Ieaiaěe
koule-; 16. o ve
le nas.-fenu,
vlast-mh
"uhnul—hm.va
člevěbďlhm
proroka.. A rozvinuv knihu. nalezl ml
Mio.—bylá Mal—obě)“ udržuje.eto. kdež bylo sine:
(11.61.10
18. „Duch žně nade mnou: pročež
]. Ježiš pak pln jse Ducha svatého.
vržtil se od Jordžnu : puzen jest od pomazal mne & poelal mne kázat. evan
Ducha na poušt.
(ma 4. 1.. d.)
1 &. Hlodnějl'he.vezumě
mhd-Mjohe
villheaiahubltlljejmiluju (2,8.53l
2. Tu trval) č 'cetidnl a pokonžen slul?
Jen lt so.)
byl
ďžbla. A mc nejedl v těch dnech : 14) !. deblu! tim velka necte-t Duba ního. ve
řejněmh
. hůl-je.
a když se oni skonaly. zlečněl.

" lg-...
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gelium chudým. uzdravovat skroušených
srdcem.
19. zvěstovat jatým propuštěni s sle
ým vidění. propustit soužen ch na svo
u, zvěstovat vzěcně lěto žně a den

odplaty!
20. A když svinul knihu. vrětil ji alu
žebnlku a posadil se. A oči všech ve
škole b ly obrěceny naň.
21.
počal mlnviti k nim: Dnes se
naplnilo pismo toto v uších vsšich.'
22. A všichni jemu posvědčovali a
divili se lihým slovům. kteráž vychá,
zela z úst jeho. a previli: Zdnliž tento
neni syn Josefův?
23. 1 dl jim Zajisté dite mi to při
slovl: Lékaři. uzdrav sebe samého; jak
velikě věci slyšeli jsme. že jsi učinil v
Kafarnsum. učiň i zde v své vlasti.“
(Met. 4. za. 13. av.)

24. I řekl: Zajisté pravím vám. že
žádný rorok neni vzžcen v vlasti své.
25.
pravdě pravlm vam: Mnoho
vdov bylo za dnův Eliášových v lidu
israelskěm. kdyžto zavřeno bylo nebe
tři léta a šest měsíců. když nastal hlad
veliký po vši zemi:
26. a k nižádně z nich nebyl oslěn
Eliáš. než do Sarepty sidonskě. ženě
vdově.
27. A mnoho malomocných bylo v
lidu israelskěm za Elisea proroka. a
žádný z nich nebyl očištěn. než Náman

31. I sstoupil do Kafernaum. města
galilejského. a tu učil je v dny sobotni.
(na. 4. is. Mu. !. zl.)
32. [ divili se učenl jeho. nebo moc-£
byla řeč 'eho.
(na. 7.za)
33. A yl ve škole člověk msjlcl ďábla
nečistěho; i zvolal hlasem velikým.
(Nar. 1. za)

34. řka: Nechej! Co jest tobě do nh.

Jeilěi Nmuký?

Přišel'si nás atra

tit? znám tě. kdo jsi: Svat Božl.
35. [ pohrozil mu Ježiš. i'ka: Umlkniž
a vyjdi od něho. A když jej byl povrhl
ďábel do prostředka. vyšel od něho a
nic mu neuškodil.
36. ] pojal strach všecky a rozmlou
vali vespolek řkouce: Jaké jest to slovo.
že s moci a silou přikazuje nečistým du
chům &vycházejí?

37. I rozcházela se o něm pověst po
všelikěm mlstě tě krajiny.
_
38.
vstav Ježiš ze školy. všel do

domu 'monova; tchýně pak imonova
tržpena byla těžkou zimnicí: i prosili
ho za ni.
(Mar..B.MJlnr. Laosu.)
39. A stoje nad nl. přikázal zimnici. i
ostalajl; a hned vstavši. posluhovala im.
40. Když pak slunce zašlo. všickni.
kteří měli nemocné rozličnými neduhy.
vodili je k němu: a on na jednohokaž
děho : nich ruce vzklěda'e. uzdravoval 'e.
41. Od mnohých pa vycházela 
belstvl. křičloe a řlkajlee: „Ty jsi Syn
Božil“ A on tresce je. nedopouštěl jlm
syrský.'
28. [ naplnění jsou všickni ve škole mluviti: nebo věděli. že on jest Kristus.
42. A když byl den. vysed odšel na
hněvem. slyšlce to.
29. ] povstali a vyvrhli jej ven z mě pusté misto; i hledali ho ústupové. a
sta a vedli ho ažnavrchhory. na kteréž přišli až k němu a zdržovali jej. aby ne
město jejich bylo uděláno. aby jej dolů odcházel od nich.
sstrčili
43. Jimžto on řekl: [ jin m měatům
30. Ale on projde prostředkem jich. musim zvěstovati krklovstvl 'l; nebot
usel.'
proto jsem poslán.
44. I karel ve školách gnlilejských.
Zl) t. dnes. ptěve nyni. poémě se nsplňevni pro.
I'UCNŠ
toto. kw
I“
.
23) Předstirs jim Kristu křivě jejich o nem smý
ilsni prve než je projevili; myslii mu tou's' řict:
Neuvěřime tobě. jakkoliv anna.. ie jn mnohě
diry učinil v Kat-muni. dohnán takový-ehne

učinii i zde. v vhstl "tací

piibnmy'lnisvými.

nebo oči jejich tak nalepil. to je) nevideli. anebo

oni sami methan s hrůzou lnu jsouce. neo-neim
se mu nnň utuhnutí.
Nechtěl tehděi umřít-i.

poněvadžjem .neleln hodin- Jehe' (Juu7.se)

27) Vis lll. Král. ". 9. — V. Kůl. &. M.)
30) Round. u hud něm ne jim neviditelným učinil.

__ mu- cuki.
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sel..“

mnou..

11. A přivede lodi k zemi a všecko
opustiváe. šli na nim.
12. I stalo se. když byl v jednom
und-tm
ludnvnje-abmoenhoo
“peut-albert!lovu;lpovolává
snahou městě. a aj! (byl tu) muž pln malomo
cenetvi; a udev Ježíše.
na tvář a
l. Stalo se
. když se datu vě prosil bo. řka: Pane, c ceš-li. můžeš
(na. s. a. Mar.1.40.)
na něj volili. agli slyšeli slovo Bola i mne13.očistiti.
[ vztáh Ježiš ruku. dotek! se ho.
stalt on podle jezera genesaretskěho. l'lta: Chci. buď číst! A hned odešlo od
(m4.1s.uu.1,1e . a.)
něho malomoeenstvi.
2. A uzřel dvě lodi. any stoji u je
14. I přikázal jemu. aby žádnůnu
zera: rybáři pak byli sstoupih a vy
nepravil. ale (řekl): Jdi. ukaž se knězi a
pil-ali sítě.
3. [ vstoupiv na.jednu z lodi. kteráž obětuj za. očištěni své. jakož přikázal
byla imonova,' prosil ho, aby od země Mojžíš. na svědectví jim. (lu.uojz.1s.4.)
15. Rozhlašovala se pak viee řeč o
odvezl maličko. A sedě učil : lodičky
něm a scházeli se zástupově mnozi. aby

KMMMebdlĚh-unovyanddqemw

“0:8me

M"4. 21z
Šimonovly:y:

iky.

přes tal mluviti. řek! k
a byli uzdravení od nemocí
s
.
na hlubinu a rozestřete (jejlhslyšeli
16. On pak odcházel na poušt a mo

sitě svě k loveni.
5. A odpověděv Šimon. řekl jemu:
Mistře, přes celou noc pracujiee. nic

dlil se.
17. ] stalo se v jeden den: on seděl
jsme ne padli: ale k slovu tvému ro učo. I seděli těž Fariseově a zákona
zestru t.'
učitelé. kteříž se byli sešli ze viech
6. A když to učinili. zahrnuli množ městeček galilejských a jůdských i zJe
russléma:
a moc Páně byla k uzdravo
atvl veliké ryb: tak že se trhala sit
váni jich.“
jejich.
18. A a'! muži nesli na loži člověka.
7. l pokynuli tov čům. kteřlž byli
na jiné lodi. aby páli-Ě a pomohli jim. kterýž by ilakem poraženy: i hledali
! přišli a naplnili obě lodiee. tak že se vněati ho a položiti před něj: (nm. ma.)
19. a nenalezče pro zástup. kterouby
těměř
B. potopoval
zřevto '. nPetr. padl kno jej stranou vnesli. vstoupili na střechu
hám Ježliovým, řka: Odejdi ode mne. a spustili jej s ložem skrze podlahu do
prostřed řed Ježlše.
(Mar.2. 8. ad.)
Pane! nebot jsem člověkhflšn .'
20. Jejichžto viru když uzřel. řekl:
9. Hrůza zajisté byla jej o kličila i
všecky. kteříž s nim byli. nad lovem Člověče! odpouštěji se tobě hřichově
tvoji.
.
ryb, kteráž b li
li:
i zákonnlei a Fariseově
10. a těžjaksepszMJyny Zebe 21. l

deovy. kteřiž byli tovaryši Simonovy. [
dl Ježiš Šimonovi: Neboj se; již od to
hoto času lidi budeš loviti.'
8) Tim ee tajemně mnohde. se Sime- (Petr) bude
ustanovenředitelem Církve, v která jedině pnvě
učni Kristovo ee nachově. (Sv. Řehoř.)
5) & jakkoliv jsme ze doby noční. k lovu "ldlt pfi
hodně. se eli preci ničehoi upnepěli; pevnou
dům tim jevi ve věomohouznst Páně.
8) t. nehodou jsem "mmm
přitomnosti tvě, sn
jsem mnohyln hřiehůn podroben; : hlubekě po
kory tak di.
10) L jako jal posud ryby lovil, tak Honzu budet
učením starem-Monti lidi k životu věčnhnu.

:ysliti
ř ouee: Kdoá
Kdo jest
tento.
jenž
uvi rouhání?
může
odpustiti
hříchy. leč sám Bůh?
22. Poznav pak Ježiš myšleni jejich.
vldaje řekl k nim: Co myslite vsrd

od

clcllosvých?

(Jan 2. 25.)

23 Co jest snáze Hei: Odpouštěji se

tobě hřichově: čili Hei: Vstaň & choď?
24. Ale abyste věděli. že Syn člověka
17) L oo dokazou! lidem Boi-kou svou moc. nadro

nuetynemomé.kteii tu byli.

Wuv.—0.11.

Melian

mi moc na zemi odpouitčti hříchy. (dí
ilakem porsženému): Tobě: pravím,
vstaň. vezmi lože své s jdi do domu
svého.
26. A vstsv ihned před nimi. val
lože. na němž ležel. s odšel do domu
svého. velebě Boha.
26. ] pojala všecky hrůza: i velebili
Boha. A naplneni jsou básní. řkouoe:
Viděli jsme dnes divné věci!
27. A tom vyšel s uzřel publikina
jménem 'vi. sedícího ns ele. i řekl
jemu: Nisleduj mne: (na. 9.DJI-r.2.u.)
28. A on opustiv všecko. vstal a šel
za ním.
29. [ učinil jemu Levi hody veliké v
domě svém: : byl ústup velik publi
kanův i 'iných. kteříž s nimi sto ' '.
30. ed reptali Fsriseové a zákon
níci 'ejich řkouce kučeníkům jeho: Proč
s pu likány s hříšníky jíte &pijete?
31. A odpověděv Ježíš. řekl knim:
Nepotřebujít lékaře. kdo zdrůvi jsou. ale
kdo se zle mají.
32. Nepřišelt jsem povolat spravedli
vých._ale hříšných ku pokání.
33. A oni řekli jemu: Proč učeníci
Janovi často se postí s modlí. podobně
i Fsriseův: twojipak jedí a pijí ?(uu. a. 18.)
34. Jimž on řekl: Zdali můžete s 
nům ženicha. dokudž jest s nimi ženich.
knížeti, aby se postili?
35. Ale přijdou dnové. že odjet bude
od nich ženich: tehdáž se budou postiti
v těch dnech.

sv.Lukas.
39. A žůdný. kdo pije nm. nechce
hned nového, ale dí: Staré jest lepžif

Kapitola ..
Wl

mi ení-nikysve ptoti nil—okn
Melk,

p

koby nahotu nalil: 6. sim v sobotnusdnvuje človek.,

nehne nk- mjieiho; la volí-' dn“

". kážednům.

apoštolů;

]. ] stalo se v druhoprvní sobotu!
když šel skne obilí. že trhali učeníci
jeho klasy s rukama vymínsjíce, jedli.
2. Někteří pak : Fariseů řekli jim:
Co činíte. čeho nesluší činiti v soboty?
3. ! odpověděv Ježíš. řekl jim: Což
'ste toho nečtli. co učinil David. když
yl lačněl on i ti. kteříž s ním byli?
4. Kterak včel do domu- Božího &
val chleby posvátné &jedl a dal těm.
kteříž s ním byli. jichžto nenáleží jísti.
jediné kněžím? ([. Král.21, smím. 29.32.)

5. l řekl jim: Pánem jest Syn člo'
věku také i soboty.
6. Stalo pak se i v jinou sobotu. že
viel do školy a učil. A byl tu člověk.
s ruka jeho pravě. b ls uschlž. (Mu-.S.l.)
7. ] pozorovali za onníci a Fsriseové.
bude-li uzdravovsti v sobotu. aby na—
lezli. : čeho by jej obžalovali.
8. Ale on věděl m člení jejich; idí
člověku. kterýž měl ru u uschlou: Vstaň
&stůj v prostředku. A on vstav. stůl.

9. Ted řekl knimJežíš:

Ptům se

vás: Slui -li v sobotu dobře činiti. čili
zle? život zachovati, čili zkaziti?
10. A pohleděv na ně nn všecky vů
kol. řekl člověku: Vztahni ruku svou!

Pravil
pak i podobenství
k nim.
že 36.
žádný
nepřlšívb.:
platy : roucha
no 1 "úhl. s navrácenajest k zdraví ruka
vého' k rouchu vetchému: sic jinak i 'eho.
nové mtr-huje. & vetchému nepřísluší ] ll. Oni pak naplneni jsou nesmysl
záplata : nového.
ností' .. rozmlouvsli men sebou. coby
37. A žádný nevlóvů vína nového v Ježíšovi učinili.

usniky staré: sic jinak víno nové roztr—
hne usníky a samo vyteče. : usníky se
39) c.kdoučmnvihotsuvykLne—dnstohonucu:
pokazí.
protožiu uč-ilysvóodstsrých
'
woe—IN. k nevime. dokonalejiimn životu při
38. ale víno nové mů. býti dino v
nsulky nové a bude obé zachováno.
1) t. prsní sobotup_dlnhbm dni velikonoč
ním. od wade
očítali50 dní Mlok
učuileteíc.(HniLllíllu.2.a)
36)Zlukůhodelat:„Marw-yuku:
„ud-ý
msdiheknsnovůhohh..piílijskstn6u." 11)t hohen-autok- bylalíbesssbo.tnk že

(Vhletůll-stspmnhíml)

sedmi
:mmwmu

p
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25. Běda vim. kteřížjete naayeeni;'
12. l stalo se vtěeh dnech. vyšel na
horu modlit se. a přes noc trvalna mod— nebo lačněti budete. Běda vám. kteříž
litbě Boží.
se nyní smějete;" nebo kvíliti a plakati
u.. es. IS.)
13. A když byl den. povolal učeníků budete.
svých a vyvolil : nich dvanůote (kteréž
26. Běda. když vám dobrořečiti bu
i apoltoly' mal.)
(M.:.10,Luu-.a, IS.) dou lidó;' nebo tak činívali falešným
14. Šimona. kterémuž dal jméno Petr. prorokům otcové jejích.
a Ondřeje. bratra jeho. Jakuba a Jana.
27. Ale pravím vám. kteříž slyšíte:
Filipa a Bartolomě'
,
Milujte nepřátely své. dobře čiňte těm.
(Mat.5,440
15. Matouše (l):-může. Jakuba. syna kteříž vše nenkvidí.
28. Dobmřečte těm. kteříž vim zlo
Alfeova. a Šimona.kterýž slove Zelótee.'
16. a Jůdu, bratra Jakubova. a Jidíše řečí. :. modlete se za ty. kteříž vam
lskariotskěho. kterýž byl zrádce.
utrhají.
29. A kdo tebe bije v líce. nasaď i
17. A eetonpiv s nimi. stál na místě
polním a ústup učeníků 'eho a množ— druhého: a tomu. kdo ti odjímú plášt.
ství veliké lidu. že vieho ůdska i : Je nebraň ani sukně. (blat.5. 45.onr.e,7.)
30. Každému ak. kdo tb osí. dej :'
rusalémai : píímoří i : Týru i : Sidonu.
18. kteříž byli přišli. aby jej slyšeli. a kdo bóře.co tv ho jest. nežrdej zase."
a uzdravení byli od neduhů svých. l kte
31. A jakož chcete. aby vám lide či
říž tržpeni byli od duchů nečistých. byli nili. i vy jim podobné čiňte. (Tob.4,16.)
uzdravování.
32. Milujete-li ty. kteříž vis milují.
19. A všecken zástup hledal se ho 'akou mito milostí" neboti hříšnícimi
dotknouti; nebo moc : něho vycházela lují ty. kteříž je milují.
(Mat.5.46)
33. A budete-li dobře činiti těm. kte—
a uzdravovala všecky.
_
20. A on pozdvih očí na učeníky eve. říž vám dobře činí. jakou mLte milost?
pravil: Blahoslavení chudí; nebo vaše však i hříšníci to činí.
34. A půjčíte-li tem. od kterychž se
jeet království Boží.
(Met.5. 2.)
21. Blahoslavení. kteříž n í lačníte; nadějete zase v-títi. jakou mkte milost?
nebo budete nasycení. B ahoalavení. neboti hříšníci hříšníkům půjčují. aby
kteříž nyní plůčete; nebo amžti se bu me tolikéž vzali. (m 5.42.V.Mojž.15,e.)
dete.
35. Protož milujte nepřátely své. do—
22. Blahoslavení budete; když vás bře čiňte a půjčujte. ničeho se za to
budou lidé nenžviděti a když vka vyob nenadějíce: a budet odplata vaše mno
cují a zhaní a jméno vaše jako 116vyvr há a budete synové Ne'vyšžího; nebot
on dobrotiv jest k nev ěčným a zlým.
hnon pro Syna člověka:
(na. 5,11.)
36. Protož buďte milosrdní. jakož i
23. radujte se v ten den a veeelte se,
neb aj! odplata vaše mnohá! jest v nebi; Otec váš miloerdný jest.
37. Nesud'te a nebudete eouzeni: ne
takt zajisté činívali prorokům otcové
jich.
potupujte a nebudete potupeni: odpou
24. Ale však běda vím bohatým:' stějte a bude v'am odpuštěno. (mu..7. l.)

nebomáte potěšení"ó."
13) &

15) !

— (na

(sasha,

II). |. ad. Met. 3. IS.)

orllvee.dle ro"-h! "& lil-l: Miki.
Galild.

28) t. kuří mříž-ut po jídlo . ici batiu. nebo
"střídat je živin (Pilip. ID.) — “) T'un
pojímá vidí hřilnb rukou.
t. když v“ takovi ali. mu a převrleenilidi
ehvůliti budou; tim . val-uje. aby Hike evan
liam nemluví"
m k líbeetí. Behem jím.

Bleh, je Hutí neli. (Jef-n. B. ll.)
30) t.

o a na osobu. tek-ti— alepeu rukou.
— ") t. kde od tebe ničeho
'
'
odletu, na to. čím jinemu podouiil.

32) t.

pln t očekůvui. (u

5. 46)

8.33—7Jl.

Evangellumsv.thie.

38. Dávejte a bude vám dino. míru
dobrou a natlačenou a natřesenou.a
osutou dají v lůno vase; tou zajisté mě
rou. kterouž měřiti budete. bude vám
zase odměřeno.

(|_i_at.1.2. Nar. 4..u.)

39. Pověděl pak jim i podobenství:
Zdaliž může slepý slepého vésti? Zdali
oba do jámy nepadají? (am. 15.u.)

Kapitola 1.
“mm chvilivelikou
vln eetníkon.Mel-Halle

hned—M

poved e velebiJane Klade. 81.ma stk-silná
anl Jane. eli jeho neposlechli:
náhon.
Ferien e edponlti s]evnehill-ld..

1. Když pak dokonal všecka slova

40. Není učeník nad mistra. ale do— sva ' ušilidu. vield o Kafamaum.

konalý bude každý. bude-li jako mistr
jeho.
(na. 10.nm 13.ne.)

(Hat. B. 5. ad.)

2. Setníka p::j jednoho služebník.

41. Což pak vidíš mrvu v oku bratra jenž mu byl vz ný nemocen jsa. bral
se3. A ualyšev o Ježíšovi. poslal k němu
svého
a břevna. kteráž jest v(M.:.
oku 7tvém.
neznamenáš?
s.)
42. Anebo kterak můžeš říci bratru starší židovské. rose ho. aby přisel a
uzdravil služební jeho.
svému: Bratře. nechat vyvrhu mrvu z
4. A oni řišedše k Jesíšovi. prosili
oka tveho. sám v oku svém břevna ne

ho snažněř once jemu: Hoden jest.

vida?
če.pmhlédneš.
vyvrzuprvé břevno
: oka
svehoPo
at dy
abys vyňal
mrvu : oka bratra svého.
43. Neboť není strom dobrý. kterýž
nese ovoce zle: aniž jest strom zlý. kte
rýž nese ovoee dobre. (m7.18.12.33.)
44. Každý zajisté strom po svém
ovoci poznán bývá.. Nesbírají zajisté s
trní í'lkův. aniž s hloží sbírají hroznů.
45. Dobrý člověk : dobreho pokladu
srdce svého náší dobré a zlý člověk

abys mu to učinil;
6. nebo miluje národ náš a školu on
nim stavěl.
ežíš sel tedy s nimi. A když byli
již 6nedalekood domu. poslal k němu set—
ník přately. řka: Pane. netrap se; nebo
nejsem hoden. abys viel pod střechu

ze zlého pekla u vynůsí zlé; nebo : hoj—

8. Nebot ! já.jsem člověk pod mocí
postavený. maje pod sebou vojůky.a
dím tomuto: „Jdil“ a jde; a jinému:

nosti srdce mluví ústa.
46. Což pak mi říkáte: Pane. Pane!
a nečinlte. co pravímNM-W 21310 2 13)
47. Každý. kdo přichází ke mně a
slyší řeči me a plní'je. ukáží vam. komu
jest podoben:
(u.: 7.24—27)
48. Podoben jest člověku stavějícímu
dům. kterýž kopal hluboko a položil
základ na skále. A když se stala po
vodeň. obořila se řeka na dům ten.a
nemohla jím pohnouti; nebot byl za
ložen na skále.
49. Ale kdo slysí a nečiní. podoben
jest člověku. kterýž staví dům svůjna
semi bez základu: na kterýžto se obo
řila řeka a hned padl; i byl půd domu
toho veliký.

mou.

(mea

7. Proto sem i sám sebe za neh na
pokládal.
ych přišel k tobě: ale rei
slovem a usdraven bude služebník můj.

„Pí-ijďl“ a přijde:
a služebníku svemu:
,.Učintoto.
a učiní.
9. Uslyšev to Jožís. podivil se.
obrátiv se. řekl sLstupům nlsledujícím
jej: Zajisté. pravím vam. ani v Israeli
jsem nenalezl tak veliké víry!
10. A vržtivse se domů. kteříž po
silni byli. nalein služebníka. kterýž ne—
mocen byl zdraveho.

ll. lstalo
se potom:
doučeníoi
města.
kteréž
slovó Naimf
a šli sel
s ním
jeho a sůstup'veliký.

u
*):w"“zimamwww-*
")GGaIIlQIlllmjíhbodhoryTebnr.

Warm

7. 12—89.

12. Když pak se přibližoval k brěně tvou. kterýž připraví cestu tvou před
(una.1.uan.io.uu.1.z.)
města. aj! mrtvý byl nesen ven. syn je— tebou.
28. Nebo pravím vim: Nenít mea'
din
své. a ta vdova byla: a sš
rozenci žen žaduěho většího proroka
stup města mnohý s ni.

18. Kteroužto udev Pin. milosrden nad Jana Křtitele: ale kdožt jest menší
stvím hnut'sanadnLřekljí:
Neplačiž. v království Božím. jestit větší nežli on.
!

29. A sl še to všechen lid i ubli
14. A řutou iv dotekl se mar.
]
ni
pak. ktdč nesli.) zastavili se.) [řekl—: kšui. vele ili Boha. byvše po
křtem Janovým:
..Mišdeuěe. tobě pravím. vstaň!“
15. lposadilse. kterýž bylumřeLa
30. ale Fariseové a zákonníci pohrdli
radou Boží' sami proti sobě." uebyvše
počal mluviti. I dal 'ej mateři jeho.
16. Pojala pak
báseň a vele pokřtěni od něho.
31. | řekl Pán: Komu tedy přirov
bili Boha řkouce: Prorok veliký povstal
nám lidi pokolení tohoto? a komu jsou
mezi nimi. a Bůh navštívil lid svůj!
(Nu-24,19.Jan4.19.)
podobní?
(Mot. 11. 16. a d.)
17. A vyšla řeč ta o něm po všem
32. Podobni jsou dětem. které sedě.
Jůdsku i po vší krajině vůkol.
vaji na náměstí a ves lek na sebe vo
18. I zvěstovali Janovi učeníci jeho laji. Hkajíce: Pískali jsme vám. a neska
o všech těch věcech.
kali jste; žalostně jsme nařlkali. &ne
19. AzavolavJan dva : učeníků svých. plakali 'ste.
poslal kJežíšovi. řka: Ty-li jsi, kterýž
33. ebot přišel Jan Křtitel, ani jede,
přijíti máš. čili jiného čekati mime?
chleba. ani pije vína, a pravite: Dabel
. 20. Přišedše ak k němu muži. řekli: ství má!
(mu. 3. 4. Mar.1. s.)
34. Přišel Syn člověka. jeda a pije,
Jan kterýž
Křtitelpřijíti
po máš.
nás kčili
tobě.
řkl:če
Tag &. ravíte: Aj! člověk žrůč a piján vína.
jsi,
jiného
mame'.
(Mat—HJ)
přitel půblikanův &hřišníkův.
21.
touž pak hodinu b ! mnohě
35. A ospravedlněn jest moudrost
uzdraviivod neduhův a nemoci! a zlých ode všech synův svých!
duchův a slepým mnohým dal zrak.)
36. Prosil pak ho jeden : Fariseův.
22. A odpověděv řekl jim: Jdouce aby jedl s ním. A všed do domu Farisea.
posadil se za stolem.
gpvěste
Janovi.
co chodí.
jste slyšeli
a viděli:
í vidí.
kulhavi
malomocní
se
37. Aaj! žena. kteráž byla v městě
' . hlučí slyší. mrtvi vstávají : mrt hříšnice.jakž věděla. žeby seděl za sto
vých. chudým evangelium se zvěstuje; lem v domě Farisea. přinesla alabastro
23. a blahoslavený jest. kdo se ne vou nkdobu masti:
(mc. 26.7. Mar-14.3.an12.3.)
pohorší nade mnou.
(h. 35.s.)
88. a stojíc : sadu u nohou jeho.' po
24. A když odešli poslové Janovi.
počal mluviti k datupům o Janovi: Co čala slzami smšěeti nohy jeho a vlasy

tremvyšli
se klští
?
jste
nať—poušť
vidět? třtinu-li vě

mast!
ma: ích-ala a líbala nohy jeho a
hlavy svě

39. Uzřevpak to Fariseus. kterýž ho
25. Anebo co jste vyšli vidět? člo
věka-li měkkým roucbem oděného? Aj! byl pozval. pravil slim v sobě řka: Byt
ktd'í jsou v rouše druhém a v rozkoši,
30)t.ndoulrtltsPžua.kufouljlndalsvýmsvě—
v domích kralovských jsou.
Willow—")Lksvěěkedě.
26. Anebo co jste vyšli vidět? pro
roka-li? Ovšem pravím vám. i více neůi

proroka;

27. tentotjest. o kteremžjest sine:
Aj! podlim

anděla svěho

tváří

Evangeliumsv. muss.

7. 60—48.

&

/

tento h 1 prorok. věděltby zajisté. kdo
a. jaká šest. žena. která. se ho dotyků;
nebot hříšnicejest.
40.1 odpovidajo Ježiš. řekl &němu:
Šímone. mim tobe něco povědltí. A on
řekl: Mistře, pověz!
“. Dva dlužní byli jednomu věřiteli:
jeden byl dlužen pět set. peněz a. druhý

padeslte.

domu tveho, : vody nohám mým nedal
jsi: ale tato slzami smňčeh nohy má a
vlasy s

.vlýdllíIbenlajsi mi nedal; ale tato
jakž5vesla. nepřestala líhní nohou mých.

46.01ejem hls mé nepomual i:
do uto mastímugo nohy me.'
18
47. Protož pravím tobě: Odpouštějlt
se ji hřichovemnozi. nebot jest milovala
mnoho; komu! se pak měně odpouští.
mónět miluje.'
(LPoe-4.84

42. A lxdyi neměli. odkudby zaplatili.
48.1řekl k ní: Odpouštějlt se tobě
zdirustíl
(na. o.2.)
“Je jest oběma. Který ho tedy více hřlchovó.

43. Odpověděv Šimon, řekl. Mim ze
to. že ten. kterému více odpustil. A on Aqva-eteeoheoxňshsl'ůnhrheedvyůum
ludek
přivítán-tn; byhleedyed

řekljemu: Prbvějsi rozsoudil.

44. A obritiv se k ženě. řekl Šimo
noví: Vidíš tuto ženu! Všel jsem do

yun-o nehnanlib.

očí.—yuga

:wqilttojnhebníddnhs.
mnohými Dluh“
iai Jsi

|

není milosti chill-isla nd iy.
učinil-ieye-inul

Melian

1m

sv.Luhle.

7.49.- a.za.

48. [ počali. ktdí s lu ze stolem jiným v podobenstvích. a,b vidouce ne
udělí. semi v sobě Hali: Kdo jest viděli : slyěíce nerozuměli?
tento. ' už i hříchy od
'tí? (Svr.5.21.)
50. řekl k ženě: ín tvů tebe spa.

senu učinile;' jdii v pokoji. (un.5.34.)

(M13.14. Hu. 4.12.11.6. O.)

11. Jestit puk podobenství toto: Símě
jest slovo Boží.
12. Kteří
vedlé cesty. jsou ti.

Kapitola 8.

kteřízlállyší
přicházíaby
ďábel.
&vyn
slovoe : potom
srdce jejich.
vě
říce spasení nebyli.
.
m-mhheWeesvwe;
laně-'.kdoijeoe 13. Nebo kteří na skálu: ti když slyší. _
jeho;a
hodí njesuu;27.v1mítl
s radostí přijímají slovo. ale ti nemají
“hmmm
: odkmtokusktj-idcn
kořenů; ješto na čas věří a. v čes poku—
l. Istslo se potom: a on chodil po čení odstupují.
14. Kteréž ek mezi trní psdlo: ti
městech s.po městečkánh. kázaje : zvě
stuje království Boží. s dvanácte s ním. jsou. kteří slyseli. ele po pečovění a
2. i některé žen . kteréž byly uzdra zboží s rozkošech života 'douce. bývají
veny od duchů zlý :: od nemoci: Maria. udušeni ; nepřinášejí užitlku.
15. Ale kteréž v zemi dobrou. ti 'sou.
jenž slove Mngdslěnn. : nížto bylo sedm
kteřížto slyšíce slovo, v srdci dob m e
ďáblů v 'lo.'
3. .. 105811118..
manželka Chusova. úřed— výborném chovají s užitek přinášejí v
livosti.
níka Heródesova., s. Susanne e mnohé

MWK:—
m;;txmmunv

16. Nižúdn' psk muvitiv svíci. ne
jiné. kteréž mu posluhovely z statků
přikrývá ji
obou. anebo staví pod
svých.
postel:
ale na svícen staví. aby ti. kteří
4. Když pak se schňsel zástup mno
vcházejí.světlo viděnou; 5.15.Iu. 4.u.)
hý. . z měst pospícheli k němu. mluvil
17. Nebo nic není tajného. coby ne
v podobenství: (Mot.13.3.ln. 4. s. ed.)
5. V šel rozseveč. eby rozsíval símě bylo zjeveno. aniž cos ukrytého. coby
nebylo poznáno a nevyšlo ne jevo.
své; s dyž rouível. pedlo jedno vedlé
(Met. 10, ze. Mur. 4. 22.)
cesty &pošlepůno jest. a ptáci nebeští
18. Protož vizte. jak slyšíte.' Nebo
uobsli je.
(am.18.3.nu. m.)
kdo má, tomu bude dáno: e kdokoli
6. A jiné padlo na. skálu & vzešlé nemů. i to, což se domnívá míti. bude
uvedlo. protože nemělo vláhy.
'
odjato od nebo. (na. 13.12.51“3.31)
7. A 'ině padlo mezi trní, : trní spolu
19. Přišli pak k němu matka a bratří
vzrostlé udusilo je.
jeho a. nemohli ho dojíti pro zástup.
8. A jiné padlo v zemi dobrou; a kd ž
20. ] povědíno jest jemu: Matka tvá &
chtíce tebe viděti.
vzešlo.
stonásobzy.
'řo bratří tvoji stojí vně,
(list.. 12. 46. Met. 3. Sl.)
pověděvučinilo
volal: užitek
Kdo má.
usi k yšení.
si i.
21. Kterýžto odpověděv řekl knim:
y9. Otheli
k se ho učeníci jeho, Matka má. &.bratří moji jsou ti. kteříž
jskěby to bylo podobenství?
slovo Boží slyší a. plní.
(M.:. 3. Sl.)
10. Jimi on řekl: Vám dáno jest
22. Stalo psh se v jeden den: &on
máti tajemství království Božího; ale vstoupil na lodičku i učeníci jeho a. řekl
]: nim: Přeplavme se přes jezero. l
50) Vím jqi „úv-luh. neplatí nevěředruhých Ipo
lustoh'icieh. . tun oči. i. vue jest kořenvte

líht Malay. jiho sí dobrý-í skutkyluky listinu.

vstoupili.

(un s. 23. Met.4, 35.)

23. A když se plnili. usnul. I přišel

!) A hodlá-mňa
vy-itl. (ler. ] B.)Sv.Am vítr bouřlivý na jezero & naplňovely se
sm
dostane
„.
slylicen
. Bed. (lodí): i byli v nebezpečenství.
|: s Toft-lísmísto
MM
nmmůji.
„

pečet by: Iti-i působením
sly'thdubů

IB)tebyeeslyiitquebylobuuilhmn.4.2l.ed.)

s. 24—51.

Www

bot běml velikou uchvácení byli. On
24. [ přistoupivie
ho pohrozil
řkonee: psk vstoupiv ns lodi. vrátil se.
Mistře,
yneme. A sbudili
on vstsv
větru s bouři vodni s přestsls; i stslo se
38. [ prosil ho muž. z něhož ďLblovó
utiienl.
vyšli. sby s ním byl. Ale Ježiš propustil
25. [ řekl jim: Kde 'est vin vaše? ho. řks:
39. Nsvrst se do domu svého s 
Kteřižto bojlee se. di ' i se. vespolek
řkouee: [ kdo jest tento. že i větrům prsvuj. jsk velike věci učinil tobě B .
[ odčed.
rsvovsl po všem městě. jsk
veliké věel učinil mu Ježiš.
příkazu:|
ia 35.
ho?
26.
' ' se apokruchsjl
o
"n geresenskě.
kte-si jest proti Galilei."l,
40. Stalo se pak. když se nsvrstil
při'sl ho zástup; nebo viickni
27. Akd ' „Émila
m'a 23.1 Ježiš.
u
ns" sem:.
očekávali o.
ho jeden majitel-yi) měl ďúbelsptgijiž
41. A sj ! přišel muž.. kteremuž jměno “
od mnoho časův &neodlvsl se mnohem, bylo Jsjrus. s ten byl představený školy
aniž přebýval v domě. ale mezi hroby. židovské: i padl k nohám Ježišovým.
28. Ten jak uzřel Ježíše, padl před prose ho. sby viel do domu jeho;
(ln. 9. IB.I.:. 5. 21.)
ním s skřik hlasem velikým. řekl: Což
tobě jest do mne. Ježíši. Synu Boha
42. nebo měl dceru jedinou ssi dvs
náctiletou s to umlmln. A 'hodilo se,
Nejvyššlho? Prosím tě. netrsp mne!
29. Nebo přikazovsl duchu nečistěmu. když šel. že jej ústupové tiskli.
43. A byls jedns iens v knotoku od
sby vyšel z člověka. Po mnohe zajisté
časy jim lomeovsl; s býval ukověn ře let dvsněcti, jenž byla vynaložil-. ns lě
s v poutech střežen. ale polůmsv oko keře všechen ststek svůj. aniž mohls od
vy, býval od ďáblspuzen ns pustá mista. koho uzdravens býti;
30. Otěnl pak se ho Ježiš, řks: Jak
44. přistoupila s adu & dotkls se
ti řlkajlYAon řekl: ..Zůstup!" nebo bylo podolka rouehs jeho: s hned se ustavil
mnoho ďáblů do něho vešlo.
tok krve je'l.
45. l ře Ježiš: Kdo jest. jenž se
31. [ prosili ho. aby jim nepřikszovsl
jlti do roputi.
mne dotekl? A když všiekni uplrsli.
32.
10
tu stádo ve
mno řekl Petr s kteří s nim byli: Mistře, zb.

hých. ktžřiž;;?th

ns hořelihiprosili stupově tisknou s tlsčl tebe. s ty prsvli:
ho. sbyjim dopustil do nich vjlti. I do Kdo se mne dotekl?
46. Iřekl Ježiš: Dotek! se mne ně
pustil jim.
33. Tedy vyšedše ďáblové : člověka. kdo; nebot jl vim. že moc ode mne
vešli do vepřův: i hnslo se stědo prudce

s vrchu do jezera a ztonulo. (1m. s. 32.)
34. Kd ž uzřeli ti. kteříž pásli. co se
stslo. utelili a vyprsvovsli to po mě
stě i
vsech.
35. Tedy šli lidé. sby viděli . co se
stslo: i přišli k Ježíšovi s nslezli člo
věka.. : kterého vyšli ďáblové. oděněllo

'747' Ase.
vidoucžena.
nebylo.
třesouc
přistoupilsžeby:;jno
s p a před
no
hama jeho &pověděls přede vělm lidem..
pro kterou příčinu se ho dotkls i kte
rak ihned uzdrsvens 'est.
48. A on řekl jl: eero. vin tvě. tě
uzdravils; jdii v

kojí.

(|In—5. 34h)

s zdravě mysli. sn sedl u nohou jeho;
i báli se.

Kd i on ještě školy.
mluvil.řpřišelje
den49.k předsuveněmu
s jemu:
36.. Vypnvovsli plk jim také ti. kte Doors tvá již nmřels; neobtěžuj ho.
60. Ale Ježiš usl šev to slovo. odpo
řlž byli viděli. ktersk jest sdrěv učiněn
věděl otci divky: Přeboj se! toliko věř,
od toho Zůstupu.
37. I prosilo ho všecko množství kn. s sdrěvat bude. '
51. A vied do domu. nedopustil s
jiny gmsenskě. aby odšel od nich; ne
Blbli českú.
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aebou vjiti žhdněmu než Petrovi a Ja
kubovi a Janovi & otci a autoři dívky.
(Nite 9. 28. Met. 26. 37.)

62. A "o
vali ji viickni a kvílili:
On pak že : Neplačte; neumi-ela! dívka.
ale spít.
53. I poemlvali se mu, vědouce. že
le.
54. On
ujav ji za ruku jeji. zavo
lal řka: D vko. vstaň!
55. ! navrátil se duch její a vstala
hned. ! kázal jí děti jísli.

66. ]přikázal.
divili seaby
náramně
rodičové
jimžto
žádnému
nepra její.
' i.
co se bylo stalo.

Kupltola o.

8. 52. — 9. 22.

kdož
jest tento. o němž " takové
věci yším? I byl židoetiv vi ěti jej.
10. A vrltivše ae
žtolé vy favo
vali jemu. cožkoli činili: a pojav je. od
iel soukromí m. místo puetě. jenž jeet
u Betseidy.

(Mar.6. si.)

11. To když zvěděli ústupové.

na nlm:ipřija.l

šli

je a mluvil jim o

království Božím. a t . kteří uzdravení
potřebovali. uzdravolař.
12. Počel pak co den nachylovati.
A přistoupivio dvanácte. řekli jemu:
Roepuat nástupy. at rozejdouce se do
městeček a do vesnic vůkolnlch jdou a
naleznou pokrmů; nebo jeme tuto na

místě pustěm.

mu. 14, 15. Mar.e. se.)

13. (řekl k nim: Dejte vy jim jisti.
Kra—' vysili dvaněcte apoštolů; 7. co “codes 0 Ale oni řekli: Nemámet více než pět
chlebův
:. dvě ryby; lečbychme my
KM
mínil;ull. apoltolů.
Krimi: nuyeuje
damagedmají;
úlohy.
IB. dom
na kohojej
29.
pominu se na hoře: 38 udi-evil človek- “blan po enad šli a nakoupili pro všechen tento
aedlělio; 48. uc'i pokoře . 50. jaký ma' byti pravý ni

sledovnikjůo.

zástup
krmů.
(Jan 6, 9.)
14. ylo pak mužův okolo čti tisi
cův. [ řekl učenikům svým:
zkažtc

]. ] svolav dvmůcte apoštolů. dal
jim sílu a moc nad všelikým dňbelstvim jim poeaditi se po řadech o padesati.
15. I učinili tak: a rozkamli všem
a aby uzdravovali neduhy. (Mar.6. 8. a a.,
2. [ poslal je. aby kězali království posaditi se.
Boží a uzdravovnli nemocné.
16. A vzav pět chlebův a dvě ryby.
3. A řekl jim: Nic neberte na cestu, vzhlédl k nebi a požehnal je: i lámal
ani hůlky. ani mošny. ani chleba.. ani a rozdžval učenikům svým. aby kladli
před zástup .
peněž. aniž dvou sukní mlvejte.
(na. 10.g.)
17. ] jedli věickni a nasycení jsou.
4. A do ktenŽhožkoli domu vejdete. A sebráno jest, což jim bylo oetalo.
drobtů
dvanácte koěův.
tam zůstaňte a odtud nevycházejte.
18. [sta.lo ee. když byl sám mo'dle
5. A kdožkoli vás nepřijmou: vy
'douce : města toho. take rach : no— ee, že byli s ním také učenici: iotažal
hou svých vyrazte na svě ectví proti se jich. řka: Kým mne praví býti sů
nim.
(53.13.51)
stupovó?
(na. 16.13.11... 8. 27. . a.)
6. lvyčeděe. chodili po městečkách
19. A oni odpověděli a řekli: Janem
vůkol. zvěstujíce evangelium a uzdra Křtitelem a jiní Eliášem. jiní pak. že
vujíce všudy.
prorok jeden z předešlých vstal.
7. Uslyžel pak Horódee čtvrtak vše
20. I řekl jim: Vy pak kým mne b ti
cky věci. kteréž se děly od něho. i byl
ravíte? Odpověděv Šimon Petr. ře :
Ram
Boum
v nejistotě. protože se pravilo
8. od některých: že Jan vstal : mrt
21. A on pohroaiv jim. přikázal. aby
vých; a od jiných: že se Eliáš zjevil; toho žždněmu nepravili.
od některých pak: že vstal jeden : ata
22. řka. že Syn člověka musí mnoho
rých prorokův.
trpěti a navržen býti od starších a od
(Svrdiu 8.19.1lst. 14. l.)

9. ] řekl Herodes: Jana jsem ji. stal:

20) hleděl-n. Synem Božím. (let

16. IS.)

r_ř
o. 23—49.

Mehmet“

knížst kněžských i od zékonníkův s žs
bit býti &třetího dne z mrtvých vstiti.
(na. 17.zl.)
23. [ prsvil všechněm: Chce-li kdo
zs mnou přijíti. npi-i sebe sám .. beř
lu'iž svůj každého dne s nůsleduj mne.
(Net. 10. SB.)

24. Nebo kdo bude chtlti život svůj
uchovsti. ztratit jej: & kdož ztratí život
svůj pro mne. aschovétjej.(N'ue17.ss.)
26. Nebo co prospě'e člověku. b
všecken svét získal s
sebe zkazili:
n na sobě škodu trpěl?
26.Nebotkdo se bude styděti se mne

amřečimé. žstoho se bude st dětii
Syn člověka. když přijde u velebnosti
své &Otcové i Svatých andělův.
(Níže12. s. na. 10. 33. Her. s. se)

27. Ale jisté pravím vém: Jsout ně
kteří žtéch. jenž tuto stojí. kteříž ne
okusí smrti. až užřl království Boží.
28. [ stalo se asi v osmi dnech po
těch slovech: i pojsl Petra a Jakuba a
Jana s vstoupil ns horu. aby se modlil.
(mt. 17.1.uu. 9. l.)
_ 29. A když se modlil. učiněna jest
podoba
obličeje jeho jiné(ust.
& oděv
"i &.stkvoucl.
9. 1. s jeho
d.)
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jest Ježíš sám. A oni mlčeli s ne vili
v téch dnech žádnému ničeho zto . oo
byli videli.
37. Stalo se pak druhého dne. když

sstupiovsli
s (Ihr.
hory.9. na.s
potkal
ústup
mno ý.
d. na.je 17.u.)
38. A sj! muž : zástupu zvolal. řka:
Mistře, prosím tě. vzhledni na. syna. mé

ho; nebot jest můj jediný.
39. A s'! duch popedž 'ej s hned
křičí. i po ží ho s lomcuje j m,nn slíni.
s stéžkostí odchází od něho. si 'o jím.
4-0. lprosil jsem učeníků t c . aby
jej vyvrhli. s. nemohli.
41. A odpovédév Ježíš. řekl: ó po
kolení nevěřící & převrácené! dokudž
budu u vás a budu snášeti vis. Přiveď
sem syna svého.
(ust. 17. 16.ed.)
42. A když přicházel. porazil jej d'é
bel s. lomcovsl jim.
'
43. l pohrozil Ježíš duchu nečistému.

sgzdrml
pscholíka & nevrátil jej otci
je
o.
44. I divili se všickni velikosti Boží:
s když se vžickni divili všem věcem.
kteréž činil. řekl učeníkům svým: Složte
3 ověks
v srdcích
svých
;' nebot Syn
vydán
budeřečityto
v ruce lidské.
(Mu. 9. so.)

30. pak
A 3.1!ojžiš
dva &Eliáš
muži mluvili s ním.
Bylit
31. vidini u velebnosti: s mluvili o

45. Ale oni nesrozuměli slovu tomu,
vyjití jeho. kteréž mél dokonati vJe a bylo před nimi skryto. tak že nerozu
měli jemu: i báli se ho téžsti o tom
rusnlémé.
slovu.
32. Petr pak s kteříž s ním byli. ob—
46. Vešlo pak v ně myšleni. kdoby
tiženi byli snem. A procitivše. viděli byl z nich větši. (Mu. 9. 33. nm 18. l.)
velebnost jeho s dva. muže, kteříž stáli
47. Ježíš pak vida myšlení srdce je
s ním.

33. [ stalo se. když odcházeli od ně
ho. řekl Petr k Ježíšovi : „Mistře, dobrét

jicš.
se e vzal pschole s. postavil je vedlé
48. a řekl 'im: Kdožbykoli přijel ps
chole toto veljménu mém. mne přijímá:

jest. jeden
nám zde
i ndélejmež
tři jeden
stsn
tobébýti;
s jeden
Mejžížovi..
:kterýž
kdožbykoli
mne přijel.
toho.
lajlibšovir nevéds. co praví.
mne poslal:
nebo přijímé.
do nejmenší
34. A když on to mluvil. stal se oblek jest mezi všemi vámi. tent jest větši.
s. zastínil 'e: s báli se. když oni vché—
zeli do ob u.

35. [ stsl se hlas : oblsku. řkoucí:
Tentot jest Syn můj milý; jeho po—
slouchejte.

(u. Petr 1. n.)

36. Akdyžsestsl hlss ten. nalezen

(Mn.. 10. so.)

49. [ odpovědév Jen. řekl:

'

“hm-vm.anumh—O

“)Lvtel.kt-Hjsuvldlllsdylnl.sbyvhslnl
jekosslodneunsklldsdhndon.
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vidělijsme jednoho. an ve jménu tvém
ďábly vymltá.: i bránili jsme mu. proto
že nechodi : nimi.
(Ilar.o. 37.)
50. 1 dl mu Ježiš: Nebraňw; nebo
kdo nenl proti vám. s vámi jest.
(Nu. 11.23)
51. [ stalo se. když se do lňovali
dnové vzetí jeho.' a on ut. ' tvář

svou." aby šel do Jerusalem
62. I podal pody před sebou: a oni
jdouee. vešli do města samu-itinekóbo.
aby mu připravili..
63. A ne 'jali bo. protože zjevno
bylo. že jde Sii-[Jemealěma'
54. I viděvie to učenlcijeho. Jakub

9. 50—60.

a Jan. řekli: Pane! chcešli. at dlme. aby
oheň ustoupil &nebo a spalil je?
65. A obrátiv se. trestal jich, řka:
Nevite. člho 'ste dnem..
56. Syn člověka ne řišel duši zau-e—
tit. ale spasit.. I odegli do jiného mb—
swčh.
(Jens. 17.12.n.)

57. Stalo se pak. když šli cestou. řekl
mujeden: Nůalodovotibudu tebe. kam
kol! pů'deš.
(na. s, ro.)
68. řekl mu Ježiš: lišky doupata
ma'l : ptáci nebem hnizda: ale Syn
člověka nemi.. kdeby hlavu aklonil.
69. I řekl k jinému: Nůaleduj mne!
Ale on řekl: Pane. dopust mi prvé jíti
a pochovati otce svého.
60. 1 dl mu Ježiš: Nech. at mrtvi po

„vm—uuu:

(mm:. 10-11)

») :. mnm-|

&

imunom—
při-old . opt-vodkou

lb vypovolili1-10de vllmbl nů
W.wmm(uaanan)

EvangeliumIV.Lam

o.o|.— 10.20.

chověvají mrtvě svě: ale ty jdi : zvě pijíoe. což u nich ' ;nebot hodenjut
dělníknudy svě.ůhodtd : domudo
stnj království Bou.
61. [ řekljin ': Něsledovatibudu tebe. domu. (v.Hejl.u. iam 10.10.1.Tin.s. ne.)
Pane: ale prv dopnst ' at se rozie- . 8. A do kterehožkoli města vejdete
hnáni těmi. kteřížjsou v domě měm.' a přijmou vka. jeste. co vám předloží;
62.
kl mu Ježíš:
ný. kdo vsta
9. a uzdravujte nemocné. kteříž vněm
huje ruku svou k pluhu a ohlídá se
t. 'sou. a roota jim: Přiblížilo se k vim
ovství Boží.
není způsobilý k krělovství Božímu.
10. Do kterého puk koli města ve
jdete a nepřijmou vhs. vyjdouoe na
Kapitolu so.
ulice jeho. roete:
Kristus ron—í.“ 72 učoniků po dvou a příhodný-mnače—
ll. Také prach. k
i se řich '
ním;18.provolěvě
boduna MM“
nepůjdeuěui
ně.:
: města vašeho. terý mepna vy:-di
gdm; 21. velebí Otu. že). ajevíl pokusným, 28. hlaho—
mluvi: toho uěuikn za uši. ,a unu věčnůholu a však to vězte. že se přiblížilo králov
dojítLekdo
nokiubližním;as. „mam „u n m
ství Boii.
um, . Marie.
12. Pravímt vám. že v onen den leh
1. Potom pak vyvolil Pán i jiných ěeji bude Sodomsk m nežli tomu městu.
dva a sedmdesát? a poslal je po dvou
13. Běda tobě. orozaim. běda tobě.
před tváří svou do každého města i mí Betsaido:' nebo kd by vTýru s vSidonu
sta. kamže sám přijíti chtěl.
byly učiněn divy.kteréž u vás učiněny
2. A pravil jim: Zen za'isuí mnohá jsou. dávno , vžíni a vpopeli eedíoe
'est.' ale dělníků mělo.
ste tedy pokání činili.
(na. 11.ano.)
ina žni. aby poslal dělníky na žeň
14. A však Týru a Sidonu lehčeji
svou:
(un. o. sv.)
bude na soudě nežli vim.
3. Jděteč: aj! jk posílám vás jako
15. A ty Kefar-mmm. kteréž jsi až do
berěnk mezi vlky.
(na. 10.m.)
nebe zvýšeno. až do pekla. pohřiženo
4. enostež měšoe. ani mošny. ani budeš.
obuvi: a žádného na cestě nepozdra—
16. Kdo vis slyší. mnet slyší: &kdo
vojta..

(Svrchuo. a. IV.mu 4. za)

5. Do kteréhoěkoli domu vejdete,
mate ne'prvě: Pokoj domu tomuto!
6. & ode-li tu s n poko'e.' odpoči
ne! na něm pokoj v ': pakli nic. k vůni
se navrátí.
7. A v těmi domě zůstaňte. jedouee a
61) linek dle inkůho: „nl lpnňn.

pořídím věci do

měd“t.ulumvimmuipiihmýmí
u nt.

opřít-eli.

vkmi
kdo mne
puk
pohrdpohrdá.
mnou. mnouc
pohrdá:pohrdá.:
tím. kdož
slal.
(na. 10. co.)
17. Navrátilo se pak dva a sedmde

úte s radostí. řkouoe: Pane. také db

hlově se něm poddAvají ve jménu tvém.
18. ] řekl jim: Viděl jsem satana.
jako blesk padajícího s nebe.'
19. Aj! daljsem vám mocělapati na

hsdyanaětlry a navšelikoumocne—

přítele: a nic vám neuškodí.
20. Ale však z toho se nendujte. že

18)t_nhugalílolsuzlomnímodnhr—ueu
.

:
'

2) L množstvíj.!

mnloestysěpodně;Bosh-idonuhodhue—y
Mgwu-áo
.

chito knui aesnů.
lldn hotového přijmutí učni nó

' ' 'rk

18)t. nehodi-hranu“myho—mluvim“

(“h“)—m „beim-uhnou"
oprosojun
“jeho“
svebni
tahem Mim
N.M7.2228á)-.—“)Ldlodhe

W)..poněndiviho uni-Hodinám
shusn
Lěbvěk

hodna

l6) 'M.MPOWWdimi. w

.kh

rý

síh

o

mh!nhthMum.měu—I
“udelena-.vemijeompwolhísvhu.

10. 21—29_

nevim poddšveji duchovéz' ale radujte
se. že jsou jména v
v ne

beden"

21. V tu hodinu rozveselil se v Duchu

má i králové chtěli viděti. co vy vidite.
: neviděli; : elyšeti, eo elyšlte. : ne
slyšeli.

y26. Aaaji).jeden v zškonč učení vn.-l.
svatéma řekl. vašlim tebe. Otče.Pane pokoušeje o' & řke: Mistře, eočině ži

(list..22.u.)
nebe' ! země. že' jsi lla-y_ltyto věcip_řed vot věčný obdržím?
26. A on řekl'jemu: V zákoně co jest
nejevil jsi je
psáno? kterak čteš?
27.011 odpověděv. řekl: Milovuti

moudrými :. o

mnličkým. Ovšem, Otče: nebot tak se
líbilo tobe.
(na. 11.254
22. Všecky věci din
sou mi od

budeš Pina Boh tvého : celého srdce
Otce mého. A “dny ti ,kdo jeet Syn, svého a z celé dnše své a ze vši 5in své
jedinóOtec; . kdojen. Otec. jediné Syn. i ze vši m eli své: &bližního svého jako
. komnš bude chtiti Syn zjeviti.

nebo
aun110.6..5)

28. I řekl am: Právě jsi odpověděl
(nim..ios)
oči. kteréž vidi. co točiňaživbudeš.
29. On pak chtě se sám ospravedl
(1m. 13.IS.)

23. A obrůtiv ne ]: udenlkům svým.

řekl: Blaho-lame
vy“vi.dlte'

24. Nebo pravím vám. že mnozi pro—

25)tooth-lenna..

23711..
jde.—kladli
&&;thth
mlellnvnehovH—ito.
„Mini

vál.

vč.-Mjuduchon.(1n8.66.)

pnvdydovodol-upoutn.

nýmnwm ,mne-li a

proti|b

kouu Uchiha.

obi-level

bri qatt

aby „Lu-Im.

mm.

—

lu.30.—ll. ll.

1.71

Evangelium sv. Lukino.

nitif řekl Ježíšovi: A kdo jest můj

42. ale jednohot jest potřebí! Maria

30. A ujav ee toho Ježiš. řekl: Člo

nejlepši stránku vyvolila. kterážto ne
bude odjata od ni.
(list. 6.2o.)

bližnl?"

věk
tyzden&upadl
sstupoval
: Jeruselěms
do
mezi lotry.
kteříž také
oloupivše jej a zranivše odešli. odpolu
živa. nechavše.

31.1 přihodilo se. že kněz jeden šel
touž cestou. &uzřevjej. minul.
32. Též i levita: když byl u toho
mista &uzřel ho. pominul.
33. Samaritán pak jeden cestou se
bere. přišel k němu. & uzřev jej. milo
srdenstvlm hnul jest.
34. A přistoupiv. ovňzal rány jeho.
naliv oleje & vina: a vloživ jej na ho
vado své. vedl do hospody a měl o něj

éči.
p 35. A druhého dne. vynav dva pe—

nize del hospodáři .; řekl: Měj o něj
péči: &cožkoli nad to vynaložlš, je když
ee vrátím. zaplatim tobě.
36. Kdož : těch tři zdá. se tobě že

Kapitola ". '
Kristusuči mam se ,.Otčenu:- lt vymitlMe
“ble a odpa-a'touhá- Ihkům hrbdv; „. |b

vm. jsiěmunenibullelludino:sam:-up.
kryt-wi a nespravedlnosti.

1.1 stalo se: když byl na jednom ml
stě modle se. jakž
stal. tekl k němu
jeden : uěenlkůvjeo :Pene. nauč nás
modliti se. jakož i Jan naučil učenlky
své.

2.1 řekl jim: Když se modlite. H
ke'te: Otče!
vět se jmeno tvé. Prijď

\: ovstvl“£“
3.
4.
i my
mu.
5.

(na. s. o.)

Chleb náš vezdejší děj nám dnes.
A odpust nám hříchy naše: jakož
odpouštime každemuyvinnlku svě—
A neuvoď nás v kušeni.
I řekl k nim: K 0 z vás bude miti

přítele a půjde k němu o

01 noci &di

bližním byl tomu. kterýž upadl mezi jemu: PHteli. půjč mid-l
ebů;
?
6. nebo přítel můj přišel s cesty ke
37. A on řekl: Ten. kterýž mu mi— mně a nemám. cobych mu předložil:
losrdenství prokázal. I řekl mu Ježiš:
7. & onen uvnitř odpovidaje řeklby:
Jdi' ! ty učiň těž.
Nečín mi nevole. dvéře jsou jů zavřeny
38. Stalo se pak, když šli. on vše] &dítky mě jsou se mnou v pokoji. ne—
do jednoho městečka? a žena jedna mohu! vstáti a dáti tobě.
jménem Marta, přijala jej do domu
8. A bude-li on trveti tluka: pravimt
svého.
(Jan | 1. l.)
vám, že ač neda jemu vstane. roto že
39. A ta měla. sestru jménem Marii. jest přítelemjeho. však pro ne: doost
kteráž take sedic u noh Paně. poslou jeho vstane a dá. mu, kolikožkoli po
chala slovo. 'eho.
třebuje.
40. Ale Dial-ts byla pečliva při mnohé
9. | ját pravim vám: Proste & bude
službě; tatphswupivši řekla: Pane. ne— vám dino; hledejte a naleznete; tlučte
10

dbáš-li.' ze sestra mů nechala mne samu a bude vím oteano.
sloužiti? protož mi ji. at mi omůže.
41. A odpověděv řekl ji Egan: Mano.
Marto! pečhva jen s. rmoutiš se o mnohé
věci;
29) !. dělal. jakoby se dychtivě o včem pulbit! snažil.

10. Nebo každý, kdo prosí. bei-e: a

kdo hledá. naleaů: & tomu. kdo tluče,
bude otevřino.
(mu..7 7 "J
11. Kdo pak z vás prositi bude otce
za chléb: zdali kúmen ds jemu? Anebo
za.rybu: zdali misto ryby dů jemu hada?
(Me!. 7. 9. Jan 16. 28.)

abypskdl
dletobohorlivqilednti.eu-»)

Zidějenredakysvězahnáni-lil. )hěpakve
mes ssvlutt Bem-litinyse svě antelype

mi.—Tdi?)“
van-e
typo"'Ik Lt. č.
wptdoBethelIiQne

ojetou-lůna.

mnou-mpx“

.pěůtetii-lllo
spentidnleevěďlet.
znamu—:““
“Pall“-Wl IBM.
aby"
'
mdevěplnilatakzveěueedměey

ali.

“"
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12. Anebo prosil—libysa vejce: zdali

11. 12—39.

27. ] stalo se. když to mluvil.

o

zdvihžihlssn jedna žena : zástupu, ils
podí. jemu itím!
13. Jestliže tedy vy jakkon jsouce jemu: Blahoslavený život. kterýž tebe
zlí. umíte dobre dsry děvati synům nosil. a prsy. kterýchž jsi požívsl.
28. On
řekl: Ovšem blahoslavení.
svým; čím více Otec v“ nebeský di
kteříž slyší slovo Boží s ostříhají ho.
ducha dobrého těm. kteříž ho prosí?
29. A když se viewpově scházeli. po—
14. [ vymíhl
a to bylo
němé. A když vy'vrhl ďábelství. mluvil čal prsviti: Pokolení toto. pokolení ne
hledi.. a zna—
němý; i divili se ústupové. (Mat.12.cz.) šlechetně jest; mení
16. Někteří pak z nich pravili: Skrze mení nebude mu dáno. leč znamení Jo
Belzebuba.knížete ďLblův.vymítí díbly. nltše proroka.'
(sa.. s. 84. nm. a. 22.)
30. Nebo jako Jonáš byl na znamení
16. A jiní pokoužejíce. znamení s nebe Ninivitským, tak bude i Syn člověka
hledsli od něho.
pokolení tomuto. '
17. Ale on maje myšlení "ch. rekl
31. Královna od poledne vstane na
'im: Každé království proti so ' rozdě soudu s muži pokolení tohoto a odsoudí
lené zpustne e dům na dům padne.
je; nebo přijela od končin země. eby
18. Jestližet ted satan proti sobě slyšela oudrost Šslomounovu; a. ej!
rezdělen jest. ktersšž ostane království více než
omoun tuto. (ul. na. 10.1.)
'eho? Nebo pravíte. že jí skrze Belze
32. Muži ninivitští povstanou ns sou
uba vymítkm ďůhly.
du s pokolením tímto a odsoudí je; nebo
19. Jestliže pak ji skrze Belzebubs činili pokání k kkuní Jonášovu: a aj!
vymítám dkbl . synové vsii skrze koho
'e vymítsjí?
ž oni soudci vašimi
udou.
20. Paklit prstem Božím mítim
ovství
ďůhly. jistět přišlo k vim

Boz'í.

více nežli Jonáš tuto.
(Jon.a. s.)
33.
ný rozsvítě svíci nepostavi v

skrýší ani pod kbelcem. sle na svícen.
aby kteříž vcházejí. světlo viděli. (8. s.)
34. Svíoe těla tvého jest oko tvě.
Bude—li oko tvé s matně. všecko tělo
tvě bude světlé: pa i bude neělechetně.
teké i tělo tve tmavě bude.

21. Kd ž silný oděnec ostříhů síně
svě. v
oji jsou ty věci. kterýmiž
vladne.
35. Viziž tedy. aby světlo, kteréž jest
22. Pakli silnější než on přijde pře v tobě. nebylo tmou.
(Hat. 6, 22.a d.)
může jej. viecku zbroj jeho odejme. ns
36. Budeli tedy celé tělo tvě světlé.
niž se s lěhsl. a loupeže jeho rozdělí. nemajíc žůdně čistky temnosti: bude
23. do není se mnou. proti mně
vššeckosvětlé
a jako svíce jssní osvítí
.
jest.: a kdo neshromsžd'uje se mnou. te
rosptylujet.
(Svrchu9, M.)
37. A když mluvil. prosil ho 'eden
24. K
nečistý duch vyjde od člo— Fsriseus, aby obědval u něho. vied
věks..
po místech suchých. hledaje possdil se za stůl.
38. Fsriseus pak u sebe mmýžleje.
odpočinutí. e nenalezne dí: Vrětím se
počal praviti. proč se před obědem ne—
do domu svého. odkudž jsem vyšel.
umyl.
(list. 15, a.)
_
(im. 12.434
26. A přijde. nelezne jej chvojžtižtěm
39. I řeklPin k němu: Nynl vy. Fa
vyčištěný : ozdobený.
riseově! co zevnitř jest číše a mísy či
26. Tehdy jde a řijme k sobě jiných stíte: ale což vnitř v věs jest., plno jest
sedm duchů horších). nežli jest sám. a loupeže a neilechetnosti. (m 23.as.)
vejdoucs. řeb jí tsm. Ijsou poslední
věci ělově to o.horší nežli první.
„ Odpovídětínno žula-tvý“ . 16.
Meu.
'

(ll. Pdf. 2. 20.)

)(thíat

“'$-ne—Jen.2,l.)'

„b

íjmu

—12.5.

_Evangelium lv. Lukále.
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40. Blázni! sdeliž ten. kterýž učinil oo charisiovy. 'enž nhyml mezi oltůřem
zevnitřjest. neučinil také toho. co jest : chrbmem. sk, pravím vim. pohledá
vnitř?
vena bude od pokoleni tohoto. .
41. Však de. co zbývL' dívejte al—
(1-llojl-QB-ll- Pu.24.19—22_-)
mužnu: s aj! všecko jest vám čisto.
5?—Bědl Vám.aikonnlkům! nebo 1800
(Met..28.25-26.)
vzal: klíč umění:“ sami jste nevešli s

(1430Alcátbkěda
vám. Faríseům! nebo těm. kteříž vcházelL" ubránili jsw'"

d v

des

y z máty s routy a se vše—

liké tečny- “6 maximy-ld

_

"

u '

poč—ji

=.lásku risŽŽvóAe
hd odĚciupí-ťngs

něj 45.12

Božh tyto pak věc- měl! 1m čmm & mi a ústa jeho mnohými otázkami u
oněch neo

ustětu.
_ (Met. 23. 23.)_
, vana- Fuz-sením! nebo mi-

_43- B

sknouti.

.
54. strojioe mu úklady & hledajíce

lame prvn! stolice ' 81:0ch . Pozdra- polapiti něco z úst jeho. aby jej obža

vovlml na trhu. (am 23.s. Muzu. 441)
44. Běda.vám. nebo jste jako hrobová.
kteříž nejsou petrnl. a lidé. chodloe po

“mu.

nich.nevědí.“

45. Odpověděv pak jeden : zákon-

Kapitola
xm.
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nuje němu, „a „mam

luhdůbho.

níků.řekl'emu: Mistře,tyto věcimlu—:'-prom! “m
Ěů'f'dšag'ťšia
ve.takéu s bsniš.
$$$... pamati-kmen bow; za ns:
46. Ale on řekl: [ vámzákonnlkům Mini |=mdůzhk'mmsu
“'““ ""

beda! nebo obtěžujete lidi břemeny.
„. ' . '
kterýchž nemohou nosti. &sami se jed]. Když pak mnozi ústupové vůkol
nim prstem svým břemen těch nedo- stáli. tak že se vespolek
šla ůvsli.
týkůte.
(na. 23,4.)
počal mluviti k učenlkům s m: erujte .
47. Běda vám. jenž vzdělůvůte hroby sekvasu ferisejskěho. jenž jest pokryt
prorokův. otcově pak vaši je zabíjeli.

ství.

(“"—3- 15-)

48. Jistě osvědčujete. že přivolujete
2. Nic zajisté neni skrytého. coby ne
skutkům otců s 'ch: onit zajisté 'e za- bylo 'eveno: aniž jest co tajného. ježto
bili. vy pak vzdě vete hrob jejich!
by ne ylo zvěděno.'
49. Protož i moudrost

ží řekla :“

Pošlu k nim proroky" & apoštol , a a
těch budou některé zebijeti s vthuěti:
50. ab

pohledávku

b la od tohoto

(Mlý-10. 26., fl.Svrchu8. 17-)

3. Nebo co jste
wh ve _ms, povi
(iš-11030“ nl l_Vě0: 8 00 m ' nebo
111107111
V pOŘOJÍCh. bude

“0 na.

K::olenlLev
všechproroků.kterážvyMádl..
' jest od ustanoveni
světa..
4, Pravim pak vím. přátelům svým:
51- Od krve Abolovy už do krve Zu-

_
u)

Nestmohujte se těch. kteří tělo zabíjejí

a potom
nemaji.oobivioeučinili.
5. Ale ukážu vem. obo se máte bit.—i:

Zadá'gaůaďmp
“==-:?“ dívejte.n(u. u., 16.o. m.).;- přivli"mmmnť
bojte se toho. kterýžto. když nabije. má.
. lboiud

i buďte ekutkův Mekyk bižnimu

Nebe: „| to . oui vímůývů. “vojta Alu—hu.“
M)Lisjsentuhrobov6.upoekvrůnj
mom mdhdónnikk'č-bnn.ženpl
'
""se. doba. 62)Mgm—“)l.ehuvjiúdohu„mi
vediovniti-ni
„umana-:.
Božího.(M5523.l&)—'“)t.lnluiiesjlm

48):. ehtiesnebo unumumqudmu
.nvhk

' lir-lilku pl-ivolqae. (In

23.

“381 '- -v-mu.. my řekl:„Tebdůll
49)hw!

M.WDMMMM

"in vemno.

2) Buy-l: Nečín“ podleumu.. Funeův; nebot
pruda čes, kddto
most „dich pokrytúvi
Wm.
u... ! nie
(Bob.)

v “— SDLenčinitevsh-yueeomhňudůvórnevq

“)tMMhWML-EůdtonepreMukeúhůiseeshpiedeslýmm
tru-:mhvťmJ-nwi-w-muupsu—
usnou okna|.muue Mama
“únii-denne!. (“I ““Save-n.)
„w.bylbyvůmioiivotllo!
_—

-, __————__.———
mim
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moe nvrhnouti do pekelněho ohně. Tok
pravím vim. toho oe bojte.
6. Zdoliioe neprodhvt pět vrebcůoo
dvo penízky? o eden : nich není v n
pomenutí řed hem!
_ 7. Ale 1 vlnove hlavy vaší všiokni
oeěteni'joou. Protož nebojte oe; drožšít

12. 6—80.

doly ově a větších nodělhn o tu ohro
mhždím všecky věci. kterež ae mi uro—

díly. | zbožíavh.
19. o dím duši evěz' Duše. mhš mno
ho zboži oloženěho no mnohá léto; od

počívej.'jez. í. hodu!
20. I řek jemu ůh: Blízne. této
noci pořádají duše tvé od tebe. co jsi

jetesvšrpúli
mboů.
(nu. 21
na.) pak připravil. čí bude?
vímtmnoho
pak vom:
Každého.
kdož—
koli mne vyznhdpředlidmi. vyzni' | Syn
člověkophdon
ze)
9. kdob pak ělyBočími:
mne zapřel (Sn-obutí.
před lidmi.
npřen bude řed anděly Božími.
10. A kdokoliv dí slovo proti Synu
člověka. bude mu odpuštěno: ale tomu.
kdoby ee Duchu evotěmu rouhel. ne—

bude odpuštěno.

(mu. 81.uns. za.Žid.e.c.)
11. Když pak m voditi budou do

škol o k vlodořům : ]: mocným. nepe
.čujte. kterak. anebo cobyete odpovídali.
anebo oobyete mluvili:
(Mohlo.19.híor.13.ll.)
12. Duch svatý zajisté neučí vie v tu
hodinu. eobyote měli mluviti.

(Nitozl.14.lot.10.l9.)

13. ] řekl jemu jeden z zástupu: Mi
stře, rei bratru mému. ot se rozdělí se
mnou o dědictví.'
14. Ale on řekl jemu: Člověče. kdo
mne uetonovil ooudoem anebo děličem
nad vámi?
15.1řekl k nim: Hled'te o vyetříhejte
oe všelikého lnkomství; nebot žhdneho

21. Takt jest každý. kdo sobě ohro—
možd'ujepokladů. a není bohot v Bohu!
22. [ řekl kučeníkům s m: Protož
pravím vom: Nebuďte pečlívi' o život
svůj. oohyote jedli. ani o tělo. veěbyete
oe odívoli.
(na. 6. as.)
23. Život více jest nežli pokrm. o tělo
více nežli oděv.'

24. Petřte na krkavec. žet nesejí. oni
inou; že nemají sklepu. oni stodoly.
Bůh krmí je: čím dražší jste vy
než oni?
25. Kdo pak : vhs. přemýšleje. může
phdati k postavě své loket jeden?
26. Poněvadž tedy nemůžete oni co
nejmenšího jest. proč se o jiné věci

startu?

27. Pati-te na kvítí. kterak motou.
nepracují. oni předou; pravím pak vám.
že oni
menu ve vší elhvě svě nebyl
tak odín. jako jedno z těchto.

28. Poněvadž pak trhu. kterhž dnes
na

li jest & zítro do peci uvrženo.

ývr.0 Bůh tok odívš:
život nenáleží v hojnosti těch věcí. kte— malověrní?
rými vládne!
29. [ vynehledejtež.
16. A pověděl jim podobenství.
anebo
řka: Pole člověko jednoho bohatého vyse oobyste pili: o
3.0 nebo všech těch
phneolo hojné úrody:
17. i přežičžllelsám
sebe řko:
Co
nčiním?
ne
zajisté. ukdebych
shro
měidil úrody své.
18. ] řekl: Toto učiním: Zboí'ím eto

čím více m.

cobyote jedli.
nevynhčejte ee
věci ntrodově

19) t. k ooho lomí-mu: joke vlootoím jdooo o.o
oývo. orov. Sluch. II. 19
21) t. nohlodí baht býti conutui, zvuk! mílurdoo—
nevím k chudým. které! človeka Behn lnílým Chi.

6) hobyB
onoho dopo
MB nine vodo-í.
a byl o mimo
o životvůlílol.
13) Bývola oúhel;
ob_yř'lnbuto ně dy k lit-ným o
proovlěitaí
olovútoy'm
v to
ovýchútočiito hrou-lí.
to na zoom
njovoííeo.

u.) ;mmm.: m

noudrtijdu ava—dgn. . u...

tohot mu pro-poh oíohoti oí hvoto večotho.

Jak.b'l'o)
„)L (l. Tím..6.l7
—NoL8.25

„)KthůhiívotonlonimdovobuoahbopH
čínhí._čunvieenimupokrmoodovklůo
29

pečlivou o

)..vl'om
loko
“Wing
doooooopoIi-ítí

'ríliů

oh

do

o36 výtoyůoudtlí,
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světa hledají. Vít aajíetě Otec vii. že
těch věcí potřebujete.
31. Ale však hledejte nejprvě krhlov
ství Božího a s ravedlnosti 'eho, a tyto
všecky věd bu out vim p
y.
32. Nebo' se. maličké stádee; nebot

42.1 řeklPan: Kdož. mýdlo.jeli vla.
dařem věrným a opatrný'm. jehož ustav
novil Pin nad čeledí svomabyjim včas
dLvsl míru psenice?

(u 24,45.1.Kor.4.2)
43. Blahoslaven služebník ten. je
hož.
když
přijde
hn. naleme. an tak
vašemu dáti vim krů—

se zalíbilo

lovatví.'
33. Prodejte. eo mito. a dávejte al—
mužnu. Dělejte sobě měšec. kteříž ne
vetšejí: poklad nehynoucí v nebesích.
kdežto se zloděj nepřibližuje. aniž mol
kazí.
(Mm6.20.19.2l.)
34. Nebokde jest poklad váš. tu i srd
ce vaše bude.
35. Buďtež bedra vaše přepásůnaf
a svíce hořící v rukou vašich. (Met.25. 1.)

36. a vy podobní lidem. očekávajlcím
Pána svěho. kdyžhy se vrhtil s svatby:
aby hned. jakžby přišel a zatloukl. ote

vřelijemu.

37. Blahoslavení služebníci ti. kteréž.

když prijde Pán. nalezne, ani bdí: Za'i
stě pravím vám. že ře
sea řik
jim sednouti, &cho ě. ude im s oužití.
38. A
př.njde-liv
ění a paklít
vtřetí
bdě
pří' e druhé
a tak nalezne:
bla
boslavenijsou užebníci ti.

44. V pravdě pravím vím. že nade
vším statkem svým ustanoví'jej.
45. Paklíb služebník ten řekl v srdci
avěm: ..ProdlyěvaPán můj přijítí.'“ a po

čolby bíti služebníky a služebnice a jísti
a píti s opijen ee:
46. příjdet Pán služebníka toho v den.
v kterýž se nenaděje. a v hodinu. kteréž
neví. a oddělí jej a díl jeho položí s ne
věrnými.
47. Ten zajisté služebník. který po

vůlí Pina
svého
se
amalnečinil
podle
vůle&neglpravoval
je
bude bit
mnohými ranami:

48. ale kterýn

a věci
trestu
it ranami
nemno
hodně činil. bude eppmal
hými. Nebo od každého. komu jest
mnoho dáno. bude mnoho žádáno: a
komu mnoho poručili. od toho více ži
dati budou.

39. Toto pak vězte, že kdyby věděl

hos
zl

",

49. Ohně řišeljsem puatnnazemi:
vktorou hodinu ma přijítí a což
chci, log aby hořel.

ěj. bdělby jistě & nedalby podkapatí

domu svého.

(Mat.24. 43.)

50. Ale křtemy mám býti křtěn, a

40. [
buďte připraveni: nebo v kterak 'jsem soužen, dokudž se ne
(u_n-10.38)
kterou bezna se nenadějete. Syn člo vykona.
51. Domníváte se. že jsem přišel
věka přijde.

(Zjev 16.15)

41. Rekl pak jemu Petr: Pane. n-Lm
lí pravíš to podobenství. čili všechněm?

a vledeie tajemstvi svých. tetameuh
dílo v témž podobenství mluvi; jehohy řekl: Tebe.
Patre. a vhs dmbých apoštolův ustanovují qrhvcl

v dome něm. v sve cistvi- vin tedy hlavne |ií
82) Smý'el: Bůh. kterýa vem ržči í krnovsuu nehoskě

::l.

o )i-i vis í podvehnestml veldejiimlg pro

&)wauďtepílnlvpovolčnílvčmuvždý hotovík
přiltime'mu vydan'početa

svůjdloubýuiirohý

el

oděvipři

své. Staří

Ill.. *“ 

opic-ným vykaečvalí. U sv. letou“
24.
42) aleve Piu e [.en-Leh. žaloba očekhveji

mini dm duše udí-luhu

il

životu odd.-ne, u

sv. Luki“
služebníkův anec'í ty.
kterí h učiní-Inn životu povolůní jsou.
*

'. jc nh apoltolůn . učenikůln. či vleehněm
vesmes.í nynejliln í
mim tvým? Ze
poh Krum hhvae apoltely mínil. jakožto cpl-ive.

haaujl. hedllvýmí a e aveienee svě hahave pečli
výml býti.
49) Roanmej tuto. !) oben lžahy. jejž Kristus roanítll
blba-ním učen. nebo a aealanim Ducha svatého.
2) oheň motiv—ství u pmhledevčnn. jehož se
věrným učenihůln jeho ode vieeh donutí mělo: i
chce aby obojí se vain! a hei-el: onen mneeuje

ardce.ahy v neho uvH-ílíudlejaho učení tívl
byli; Iutoahyečheílsvet od modloalužbýa dech

ýchneyuvedí.
(bZ—QL“
50) ení:
t. krve nikitautrpení. jako
se
lo pete

nímcell-hotelapodvodu. hnusu-uv

hel-mých
procelemu
nh pohiížítí
toužehoeh muk
spa-ení
um reč-il.a toho al

J
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pokoje uvodit na zemi? Nikoli. pravím

vim. ale rozděleni!

62. Nebo již od této chvíle bude jich
ět. v jednom domě roeděleno, tři proti

12. 52. — 13. 14.

I odpověděv.
jim: Což
že 2.
ti Gelile
většiřekl
hříšníci
byli mníte.
nežli

všichni

?'

ejžtl.

že jsou takové věci

(me. a.)

Světu a dva proti třem;
3. Nikoli. pravím vám: ale nebu
63. budet rozdělen otec proti synu a dete-li pokání činiti, vžickni podobně
syn proti otci svhnn; měn proti dceřie zebynete.
4. Jakož i oněcb oemnžcte. na něž
dcera oti match; tchyně prou nevě
stě sv a nevěsta p_rotitchyni svě.

podla věže v Silon & zabila e. zdaliž

vídáme oblak. nn vycbhí od
u.
hned prevíte: „Příval jde:“ (na.
a bý16.a)
tak.

všeck lidi. přebývající vJeruealěmě?
s.lQikoli.
vim vám: ale nebu
dete-li pok
činiti. vžickni podobně

54. Pravil pak 1 k eěstupům: Když mníte. že také oni vinnější byli nade

5.5 A když vítr věje od

oledne. ří

kůže: „Bude horko;" a by
56. Pokrytci! způsob nebe a země
umíte znameneu': kterak body tohoto
času nemnmenžte?
67. Proč pak' ! sami od sebe nesou—
díte. co spravedliveho jesti"
58. Když tedy jdeš : protivníkem

ubynete.
6. Pověděl pak i toto podobenství:
Strom íikov' eazený měl kdesi na vi
sve allpřišel, hledaje na něm ovoce.
anici
nenalerl.
kvinaři: A !tI-i léta. u.
co 7přichhrf“k bledaje ovbce ne m]:aťto
fíku. &neneleum
roěež vytni jej; nač

k knížeti. přiěu'i se na cestě zpro—

zemi se ho. aby snad nepotěbl tebe k tak; zemiInk
aměeuiěgě?
pakodpovidajedí'jemu:
Pane.
eoudci a soudce delby tě bil-ici a bil-ic
ponecbe
onťnbo
!
tohoto
lěta.
až
jej
oko
pžm a o ojím.
vsadilbytědo'mlěro.
(Menalux 
59. Prevím tobě: Ne deeodtud.
9. ponese-li ovoce: peklit neponese.
kudž' ! posledního peníz u nenavrědě.

[00%ij ej

z příkladunkrneně
rozumime an, (šelílqdenůvendbíe
nemr—
e—ýcbJone-umel
ie ee amen-el uni-u
noet člověk-nemž oondu.

enom—neumim.
vnjeveobotnakire

neplodnůo

vzívě
[umnřjaardre volalji k sobě a řekljí:Ženo. zproštěna

piedrtavenhoikoly; I&ph—

rovněvě krdlovdvi Boži evnn boriičnhn

na pov

etnež.

pak
mje'fch
v terěžškole
v sobotu.
11. A ej.P
měla
ducha.
nemoci oemnžcte let.; a byla sklíčene..
aniž mohla nějek vzhůru paží-ití.
12. Kteroužto když uzřel Ježíš. za

e hon.

ínl
enaine hledět-ie
81 před
nmnčenievdgaů.
kvernidoeíeí.
inedlernulíeneln.

l. Byli to pek toho čeeu někteří. vy
vujíce mu o Galilejekýcb. jichžto

jsi od nemoci sve.

13.1vložilnaniruceahnedeezdvi

bla a. velebila Behn. (Mar.7. 32. Sk. 9,12)

14.
lměTedypromluviv
představený
ško
vae ee. že v sobotu
uzdravoval

mv emíeilPilát 'sobětmi jejich.'

Iežíč.řeklzžempu:Šeetdníjeekvnichž
ěl; Lnedomncvejuee.ženvedenlneeníměbomn
ee mai lidem pokojně bee odporn. nikoliv; nýbrž

qůeold

mepže a pronhledovem' mnohe estn,

tv.-u je pili-on . ncbovdvadbm

(Na to.

34. Srov. ll. Tim. & li.)
57) a rvě ealcžltoeu'dle evěbenadaní nsoondite. oble
deennelS—M; nebo: Proč eau-ide ul.—boronn

mn nun-menu.

že ualibuý Ile-Hl dle ene

meniýobem ejevených a v pismo eb-ženy'cb jd
jeeln.
]) Byli!
rim vudy Řím.“ e utenpenu' Indy

k

„„

elkonie jhhnn

ineZídě.co em ve

nemaji být! podda'nl než

Bobo. že re daň clean planu nene. eniž oběti ee
nebo v chrtmd vddveei n p.; piíledli do Jeru

w...“ eb vebremnobecovalí.daljePHLt při
2) z velkýci:nupeni vůbec uuu
polkbveji. velík

Hive eondilí. &

jeet břižnnkeen. a edn

enedpňbeneenna vlerky Galllejeke veeněe
navrhuji.abytimiKrlsl-eřenavpodenen
doneníuvedlí.
Proto ponkarnje na jinou phpednoee. jek ml!
18 obratem jerneaiženekýebpzabito bylo. když ee

vežev Nee změ—odmenu; 4.

'ljneekyjeneíďnedumo

()

13. 15. _ 14. s.
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náleží děleti; v těch tedy dnech přichá— když uzřite Abrahama &.lehke e Jekobe
ze'te & buďte uzdravování s ne v den
se etní.
e deck—y proroky v království Božím.

15. [

Pokrytci. :

ověděv jemu" Pin.

řekl:

vuuje v sobotu vola.sveho. neb oslu od
jedí s. nevodí k nepějeni?
16. Toto pel: dcers Abrahsmova. kte—
rouž svázal satan, ej! 'ii omnkcte let.
což neměla býti rosv ina od svazku
toho v den sobotní?
17. A když to pověděl. zastyděli se
všickni protivníci jeho: & všecken lid
radoval se ze všech skutků. kteříž se
slavně dáli od něho.
18. I řekl: Čemu podobne jest krů—
lovství Boží a k čemu je připodobním?
19. Podobne 'eet zrnu horčičněmu.
kteréžto vezme ověk. vrhl do mhredy
své: i rostlo s učiněnojest stromem
velikým . a ptáci nebesští odpočívali na
ratolestech Jeho. (nm na.81.1(u. s. so.)
20. A opět řekl: K čemu podobně
usoudím království Boží?

21. Podobne 'est kvasu. kterýžto
mvši žena. sedě
do tří měřic mou
ky. až zkynulo viecko.
22. I chodil po městech s po mě
stečkňch uče &.bere se cestou do Jeru
galóm..

semi
p řešte vyhnáni ven.
29.1'jutodvýchodueodd—

i jedenhždý zvh neod padu &

půlnoci i od poledne s budou
stolovati v knílovství Božím.
30. A ej! jsont poslední. kteříž budou
prvními. s jsou první. kteříž budou po—
sledními; (na. 19,so. 20. 16.Ihr. 10.si.)
31. V ten den přistoupili někteří :
Fsriseů. řkouce jemu: V 'di e odejdi
odsud: nebo Herodes tě c ce ubíti.

32.1 řekljim: Jděteapovězte té lišce:
Aj! vymítěm ďěbl s. uzdravuji dnes s
zítra. e třetího dne skonám.
33. Ale však musím dnes s sítre i
pozejtří choditi: nebot nelze proroku
zahynouti kromě Jeruselěms.
34. Jerusnlěme, Jsruselěme! 'enž ze
bi'íš proroky & kamenu'eš ty. mříž k
to posláni bývají. kolikrát jsem chtěl
shromižditi syny tvé jako ták hnízdo
svě pod křídla.. a. nechtěl jsi . (Met.23. 37.)

35. A'! zanechán vim bude dům veš
pustý.
vím pak vám. že mne neu
zříte. až přijde (čes), když díte: Pože
hnnný. jenž se béře ve jménu Páně!
(Nils 19. se.)

(Hu-.9. 35.)

23. lřekl mu jeden: Pane. zdali mile
jest těch. kteříž spasení budou? On pak

řekl k nim:
24. Snažte se vejíti těsnou branou:
nebot. pravím vim. mnozí usilovati bu
dou vejíti &.nebudou moci. (list. 7. is.)
25. Když puk vejde hoepodůř s mvře
dveře a počnete stojice vně tíouci na
dvěře řkouoe: „Pane. otevři nám!“ s on
odpovídsje dí věm: Neznůmt vis. od
kud jgm;
("It. 25. lO.)
26. tedy počnete říkati: Jldnli jsme
před tebou &pívali & na ulicech našich
jsi učil.
27. ] dí vím: Neznám! vhs. odkud
jste; odejdětež ode mne všickni činitelé
nepravosti.
(mu. 7. 23.25.u.)
28. Temt bude pláč a. skřipeni zubů.

Knpltola 14.
Kristus stolek u Fer-isso. usdrevuje vodnetelnlhe v

eohouuůuči

nlldebroč'mneůz I&přt

podobě-je krllevstvi Bedi večeři velike. . di 8. že

kde ediekne se věci ;adeířich. lest pmý jeho eb

l. [ stalo se: když viel Ježíš do do
mu jednoho knížete ferisejskěho v se
botu. eby jedl chléb. oni pozorovali ho.
2. A ej! člověk jeden vodnstelný byl
před ním.'

3. 1 romluviv Ježíš
vil zákonní
kům a. sriseům. řka: uší-li v sobotu
uzdravovsti?
' (un. 12. no.)
4. Ale oni mlčeli. 0 pak uchopiv
ho. uzdravil e propustil.
5. A promluviv k nim. řekl: Čí : vie

wtvhhkhřue

me

mem

ev.Lukas.

“.s—al.

osel nebo vůl upedne do studnice sne-_ volů jsem koupil ejdu zkusit jich; pro
vytllme ho ihned v den sobotní?
sím tě. měj mne výmluvus.

B.Anemohlimunstoodpovědíti.

20. A
j Lřekl:
Ženu jsem pojel. &
nemo
přijiti.
7. Povede! také i k poeveným po protož
dobenství.
'v. km]: ei přední mí— 21. A nsvrštiv se služebník. zvěsto
sta.
olo ' řke k nim:
val to Pánu svemu. Tehdy rozhněvev
Bradyi budeš pozván ne svatbu. ne se boepodář. řekl služebníku svému:
sedej na
místě. eb sned vzk Vyjdi cble ne nšměetí ».ns ulice mě
sta e c udá & mdlé & slepá : kulhsvé
cnějií mb. nebyl posvůn
něho:
uveď am.
9. s přijde ten. k
! tebe i onoho
22. Iřekl služebník: Pane, stalo se.
pozval. neřekl tobě: De tomuto místo!
a tebd počslbys s hen ou ns posled— jakož jsi rozkázal. s.ještě místo 'eet.
23. [ řekl Pán služebniku: ejdiž na
ním sw sedšti.
cest s mezi ploty a. přinut vjíti. at se
na
ní dům můj.
10. Ale když budeš pozván. jdi. so—
24. Prevímt pak vám. že žádný z
eaď
na pisledním
ab . křeg
ři'dese ten.
' te puste.
e pozv
mužů těch. kteříž pozváni byli. neokuaí
fob'ě:Příteli, mihi
še. Tehdy bu— večeře š.'
deš míti slávu před spo ustolícími;
25. li pak množí ústupové s ním.
(Přísl.25.11)
obrátiv se. řekl jim:
11. nebo každý, kdo se povyšuje. bude a on
26. Jde-li kdo ke mně a nemá v ne—
ponížen: s kdo se ponižuje. bude po
nšvisti' otce sveho i msteře i ženy i sy
výšen.
(let. 23. 12.Na. 18.14)
nův i bratří i sester &ještě i života své
12. Previl teké i tomu. kterýž bo byl ho. nemůže býti mým učeníkem.
pozval: Kd ' činíš oběd nebo večeři.
27. A kdož nenese kříže svého s ne—

nezov
sni bratří
svých, následuje mne: nemůže býti mým uče
ení
příg:“ ýeb.svých.
ani sousedů
bohatých.
(Svrchu9. 23.,
snsd i oni use nepozvuli tebe s níkem.'
28. Nebo kdo z vás. cbtěje etavěti
mělbys
lem.
(Tob.4. 7. Přísl.3. o.)
13. Ale dyž činíš body. povolej chu věži. nesedne prvé & ne čítá nákladů.

dých. mdlýeh. kulevýcb e slepých:
14. s budeš blahoslaven. nebot ne

kteříž potřební jsou. 111—li dosti k do

mají. odkudby od lsn'li tobě. ale bude
_tobbodpleeeno ph vzkříšení spravedli
cb.

29. aby snad kdyžby položil základ
a nemohl dokoneti. všickni vidouoe ne—
počali se mu posmívati.
30. řkouce: Tento člověk počal sta
věti a nemohl dokonati!

konání?

výló. řekl
To 'emu:
když uslyšel
přísedí
cích.
Blsbos 'jeden
svený.z kdo
jísti
bude chlé v království Božím.
31. Anebo který král. maje tšbnouti
16. On plk řekljemu: Člověk 'eden do boje proti jinému krlli. nesedne prvé
učinil večeři velikou s pozval mno ých.
-

(list. 22. Q.)

17. [ poslal služebníke něho v ho 24) VyphlloeetoueZldech. kteřížprvní do erIevetvi
dinu večeře.by řekl pozvanýmeby při
Božího poutní byvie. příjítlmedbell. e tek mílte
nich oetetnímhedevtNintedo
arkveshro
šli. že " při reveno jest všecko.
mášdenlbyh.
18. po ' ee všickni epolu vymlou 26) Lv meniivdžneetínečllmne—(Met. 10,37.
e (!. Mn. B. 84. e d.)
vsti. První řekl jemu: Ves jsem kou ?! Dvolim podobenstvím ukenje. ]ekhedlvóse
pil e musím vyjít: e ohlódsti ji; prosím
) skndtí ml. kde pnvým n.lsíedovnikem jeho býti
chen; předni jestli hotov. vie co mu míle bylo
tě. měj mne výmluvne.
stíuelirhtn v obu uuu; druhůpel. jesti
19. A druhý řekl: Petera spřežení
30645. vleeko i smrt pvo neho pobwnpíti.

p_d _

.—— ___—___.

14. 82. — 15. 22.

mo

Evangelium ev. Dahle.

svíoe s nemete domu : nehlede pilně.

& nepřemýiíí. mohl--liby s desíti tisíci
potknti se s onímno. kterýž s dvaaíti
tisíci táhne proti němu?
32. Sic jinak. en ještě podil táhne.

: eousedk.řkoue:
Radujte
m

potkam
poeelství. údaje za to. oožjest

mnou: ne jsem." nalezla peníz. kim-ji

dokudž
..9 A nemlezle?
kdyi
emo. svoIL

33. Tali tedy každý : vhs. kdo se ne— jsem0.byrltutmttl

okna-civížími
mned
vim.
budehříšní
mdoet
jeddm
odjekne
kterými vládne. ne
btjvšech
mýmvěci.
učeníkem.
pokialy
činícĚi.
11.pŘekl pa
íevčkjeden měl dva
br“ jest sůl. Pekli sůl xml.
řež: bude. čím bude nepmvens?
(Het.5.13.líer.9 so.)
Piš. i řekl mladší snioh otci: Otče.
35. Ani do země. ani do hnoje se dej mi díl statku. kterýž mně náleží.
nehodí: ale vyu-žena bude ven. Kdo I rozdělil jim statek.
má. uši k slyšení. elyš.
13. A
nemnohýeh dnech. shro
můždiv edší syn vseeko. odebnl se

Kapitola 18.

Kdyi se Puiseovó horkílí. s'e hřilniky příjímá.
tuje jim. jak nekonalo
míloerdenstvi Boi

hřišnikykejíeímí 8. pod enstvim 0 m6

ottneenóm penili. !|. o unum-n

nh
ned

ovcí, 8.

]. [ přibližovelid
: hříšníci.aby
hoelse k němu publikůni
2. A reptnli Fenseove .. rákonníci
řkouee: Tento přijímk hříšnlky &.ji s

nimi.

le do daleko 'iny: e tsm m
statek svůj, živ jss pros

mr

14. A když byl Všecko uh'a

. etsl

se hlad velikýv krajinbtě :e. on počsl
nouzi trpěti.
15. Iodsel &přídi-želse jednoho me

štěnína krajiny te. [ poelsljej do dvora

svého. aby páel ve

16.1 zidel

břicho sve mlh

(Met0.ll.ll.19.)

tem. kteréž vepři jedli: ale žádný mu
3. ] pověděl jim podobenství toto. nedhvul.
1.7 Tehdy přišed sam k sobě. řekl:
4. Který člověk z vás m e oto ovee Jak mnozí nájemníci v domě otce mého
e ztretiv jednu z nich. nen
vá deva
desáti devíti na poušti. a nejde po té. hmajíuhojnost chleba. ji pak zde hladem
13.Vstanu ». půjdu k otci svemu. s
kter-ei se byla ztratila. už ji nalezne?
5. A nalezne ji vloží ns ramena avi.. dím jemu: Otče.zhřešil'jsem proti nebi
a
před
tebou:
nduj e se:

řke:(un18.12..a.)

6.11 přijde. domů. svolá. přátely &sou

19. jižt nejsem hoden slouti snem
sedy. řkajim: Spolu radujte se se mnou. tvým: učiň mne jako jednoho s 'em
neb'jsem nalezl ovci svou. kteráž se byla níků svých.
ztratila!
20.1 vstsv. šel k otci svému. Kd
7. Prevímt vám. že tak bude větší
eště opodál byl.
otec jee
hnutuzreI'
188.jej
příběhpodl
radost. v nebi nad jedním hříšníkem pak osrdenstvím
pokání činícím. nežli nad devadesáti ne. šíji jeho a políbil ho.
21.1 řekl jemu syn: Otče. zhřešil
devíůtin'spravedlivými. kteříž nepotřebuji

8. Anebo která ions, majíc deset pe
něz. ztratí-li jeden peníz-f zdaliž nemu

eemproti
&před
jsem
odennebi
elouti
synemtebou:
tvým. jiit ne
22. [ řekl otec služebníkům svý-m:

Rychle přineste roucho první &oblecte
8) VIA-me.Mme. loni ]eet 'i-eekyu :. jej . dejte prsten na ruku jeho a. obuv
mmm (vietnam— imma-:.) na nohy jeho:
'

15.23— 16,1.
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23. & přiveďte tele tučně : zabite : kdy jsi mi nedal kozelce, abych s přá
jezme &hodnjme:
tely svými bodoval:
24. nebo tento
můj mrtev byl,
30. ale když přišel tento syn tvůj.
a zase ožil: ztracen yl, : nalezen jest. kt ž pročral statek svůj s nevěsthmr.
I počali hodovati.
ub' jsi mu tele tučné.
31. A on řekl jemu: Synu, ty vždy
25. Byl
syn jeho starší na poli:
a když při hel : přibližovalse l do cky se mnou jsi : všecky věci m6 jsout
tve:
mu. usl šel : ěv a.tanec.
32. ale hodovní & ndovnti se nále
26. povo av jednoho : služebnlkův.
želo; nebot bratr tvůj tento mrtev byl. a.
otůaal se. coby to bylo.
zase ožil ; ztmeen byl. &nalezen jest.
22. A ten řekl jemu: Bratr tvůj při—
šel: i zabil otec tvůj tele tučné. že ho

zase dravého přijal.
28. [ rozhněval se a nechtěl vejiti.
Tedy otec jeho vyied poč-l ho prositi.
29. Ale on odpovědův. řekl otci své
mu: Aj! tolik let sloužim tobě &nikd
jsem pi-ikisani tvého nepřestoupil &ni

Kapitola I..

Kristus prominulpodob—vvio neverim. nhehytrh

gbit.
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'; blýatj
Vm mm
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l_o.můj—33:10
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1. anil pak i l: „mnm

svým:

Člověk jeden byl bohatý . ten měl vh—J
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FIG. 2—24.

dai-e. a ten obžalován jest před ním. ja
koby byl rozmrhal statek jeho.
2. [ povolal ho a řekl jemu: Což to
slyším o tobě? vydej počet z vladařství
svého; neb již nebudeš moci vládnouti.
3. l dí vladař sim u sebe: Co učinim.
nebo Pán můj odjímá ode mne vladařství?
Kopati nemohu. žebrati se stydím.
4. Vím. co učiním. aby mne přijali do
domů svých, když budu ssazen s vla.
dařství.
5. Zavolav tedy jednoho každého
dlužníka pána svého. řekl prvnímu: Jak
mnoho jsi dlužen
u mému?
6. A on řekl:
tun oleje. I řekl
jemu: Vezmi listinu svou a sedne rychle
napiš
esate.
7. otom 'iněmu řekl: Ty pak 'ak
mnoho jsi
užen? Kterýž řekl: to
korců pšenice. Dí jemu: Vezmi zapis
svůj a napiš osmdesáte.
8. [ pochválil pán vladaře ne ravého.
že Opatrně učinil;' nebo synov tohoto
světa
trnější jsou nežli synové světla
v poho ení svém."
9. l jat pravím vam: Čiňte sobě přá
tely z mamony nepravosti;' at říjmou
vás do stanů věčných. když do onáte.
10. Kdo v nejmenším jest věrný. i v
větším věrný jest: a kdo v male jest
nepravý. i v větším nepravý jest.
11. Jestliže tedy v nepravé mmoně
věrni jste nebyli. co pravého jest. kdož

13. Nižadný služebník nemůže dvěma
pánům sloužiti; nebt mjistě jednoho ne
něvidčti bude a druhého milovati: anebo
jednoho se přidrži a. druhým pohrdne:
nemůžete Bohu sloužiti a mamoně.
(nm. s. 24.)

14. Sl šeli pak to všecko Fariseově.
kteříž byli lakomí. a posmívali se jemu.
15. [ dí jim: Vy jste, ježto se spra
vedlivými činíte před lidmi, ale Bůh smí.
srdce vaše; nebo což před lidmi vyso
kého jest. ohavnosti jest před Bohem.
16. Zákon a Proroci až do Jana: od
té chvíle zvěstuje se království Boží a
každý mu ční násilí.
(MaLll,12.)
17. Snáze!
jest. že nebe izemě

minou. nežh aby jedno písně : za
ona padlo.“

(Mat.5. is.)

18. Každý. kdo prapustí manželku
svou a jinou pojímá. cizoloží: a kdo po—

jímá. propuštěnou od muže. cisoloží.'
19. Clovek jeden byl bohatý jenž se
obláčel v šarlat a v kment a hodoval na
každý den stkvostně.
20. A byl jeden žebrůk jménem La
zar. kterýžto ležel u vrat jeho. pln jsa
vředů.
21. žádaje nas titi se drpbty. kteříž
padali s stolu bo co. a nikdo mu jich
nedal: a však psi přicházejíce, líali vře
dy jeho.

22. jest
Staloofakandělů
se. žedoumřel
nesen
lůna žebrůk
Abrahaa
mova Umřel pak i bohatec a pohřben
jest v pekle.
23. Pozdvih
očí svých. kd ž byl
byli; kdož vám dá. co vašeho jest?“
v mukách. utře Abrahama : dalyeka a
“>cat..-“mmaz—awrm- ":: Lazara v lůnn jeho .
čin jeho. ny'll'ž toliko chytrost.
pil tě vlak
24.1 volaje onen řekl: Otče Abrahame!
n mu být! vladař—nnespravedlivým.
—
':Štjedníldmivspůsnbn. vlodaění něm; smiluj se nade mnou a pošli Laura. at
vam svěří?
12. A jestliže v cizím“ věrni jste ne

nebo: jední ! dmínhledem těch věci, jímž snah
avon věnuji; světští

s vetlí opatrnosti pačuli

o věci k vesdajžímn blahu. nail synově

světla.

nlslednvníd Kristovi, věřící. o věci dn—

akcií.—“)L ro Who.

vin navělnnsd

pripraveněho lest.
17) t. ačkoliv kralovstvi Boží sa avěshje, proto na
mě nijak mravni sikon Boží plv-stati.
9) L'sne rsvěbo,nastílěhn. mijqieiho shsži vsade).
hlín.
mkomu unixu pravě blaženosti ní— 18) To svalí Kristus se příklad plod alkosmikům.
kdy a nijak uuu: nrmili tedy taby alu-ina s
ktu'íi mnohdy pro lehkou věc tmy propustná do
volovall a tak saknn rnžílí. hflní se těž, ža Kristus
nespravedlivě
nabytéhojmění dostačíla k od
nad“ na Horódasa. loni byi manželka avon.
puštění hříchu hos praveho poklni vůbec a bez

chovni. k věčně blaženosti

nlhrady u nanho-

34. 21. 23. za)

směřující.

křívdn svítit!

(Srov.Str.

12) |:. v tom pomuqicím. vim toliko na čas svěřeném

Bibli českú.

desnAret'y krtlo. prwnstll a walk!

bratrovu

nqrnvne pojal. (Mat. 5, 82. Mar. 10. ll—liu
3. 17. a d.)
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omočí konec prstu svého u vodě a
ochladí jazyk můj: neb se mučím v
tomto plameni.
26. [ řekl mu Abraham: Synu. roz
pomeň se. že 'si přijal dobré věci v ži
votě svém a
r též zlé; nyní pak
tento se těší. ale ty se mučlš.
26. A nadto všecko mezi námi a vámi
veliká. prepast utvrzena jest. že ti. kte
říž chtějí odsud k vám jíti. nemohou.
aniž od onud sem přejití.
27. I řekl: Ted prosím tebe. otče!
abys ho poslal do omu otce meho;
28. nebot mtm pět bratrův. at jim
svědčí. aby také oni do tohoto místa
muk nepřišli.

IB, 25. — I?. 20.

6. [ řekl Pán: Budete-li míti víru
jako zrno horčičné. dite tomuto morušo
vému stromu : V kořeň se a přesad se do
moře; a uposl

ne vás.

(Mat.17. no.)

7. Kdo pakjest : vita. an má.služe
bníka. kterýž oře anebo pase. jemužby
jakby se s pole navrátil. řekl: Pojď hned

a sedni u stůl:

8. a neřekne mu: Připrav. cobych po
večeřel. a opaš se &služ mi. at se na

jím .. nepijí. a potom i ty se najíi a na
piješ?
9. Zdali udi dik služebníku tomu.
že učinil. co mu byl rozkázal?
10. Nezdá. mi se. Takt i
. když
učiníte všecko. co vám při
0 jest.
29.
]
řekl
mu
Abraham:
Majít
Moj
žíše a Proroky; těch at poslouc ají.
rcete: Služebníci neužiteční jsme; což
jsme
měli
učiniti.
učinili
jsme.
30. A on řekl: Nic. otče Abrahame!
11. [ stalo se. když se bral do Je
ale kdyby kdo z mrtvých k nim přišel.
rusaléma. že žel středem Samaří a
budou pokání činiti.
Galileo.
31. l řekl mu: Jestliže Mojžíše &Pro
roků neposlouchají. ani byt kdo zmrt
12. A když vcházel do jednoho mě
vých vstal. uvěří.
stečka. potkalo se s ním deset mužů
malomocných, kteřížto stáli z daleka.

Kapltolu I?.
Kristu učí. Jak veliký lil-ichjen und pohon-laik 3
že tomu, kdo proti nim chybou. odpoutat" mtm-;
&.jak mount jat vin; 7. abychomsi neuhlídal na
to.. co čhílnag ll. calm . dasd malomocných;

adiokrtlontvinožim;

odruhbptilti něm.

1. [ řekl k učenlkům svým: Není
možné. aby nepřišla pohoršení: ale běda
tomu. skrze kohož přicházejí.
(na. 18.7.ad.)

2. Užitečuěji
mu,hrdlo
aby jeho.
kámena
mlýnský
vložen jest
yl na
uvržen byl do moře. než aby pohoršil
jednoho z těchto maličkých.
3. Hled'te se! Zhřešl-li proti tobě
bratr tvůj. potreeci ho: a bude-li toho
želeti. odpust mu.
4. A byt pak sedmkrát a den zhře
šil proti tobě a aedmkrůt a. den obrů.—
til se k tobě. řka: ..Žellm toho!“ od—

mu.
6. [ řekli apoštolů Pánu: Rozmnož
víry.

(m. Moji. 13. m.)

13. a
vihli hlasu řkouce: Ježíši.
přikazate '. smiluj se nad námi!
(Mat. 8. C.)

14. Kteréžto když utřel. řekl: Jděte.
ukažte se kněžím. [ stalo se. když ili,
očištěni jsou.
15. Jeden pak z nich. když uzřel. že
očištěn 'est. navrátil se, hlasem velikým
velebě

_

16. a padl na tvář k nohám jeho. díky
číně: a ten byl Samaritán.
17. OdeVěděv pak Ježíš. řekl: Zda
liž jich není deset očištěna? a kdež jest
jich devět?
18. Nenaležl se. kterýb se byl vra
til a vzdal chvilu Bohu. leč tento ci
zoaemec.

19. I řekl 'emu: Vstaň a jdi; nebot

víra tvá. tě už

vila.

20. OMn pak jsa od Fariseů: Kdy
přijde království Boží? odpovědel jim a

1683
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17, 21.— 18. 8.

řekl: Nepřijde! království Božl s oká—

uloeti;'

33. Kdožkoli bude hleděti života eve-_

ho zachovati. ztratit jej: a kdožkolijej

21. aniž řeknou: „Aj, tutol“ anebo: ztrati, obživltjej.
„Aj.tam
tamtol'“ Nebo hle! krklovstvlBoží (Svr.9.24.1m. 10.39.11nr.8,35Janl2, ...5)
34. Pravlmt vim: V tu noc budou
uvnitřvás jest."
22.1 rekl učenlkům svým: Přijdou dva na loži jednom, jeden bude phjat
dnově, kdežto židati budete 'Jedenden a druhý opuštěn;
35. dvě budou spolu mléti. jedna
Syna človeka viděti.. a neuvi te.
23. A řeknou vám: ..Hle zde!“ a: „hle bude přijata a druhů opuštěna; dva na
poli. jeden bude přijat a druhý opuštěn.
tamtol"' Nechoďte. ani nasledujte.
(Mat.24,40.41.)
24. Nebojako blesk, blýskajlclse pod
36. Odpověděvše řekli jemu: Kdež
nebem. na ty věci. kteréž sou pod ne Panel"
bem, sviti:' tak bude Syn člověkav den
37. A on řekl jim: Kdežkoli bude
svůj.
(Mat. 24. 23. ad.)
tělo. tamt se shromáždí i orlově.'
25. Ale _prvó musí mnoho trpěti a
zavržen být.: od národa tohoto.
Kapitola ss.
26. A jakož se stalo za dnů Noe. tak
Kristus—čimodlitbenueapokome. I&žehnd dlo
bude 1 za dnů Syna člověka.
kim; 18. nknnje oo mimo uchování úkonů k doko—
27. Jedli a pili, ženili se a vdůvaly naloni
odloží-24. že težko bohatýmdo bum
až do dne. v kterémžto Noe všel do ko Božího vjiti; 28 čehož se dostanu tim, kdo puemakó
ved
“mnohenmuemi.
oponu-ji.
1.Me své;
ns35.
eos“doJe
smrt . 3nkřileni
udruqlo
rabus:i odobně
řišla potopa
slopeen
jako aseabledila
stalo vevšecky.
dnech
Lotových: jedli a pili. kupovali a pro
]. Pověděl pak jim i podobenství. že
dávali, štěpovali a stavěli:
potřebí jest vždycky se modliti a ne
29. ale toho dne. když vyšel Lot ; ustávati,
Sodomy. pršel oheň a sira s nebo a za
(s.:.13,22.m112.12.Ln—.5,17.)
(l.hlqii.19,25)
2. Hra: Soudce jeden byl v jednom
30. Takt bude v den ten. když ee Syn městě. kterýž se Boha nebil a člověka
člověka zjeví.
se nestyděl.
31. Vtu hodinu kdo bude na střeše
3. A vdova jedna byla vtámž městě
a nádobí jeho v domě. neustupuj. aby'je a přicházela k němu řkouc: Zestaň mne
pobral: a kdo na poli. též se nevraouj
protiprotivnlku
mému.
nazpět.
(Man 24, 16.)
nechtěl za
mnohý čes. Potom
32. Pomněte na ženu Lotovu.
4řekl sam u sebe: Ač se Boha ne
ojlm o. člověka se nest ydim.
20) tsuvnithislkvononkdhemosti. jakvy slje
5. však že mi obtižna jeet ta vdova.
nestanu
ji, aby naposledy přijdouc ne
18.86 eho hem pro sebeMute.
(Jan
21) \. jest krůlovstvi Boží. nabudec na to neb ono

misto.bomb

onen nůrodobmeum. n 'brl po.

jme v sebe celý svět. — ") t. jsou

mi.

potitek euklndmd vsrdoichlldívony'eho

zhaněla mne.

(SvnhuH ,.8)
6. [ řekl Pin: Slyšte. oo di nepravý
soudce.

volnych. jak mnon'vůkol vis jen . vy sami býti
můžete, chcete-li ve mne vai-iu . k

klni ee obr-siti. ,.anon

ravemu po—

. živou vro-.. kraluje

Bůh v srdcíchnák-h.“ M)N

„krklovutvi

Boámoaivknijest.“t.jižph_llo..bo
bexeyiinsd

7. Cožpak Bůh neustane vyvolených
:.vých
kteříž
k němu dnem | není ve aji.
nde-liž
prodlevatijim?
8. Pravimt vám. že je brzo zastane.

22) Lbudetesl po memočhodnatohotosvmuo
36) Dolet: stone se to vlecko? jin-k už: kdy?
dlLebyohnvžsjentolLkodon telemephtomen
37) Kde a kdykolivmirane ravoeti se
hi,“
byl. vis potěšil, posilniL
23) Dolož: ,Jest Kristu

(Mat. 24. za)

24) Dhti reckúho: „I 1.5.36 nebeekó konány k druhé

. tehdá
spravedlivý
jejich
vleobecnou
odpovediimůj nutne.

3512||le
—23)

jhak: ačkoli
predlůvkum
(Srov.Sir.
211'
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18. 9—89.

21. Kterýžto řekl: Toho všeho ostří—
Ale když přijde Syn člověka: zdali ns
lezne víru na zemi?"
hal jsem od své mladosti.
22. To uslyšev Ježíš. řekl mu: Ještě
9. 'Řekl pu: i k některým. kteříž v
sebe doufali. jako spravedlivi. &jinými se jednoho nedostává: Prodej všecko,
pohrdali. podobenství toto:
co máš. s rozdej chudým a budeš míti
10. Dva muži vatou ili do chrámu. poklad v nebi; a pojď. následuj mne.
23. Uslyšev to onen , sarmoutil se
aby.
se modlili: jeden ariseus a. druhý nebo byl bohatý velmi.
pu likén.
24. ] vida ho Ježíš zarmoucena řekl:
ll. Fariseus stoje. takto sém u sebe
se modlil: Bože. děkuji tobě. že nejsem Jak nesnadné. kdož peníze mají. vejdou
do království Božího!
jako
jiní ' lidé.
nes 'kšn.
ravedliví. cizo—
ožníci.
ko i dréči.
tento pub

12. ostím se dvakrát do téhodne,
desátky dávám se všech věcí. kterýmiž
vlédnu.
13. Ale publikén stoje zdaleka. ne
chtěl sni očí k nebi posdvihuouti. ale
bil se v pny své. řks: Bože. bud' mi

lostiv mně hříšnému!

(Žalm50. to.)

14. Pravímt vám. sstoupil tento do
domu svého ospravedlněn nad onoho ;'
nebo každ . kdo se povyšuje. bude po
nížen: a k o se ponižuje. bude povýšen.
(ma. 23. na. Svrchu 14. u.)

15. Přinášeli sk k němu i nemluv
ňétka. aby se jich dot'kal. Což když
uzřeli učeníci, domlouvalyi jim.(m. 19. na.)

16. Ale Ježíš svolav je. řekl: Nechte
dítek 'íti ke mně a nebraňte jim. nebo
takových jest království Boži.(ur. 10.74.2

17. Zajisté pravím vém: Kdožkoll
nepřijme království Božího jako dítě.
nevejde do něho.
18. I otázalo se ho jedno kniže.' řka:
Mistře dobrý. co číně život věčuý ob

(Svrchus. u.)

25. Snáze jest zajisté velbloudu skrze
jeheluí ucho projíti. nežli bohatému vjiti
do království Božího.
26. I řekli. kteH to slyšeli: Kdož
tedy může spasen býti?
27.
kl jim: Co jest nemo-eho u
lidí. možnét jest u Boha.
28. l řekl Petr: Aj! my jsme opustili
všecko &následovali jsme tebe.
29. A on řekl jim: Zajisté pravím
vám: není žádného. kterýžby opustil
dům. nebo rodiče. nebo bratří . nebo
ženu anebo syny pro krélovsví Boží.
30. aby nevzal v tomto času mnohem
více a v budoucím věku života věčného.
31. Tedy pojav Ježiš dvmécte, řekl
jim: Aj! vstupu'eme do Jerusaléma. a
dokonaji se vše y věci. které jsou psá
ny skrze proroky o Synu člověka.
(blat. 20. IT.)

32. Nebo vydán bude hanům abude
posmívxíns bičovén i ušgén:
33. a když jej ubičují. zabijí jej a tře
tího dne z mrtvých vstane. (na.. is. zl.)
34.
A oni tomu nic nesrozuměli a
držím'
(Mat.19. 16.n..-. 10, n.)
19. Řekl pak mu Ježíš: Co mne ns. bylo slovo to skryto před nimi a nesro
zuměli. co se pravilo.
álývéšdo
'né sém ůh.! Nižédný není dobrý. je
35. Stalo pak se: když se přibližoval
20. Přikázaní máš: Neubiješ; nese !: Jerichu. slepý jeden seděl vedlé cesty.
smilníš: nepokradeš; nepromluvíš kři. žebře.
(M.:. 20. 29. . a.)
vého svědectví; cti otce svého i matku.
36. A když uslyšel ústup mimojdou
(u. m:. 20. IS.)
cí. otéal se. coby to bylo.
37. I řekli mu. že Ježíš Nazaretský
“*"min.
“" '“svm.""šá......M'“
'
ý-mmw — )t.' tudy jde.
nash— u vlseh “kové viry. jeho. na.
38. [ zvolal. řka: Ježíši. synu Davi
cnevdovagvpůdním anulu! vinocbnbno.
14) t. pohltila nul-sl pro even pekel-nou modlitbu dův. smiluj se nade mnou!
mile-ti n Boha, nikoliv
' Pul-ons.
39. A kteří napřed šli. domlouvali
18) t. předán-ý školy.
10. 17. od.)

18.40._ 19.26.

Evangelium sv. Lukáše.

mu. sb mlčel. Ale on mnohem vice
volal: ynu Davidův. smiluj se nade
mnou!
40. Tedy zastaviv se Ježíš. rozkázal
ho k sobě přivesti. A když se přiblížil,
otázal se ho,
41. ike: Co chceš. st tobě učiním?
On pak řekl: Pane. at vidím.
42. A Ježíš řekl jemu: Prohlédni, ví
ra tvá tě uzdraviln!
43. A i hned viděl & následoval jej.
velebě Boha.. A všecken lid, když to
uzřel. vzdal chválu Bohu.

Kapitola 10.
chhons im si vidětiamu. e. Kristin u něhomin;
12.!žednlti
biivnšch;
vjiždi
slovně
do
elm-lean;podobenstvío
Cl. pláče Ind
nedela;29. 46.
vybili
!
chrt-m prodlvnče . kupce.
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Jerusaléms. s že se domnívali. žeby se
hned mělo zjeviti království Boží.'
12. Protož řekl: Člověk jeden uro
zen odešel do daleké krajiny. aby při
jal
ovství . zase se nevrátil.
(Met.25. u.)

volevdesíti
del13.
jiml eset
hřiven &služebníků
řekl jim: each.
up
ěetei. až přijdu.
14. Měšťané puk jeho nenáviděli ho;
a. poslali poselství zs ním řkouce: Ne
chceme. by tento kraloval nad nimi.
15.1 stalo se: když se nevrátil. při
€;le|království.
rozkůal
nvolstiabysluže—
ků. kterýmž ibyl
del peníze.
zvě
děl. jak mnoho kdo vytěžil.
16. [ přišel první. ike: Pane. hřivne
tvá deset hřiven získala.

17. I řekl jemu: Tot dobře. slnžebníče
]. A všed bral se skrze Jericho.
dobrý; že jsi nad málem byl věrný. bu—
deš
moc míti nad desíti městy.
2. A ej! muž jménem Zacheus. jenž
(Svrchu 16. 10.)
byl vrchním nad celnými & sám hohet.
18. A druhý přišel. ike: Pane. hři
3. a žádal viděti Ježíše, kdoby byl; a
nemohl ro zástup. nebo postavou ma vna. tvá získala pět hřiven.
19. [ tomu řekl: A ty budiž nad pěti
ličký byť
4. I ředběh vstoupil na strom pla— městy.
něho firn. eby jej viděl; nebo tudy
20. A jiný přišel. řks: Pane. hle hři
měl jíti.
vnn tvě. kterouž jsem měl složenou v
5. A když přišel Ježíš k tomu mlstu. šátku;
pohleděv vzhůru. utřel jej a řekl k ně
21. nebot běl jsem se tebe. proto že
mu: Zachee! sstup spěšně dolů; nebo jsi člověk přísný: béžeš. čehož jsi ne
dnes v domu tvém musím zůstati.
položií. . žneš. čehož jsi nerozsível.
6. ! sstoupil spěšně : přijel ho. rs
22. Dí jemu: Z úst tvých soudím tě.
duje se.
služebníče nepravý! Věděl jsi. že já člo
7. A _kd ' to viděli všiclmi. reptali věk přísný jsem. bere čehož jsem ne
ikonce: Ze člověkuhí-íšnémuse obrátil! položil. &žns. čehož 'sem nerozsíval:
8. Stoje pak Zscheus. řekl ku Pánu:
23. i proč jsi ne
peněz mych do
Aj! polovici statku svého. Pane! dům peněžn
. abyc jů přijde s úroky zajisté
chudým: s oklamal-li jsem koho v čem. vymo jich.
24. lřekí těm. kteříž tu stáli: Ve
nsvrecuji čtvernšsob.
9. Dl mu Ježíš: Dnes spasení stalo změte od něho hřivnu & dejte tomu.
který
má deset hřiven.
se domu tomuto, proto že i on jest syn
25. I řekli jemu: Pane. mit deset
Abnhamův.
hřiven.

10. Nebo přišel Syn člověka hledat
(Met.18. H.)
11. To když oni slyšeli. pověděl jim
dále podobenství. proto že byl blizko
: spasit. Co bylo zahynulo.

26. Jistě pravím vám, že každému.
ll) t. Meduna. . to podej h smy-lu.mu.
jakobylon.m.
(Sr. ! . 20. . pon)

Evangelium av. Luksěe.

19. 27. — 20. 5.

kdo mě! bude dáno :. bude hojně míti;
39. Ale někteří Farieeové : zástupu
ale tomu. kdo nemL“ bude i to, co má. řekli kněmu: Mistře, potreaci učeníků
svých.
odjato.
(na 25,29.)
40. Jimž on řekl: Pravímt vám. že
27. Ale však ty nepřátely mě. kte—
říž nechtěli. abych nad nimi kraloval. budou-li tito mlčeti. kamení bude volati.
41. A když se přiblížil. vida město.
přiveďte sem & usmrtte přede mnou.'
28. A to pověděv, šel napřed. vstu
plakal
ním.
řka: i ty a to vtento
42. gadbys
poznalo
puje k Jemsalěmu.
29. ! stalo se. kd ž se přiblížil k Bet den tvůj. co tobě jest k pokoji: ale nyní
fagi a k Bethanii.' hoře. kteráž slove jest to skryté před očima tv ma.
43. Nebot přijdou na te
dnově a
Olivetské.. poslal dva uěeníky své.
(Mn. 21.1. Mark. 11.1. ad.)
obklíčí tě nepřátelé tvoji náspem a ob
30. řka: Jděte do městečka, kteréž lehnou tě &souží tě se všech stran;
naproti 'eat, do něhož vejdouoe. nalez—
44. a.na zemi rozmecí tebe i syny tvé.
nete o ůtko přivázeně. na němž ještě kteříž v tobě jsou. &neostsví v tobě ka—

žádný z lidí neseděl: odvažte je a při mene na kameni: proto že jsi nepoznala
veďte.
času navštívení svého.
'
31. A otěže—lise vás kdo: Proč od

(Níže21. 6. Hot. 24. Zluk.

13.2.)

vuujete? takto jemu dite: Pin ho k po

45. A všod do chrůmu. počal vymítati
třebě židů..
těch. kteří prodávali v něm &kupovali.
(Mat. 2 |. 13.)
32. Tedy odešli. kteří byli poslčni. &.

nalezli. jakož jim byl řekl. oalětko. ano
tu stojí.
33. A kd
oni odvozovali oslětko.
řekli páni je o k nim: Proč odvuujete
oslůtko?
! 34. A oni řekli: Pin ho potřebuje.
36. [ vedli je k Ježíšovi: a vloživše
roucha svě. na osídtko. vsadili na ně
Ježíše.
(Jan 12. n.)
36. Když pak on jel. etlali roucha
svi. na cestě.

46. řka jim: Psáno jest: Dům můj
jest dům modlitb . vy pak jste jej uči
nili peleší lotrovs ou.
(ust. 11.15.)
47. l učil na. každý den v chrámě.
Knížata k kněžsků a zíkonníci i před
ní lidu edaíi ho zahubiti:
48. &nenalezli. coby mu učinili; nebo
věecken lid se ho držel. poslouchaje ho.

37. A kd ' se již přibližoval k svahu
hory Olivets ě. počali všickni ústupové
učeníků. radujíce se. chváliti Boha hla
sem velikým ze všech divů. kteněž byli
viděli.
38. řkouce: Požehnsn král. jenž se
béře ve jménu Páně; po oj na nebi :.
oliva na výsostech!

mmm odbývi nikonniky taiioi se ho. 0 1m mod
divy činia oči; 9. '
' podobenstvíoúdny'ch

Kapltola zo.
vlneiich; ao. uči, io jooo povinni. daě div—ti císaři:

27. o nkiiěeni : mrtvých:41.či na lat Mim?

45.

vuw'e ocenil-y uo Furt-odm

1. I stalo se v jeden den. když on
učil lid v chrámě a kázal evangelium.
sešla se knížata kněžskě a zěkonníci e
staršími.
(na. 21. 23. Mark.11.21)
(ma 21.9.Hutu. lo.J-n12. Ia.)
2. & dl k němu řkouce: Pověz nám.
o jaké moci ty věci činíi? anebo kdo jest
ten. jenž dal tobě tu moc?
26) t. „Nieminen,boh-téma.“—") Lun-jmenu.
chodem; anál-uitlkuienoet. ěe přičinlivónn
3. [ odpověděv Ježíš. řekl jim: Otážit
najatnikn aboií roste, co nemalotay' ne
i já se vás jednoho slova. Odpovězte mi:
přičínllvoc| svin skrovněbo maj
'
4. Křeet Janův s nebe-li byl. čili :
27) Tim u named volno uvržen! vlech odpůnůy
Kristových vůbec. Zidův pak svítit.
lidí?
29) t. kdyžbyl na wu .d Maců. odkudbyljiž
5. Ale oni myelili u sebe řkouce:
' vyhl. . meli Bochi-ga, kami se blížil.

20. 6—86.
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Dime-li :..S nebe:“ řekne: Proč jste mu
tedy neuvěřili?
6. pakli dime? „Z lidi ;“ lid vešken uka
mennje nás. neb jisti jsou tím. že Jan

jest rorok.
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polapili v řeči. aby jej vydali vrchnosti
&moci vladařově.

21. [ otázali se ho řkouce: Mistře!
víme. že právě mluvíš a učíš: a ne řiji
maš osoby. ale v pravdě cestě Bo vy
učuješ :
(ma 22, is.)
22. Sluší—li nám davati daň císaři.

7. odpověděli.že nevědí. odkudby byl.
8. ] řekl jim Ježíš: Aniž já vám po
vím. o jaké moci tyto věci činím.
čili nic?
9. Potom jal se lidu praviti podoben—
23. Ale znamenav lest jejich. řekl k
mi toto: Člověk štipil vinici a pronajal
nim: Co mne pokouším?
jj évinařům:
a sám(na.
byl 31,
přes
24. Ukažte mi peníz. Čí mš. obraz a
časy.
33.pole
Mark.po
12.mno—
z.)
10. A včas
slsl !: vinařům služe nápis? Odpověděvše. řekli jemu: Cí
sařův.
bníka. aby z užitku vinice dali jemu.'

Kteřížtozmrskavšejej pustili spršzdným.
ll. [ poslal opět druhého služebníka.
Oni pak i toho smrskavše a zhsněvše.
pustili s prázdným.
12. A slul opět třetiho: & oni také
toho zramvše vyhnali jsou.
13. Tedy řekl Pan vinice: Co uči
ním? Pošlu svého milého syna; snad.
když toho uzi'i. ustydi se.
14. Kterěhožto když uzřeli vinaři,

gali“
sebe
jest dědic;
íme ujej.
abyřkouce:Tento
naše bylo dědictví.
15. A vystuživše jej ven : vinice a
bili. Protož. co jim učiní Pan vinice?

25. I řekl jim: Dšvejtež tedy. co jest
císařovo. císaři, a co jest Božího. Bohu.
(Řím. 18. 7.)

26. I nemohli slovu jeho odporovati
před lidem: a divice se odpovědi jeho.
mlčeli.

27. Přistoupili pak někteří : Sadu—
cejských. kteříž zapira'í. že by bylo z
mrtvých vstaní. a 0
i se ho.
(MIL 22. 28. Sk. 23. B.)

28. řkouce: Mistře! Mojžíš napsal
nam: Kdyby bratr něči umřel. maje
manželku. a tenby byl bez dětí. aby ji
pojal bratr jeho za manželku a vzbudil
plod bratru svému.

(V. Moja.25. B.)

29. Bylo pak sedm bratři: a první
pojav ženu. umřel bez děti.
30. I pojal ji druhý. a umřel i ten
bez syna.
31. A pojal ji třetí: tak též i všech
sedm. &nezůstavili plodu. a zemřeli.
vou ůhelní?
(na. 21. 42. Žalm117. 22.)
32. Nejposléze ze všech umřela i žena.
18. Každý. kdo na ten kamen padne.
33. Protož při vzkříšení čí : nich
mrazí se; na kohožpak on upadne. po
bude manželkou? poněvadž sedm jich
třet jej.
a.. ze, 16.)
19. I hledala knížata kněžskš a zá mělo ji za manželku.
konníci, ah naň vztáhli roce v tu hodi—
34. I řekl jim Ježíš: Lidé tohoto
nu: ale b ' se lidu: nebo porozuměli. světa se žení a vdšvají:
že na ně mluvil to podobenství.
35. ale ti. kteříž hodni jmíni budou
20. A pozorujíce, poslali
zvědače. onoho věku a vzkříšení : mrtvých. ne
budou
se ani vdšvati ani ženiti:
kteřížby se spravedlivými děl i. aby ho
36. aniž
budou moci více umřiti:
andělům zajisté rovni jsou a jsou synové
IO) Dolet: nilešitý dil.
Boží. poněvadž jsou synové vzkříšeni.

16. jiným.
Přijde To
a zahubí
vinaře
a dá
vinici
uslyševše
řekty.' jemu:
Odstup to!
17. A on pohleděv na ně. řekl: Co
jest pak to, co
o jest: Kámen. kte
rýž zavrhli etantelé. ten učiněnjest hla

“99
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mrtví vstanou. i Mo'žíš
é kře.. když u vb. P :|

zdar.—21.17.

dostatku sveho. všecku živnost svou.
kterouž měla. uvrhla.
.
5. A když někteří pravili o chrůmu.
žeby kamením dobrým & dary ozdoben

Bohem Abmhsmovým s Bo em Isi
kovým :: Bohem Jskobovým:
(list. 24. |. Mu. 13. l.)
38. Nenít pak Bůh mrtvých. ale ži byl, řekl:
6. To co vidíte. přijdout dnové. v
vých: nebot všichni jsou živi 'emu.
nichžto
nebude
zůstaven
kámen na ks—
39. Tedy odpovědevše ně teří z žá
konníků řekli jemu: Mistře, dobře jsi meni. kterýžby nebyl zbořen.
pověděl.
40. A neosmělili se více o něčem se

(Svrchu19.u.)

7. [ ottínli se ho řkouce: Mistře,
kdy to bude a které bude znamení, když

ho41.
Málem pak 'im: K terak
vi, že se to čne díti?
8. 11pak řekl: Viztež. sbyste ne
Kristus jest s n'l'hvidův?
pro
42. A siru Bavid praví v knihách žal byli svedeni; nebot množí přijdou ve
mových: „Řekl Pán Pánu mému: Sed jménu mém řkouce: „Já jsem?“ 11:„Čas
se přiblížil!“" protož nenásledujte jich!
na pravici má.
(st.15.36.1an 2,1)
43. až položím nepřátely tvé podnože
9. Když pak uslyšíte boje a sváry.
nohou tvých !“
nestnchujte se: musít se ty věci prvé
(Zum109.1.Hst. 22.“.Msr. 12.se.)
44. David tedy ho Pánem nazývá: díti. ale není hned konec.'
10. Tehdy pravil jim: Povstsnet nů.
i kterskž syn jeho 'est?
45. A když pos ouchal veškeren lid. rod proti národu &království proti krb.—
lovství:
řekl učenlkům svým:
11. a země tí'esení veliká budou po
46. Vsrujte se zákonníků. kteříž chtějí
v krásném rouše choditi &milují pozdra. místech & morové a. hladové s hrůzy s
vovkní na trhu : rvní stolice ve ško nebe s znamení veliká budou.
12. Ale přede vším tím utáhnou ruce
lách s první sed
na hodech:
(ambull,43.)
sve na vás a pronásledovsti vás budou.
47. kteříž sžírsjí domy vdov pod zú vydávajíce do škol“ & žaláři). vodice k
myslem dlouhého modlení. Tit vezmou králům s k vlsdařům pro jméno má;
těžší odsouzení.
(m.; 23.14.)
13. přihodit pak se vám to na své—
dectví.
Knpltolazi.
14. Protož uložte v srdcích svych.'
Krhtus dirt přednost tkrovuíčkčmu duu vdovy před nem lití napřed. kterakbyste odpo
.
'll .la
.“
I i vi i.
(Svrchu 12.114
Jerusslhnosmwtýhnimůsabrůrypříshnini
15. JM zajisté vám dům ůsts ».mou
M;$.volíjimopnuuýmnvždykpíiltijeho ho
tov-hm
drost. kteréžto nebudou moci odolsti
vasi.
]. Pohleděv pak utřel ty bohatoe. sni odmlonvati všickni protivníci
(St.6.10.)
kteříž metsli dary své do pokladnice.
16.
Budete
pak
zmeni
od
rodičův
&
(Mu.12.41.)
s příbuzných i přátel: ». usmrtí
2. Udel pak i jednu vdovu chudi— bratří
některé z vás:
čkou. sunt uvrhla dva penízky.
3. A řekl: V pravde pravím vím. že
'tsto chudk vdova více uvrhls nežli
8) LIM—")Lkrilomdlesiuova—
viickni.
9) tamních-„Inků
ne potommnosipiihrd—
vyvržení Juru-lemu myho dennímu.
4. Nebo všickni tito : toho. což jim 12) sseh
Ve lkolleh židovských sondinly se spory niko
iennvi se týhlleí.
zbývalo. dali dsry Bohu: tato pak : ne
18 t. abyste byli moi svtdkevó phdo vhmi národy.
si to. žeuobuůvhptžebi, tílko“
07)t.vt6knhe.kdsihdnl.lskesmu8dhnkžl 14 t. Mu
Ilvt
rodil-ti. co o jak byste odpovidat
shrn. (H.Mojtaů)
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17. a budete v nenávisti všem pro
jméno má:
18. ale vlas s hlavy vaši neuhyne.
(Vy'ie 12, 7.)

19. V trpělivosti své vlidnouti bu

třte na ílkový strom a na všecka atro
moví:

30. kdž ouštěji z nebojiž pupence.
víte.“ že blízkojest léto.

31. Tak“: vy. když uzříte. ano se tyto
věci ději. včztež. že blizko jest králov
ství Boží.
32. Zajisté pravím vám. žet nepomine
pokolení toto. až se všecky věci stanou.'
(Mar.13.14.51“ 24.15)
33. Nebe a země pominou: ale alova
21. Tehdy kdo jsou vJůdsku. utí mů. nepominou.
keejte na hory: a kdož u rostřed něho.
34. Hleďte se pak. aby snad nebyla
vyjděte; a kteří v krajic, nevchňzejte obtížena ardce vaše obžeretvim a opil—
do něho;
stvim a pečovanim tohoto života. a při
22. nebot ti jsou dnově pomsty. aby šelby
na vás nablý ten den;
ne naplnilo všecko. co psáno jest.“
35. jako osidlopřijdetaajisténavčecky.
23. Běda pak těhotným a kojicim v kteříž obývají na svrchu vší země.
těch dnech: nebot bude souženi veliké
36. Pročež bděte. každého času se
na zemi a hněv nad lidem tímto.
modlice.
hodni jmíni byli ujíti
24.1 padati budou ostřím meče & všech těchabyste
věci. kteréž se udaji. a po
zjimini odvedeni budou mezi všecky staviti se před Synem člověka.
národy; a Jerusalém bude pošlapan od
37.1 býval ve dne uče v chrámě:
národů. dokudž ne nenaplní časové nú ale vnoci vychazeje. přebýval na hoře,
kteraž slovo Olivetské.
.A budou znamení na slunci a na
rod2ův.'
38. A všecken lid přicházel ráno k
mě2aicii na hvězdách a na zemi souženi
němu. aby ho v chrámě poslouchal.
národů pro bouři hluku mořského a vl

dete dušemi : 'mi.'

20. Když pa uzřite. an obležen jest
Jerusalem od vojaka. tehdy vězte, žet se
přiblížilo zpuštění jeho.

nobití :“

(Mar.13. 24. nm. 24. as.)

Kapitolu zz.

26. tak že schnouti budou lidé scra—

chem a očekávaním těch věcí. kteréž
přijdou
na včecken
eaké pohnou
se: svět; nebo moci ne
27. a tehdáž uzří Syna člověka při
cházejícího v oblace a moci velikou a
velebnoatí.
(un. ze.se.)
28. Když pak se ty věci počnou díti,

pghleďte
a pozdvihněte
hlavvaše.
svych: ne
t ae přibližuje
vykoupení
(kin. a. 23.)

29. l pověděl jim podobenství: Pa—
l9) L dilonti . net"-loni ootojltn proti vhllkknu

neboqnčnndvinuchovuoddn
nyůkihoh
*Mu

2) \. čim bnuíl Bůh nkt-leproroky Janulhnn.
24) t dokudsby nn'rodovb

' ne viru obrůnnl.

LD.) Již pnk od vyvrnenniletosniho
nkonlhi nemdme! lvů) ohrad. (Srov.MB:)

25) Dle inak.: ..pro nemal (ůakont), od hluku mor
akeho n vlnobití (pochdnqiciy"
vodionnimoI—n
hrane dům | nemoc.
audi. že při ne

(lahkúho hrot-ohni.

T...;

Eri-tuo jest rodn'u od Jldnh; 7 nlevipodednivečen
IO. ust-nomeentitou ohiini. 31. předpovídá.ie Petr
jej mph; 39. modlí ne u bo're ohm-ke; 47.

man. “.in a dodomumnoha-hbo

od

]. Přibližovnl ae pak den sváteční
přeanicf kterýž nlove Velikonoc;
2. i hledali knížata kněžska a zakon
nici, kterakby Ježíše zabili: ale bali ae
lidu.
3. Vše! pak natanáš v Jidáčef kte
80) Dle řeckého. „půlce není od nebo mnmnndte- "
pohledu )la' noodito. dn léto ne hln'i.

82) 0

kvyvrn'enni Jan-elem:

„Munzi : ny

nejtiho
pokoleni
ne toho:“nehnohledem
pnk
k sondou-n
dni. &:in
„Spjle pol-inou
l seno.
nežli uhne nbor vdieich ve mne.—církev ni."
(Sv. Hůl-Inn. Jen Ziel. o.))

l) Lnnkvunýehddó
8.1 . n 4. let.Mu.
14.1.V:!ků
i;) není(M).

8) mu k tomuto snih

(let.

dočin- nvnd- .

put-jod od“u.. medium-lulu! pub
dnnontn sluhu
„odporu. dým vnuknutinjnho.jámou on::LL
(Jen na. &)
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týž sloul Isknriotský.
jednoho že dva.
DLCÍ-l.
(M26.14..Jln.13.2)
4.1 odňal s mluvil s knížaty kněž

222.4—81 .

kteréž se na vás vydává; to čli'lte
na mou památku. (na. n.m.)
20. Tak i kalich. když povečeřel. řka:

Tento! jest kalu-h. novú umluvn

skými
a. s představenými.' kterskby v mé krvl, kteráž bude za vás
jim
ho nudil.
6. I zrndovali se : smluvili s nim. že vyllta.
(ll.)lojž.a.s.)
21. Ale však' aj! ruka zrádce mého
mnpenlze daji.
6. [ alibi! .. hledal přlbodněbo času. se mnou jest při stole.

aby'
7)na zrodilbezúsmpů.
pak den přesnic. v kte
rémžto potřebí bylo zabiti berúnka

8.1
Petra a Jana.. řkn: Jdouee
přignvte nim beržnkn. abychomjedli.
9. A oni řekli: Kde chceš. nt připra
vime?
10. ] řekl k nim: Aj! když vejdete do
města. potká vás člověk jeden. dčbán
vody nese; jdětež za ním do domu. do
ktorěbož ve)do.
11.3 rcete hospodbři domu: Dl tobě
Mistr: Kde jest slin. bdežbych jedl be—
ránka s učenlky svými?
112.A on ukáže vim večeřadlo veliké
střeně. s tun n vte.

(Mu. 26.21.Mu.14. 20.1.1113.13)

22. A však Syn člověka jde. jakož
to uloženo jest: ale běda. člověku tomu.
skrze něhož zrazen bude.

(Žalm40, 10.)

23. A oni počali tinti se mezi se
bou. kdoby : nich byl. ježtoby to měl
učiniti.

24. Stala se k' | hádka mezi nimi,
kdoby : nich zd se b větším.
25. I řekl )im: K ově národů pa
nuji nad nimi.:nkteřlž moc maji nad
nimi. dobrodinci slovou.

(na. 20.25.mm:. 10.41)
26. Ale vy ne tek: nýbrž kdo větši
jest mezi vkmi. budiž jako meněl: s kdo
předni jest. jako služebnlk.
27. Nebo kdož jest větši. ten-li. kte—
mis. Tedy čedžepnflzli.jakož')im po
věděl. &. Hpi-"ili beránka..
rýž sedl. čili ten. kterýž slouži? zdali ne
'sedl? Ale "ů)sem mezi vůmi
14. Akdyž phila hodina. sedl za.stůl ten. k
:. dvanácto apoštolů : ním. (me. ze. 20.) jako ten. kterýž slouž.
15.1 řekl jim: S toužebnostl židal
28. Vy pak jste. jenž jste setrvali se
jsem tohoto beránka jisti s vůní. prve mnou v mých pokušenlch:
než trpěti budu.
29. a já způsobují vim, jakož mně
16. Nebot pravím vim. že již více způsobil Otec můj. království.
nebudu
bo
jisti.
až
se
neplul
v
králov
30. abyste jedli &pili za stolem mým
ství Božím.
17. A vav kalich! diky činil &řekl:
Vezměte a roedělte mezi sebou;
18. nebot
vim vám. že nebudu plti

v království mém:'; seděli na stolicicb,
aoudloe dnnůctero pokolenl israelskě.
31. [ řekl Pán: Šimone. Šimone!

: plodu vinnebo kořene. až prijde krů.— aj. satan"vyžádal vás.“ aby trlbil jako
lovstvl Božl.
pšenici?
19. A nav chléb. diky činil &.lůmnl

a dival")im.řku.:“Collect

tělo mě
21) t. jeliolivvům tento “výslovnýdůhs na,

jedouzvhmýmutdeom.

svě

(mt-!. —8rovlvrohu16.lpaln)1'imje
!) GMM-Midpylllodmb—
man—www
dekou-umi,“ .nepodal.
luby pm:-u myslidn
noctenstvi
viola“ jiné výhody. prospektymu;
s: to.
": dylbmmvenmhibemtdughtobr
v
!. .nlevyhnpemnspusni.
11):.

Meteo

“nebo

80) t. uhyn- llrylise to úč.-ml Hubenov-lvi

něho.

levudbonvútli.
„MMO—W
deb.

.odh

81):ujůodrubdymh:loh(kb.l)—W
tebyvu
resit-impMin-mani ni.-otcům
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22. 82—56.

32. ale jět jsem prosil za tebe.' aby tentoodemne: a však nemžvůle. ale
nezhynulavíra M." a ty někdy obrůtě tvá buď.

ne,".
tvrzujbratřinich.;
33. %Žteryžto
řekl 'emu: ane. hotov
jsem s tebou i do žaláře i na smrt jíti.
34. Ale on řekl: Pravím tobě. Petře!
nezazpívat dnea kohout. až třikrát za
přeš. že neznáš mne. I řekl 'im:
(Mat.26.34.11“ 14. so.)

35. Když jsem vás poalal bez měšec
a bez mošny a bez obuvi. zdaliž jste v
čem nedostatek měli?

(Mat.10.e.)

43. I ukazal se mu anděl s nebo po
siluje ho. A postaven jsa v úzkosti smr
telně. déle se modlil.

_

44. ] učiněn jest pot jeho jako krů
pěje krve tekoucí na zemi!
45. A když vstal od modlitby a při
šel k učenikům svým. nalezl je. ani spí
pro zkrmutek.
46. [ řekl jim: Co s ite? vataňw.
modlete ee. abyste neveěi v pokušení.
47. A kd ž ještě mluvil. aj. ústup!
aten. jenž ul Jidáš. ' en ze dvanaeti.
šel před nimi: a přib ' se k Ježíšovi.

36. A oni řekli: V ničemžf Tedy řekl
jim: Ale nyni" kdo mě. měšec. vezmi
také i moinu: a kdo nemá. prodej sukni
svou a kup si meč.
aby jej libil. (na. ze.mnu. n.m.)
48. ežíš pak řekl jemu: Jidaši. po
37. Nebot pravím vím. že ještě to.
eo jest psáno. musi se naplniti na mně: llbením Syna člověka zrazuješ!
49.
Tedy vidouce ti. kteří při něm
„A s nepravými počten jest.“ Nebo ty
věci. kterěž jsou o mně.' konec mají." byli. co se mělo díti. řekli jemu: Pane!
mame-li
bíti mečem?
(u. 53. 12.)
38. Tedy oni řekli: Pane. hle. dva
50. I udeřil jeden z nich služebníka
meče zde. A on řekljim: „Dosti jest!“' knížete kněžského a utal ucho jeho
39. A vyied
e obyčeje šel na pravě.
horu Olivetskou. li pak za ním i uče
tež.51.
ažJežíš
potu .“ odiověděv.
A dyž se řekl:
doteklNech
ucha
nící. (na za..—saun.14.32.3u1a1.)
40. A když přišel na místo. řekl jim: jeho. uzdravil 'ej.
52. ] řekl lležiě k těm. kteříž byli
Modlete se. abyste nevešli v pokušení.
přišli k němu. knížatům kněžským &
41. A sám udělil se. od nich. coby
představeným chrámu a stariím: Jako
mohl kamenem dohoditi. a poklek na na
lotra vysli jste s meči a kyji!
kolena modlil se.
53. Když jsem na každý den byval
42. řka: Otče. chceš-li. přenee kalich s vámi v chramě. nentáhli jste mkou
na mne: ale tatot jest hodina vaše a
moc temnosti.
82)t. ““Jaká“
hlavudruhých.—") t.jak
kelívmaeust m.,-byl aepabylpemouve
54. Tedy javše jej. vedli do domu
nee vím. ku
last kořen spi-Induced.
'm.
10.ID.)-“') t. buď: od prede—iněhu“ anebo:

knížete kněžského: Petr pak čel a ním

,khutiímMnsiiLL-lahíjeenaviře . pou..

aeojakoty.“— )Tin vel-alMankini
phdlpolmdě ..

stale-t zdaleka. (na. 20.57.Mar.14.53.1- 18.|:;
56. A když zanltili oheň u pmstř

e_tratkdyž palklnu voli.potvmvatí

nýhuqinomctyeuyvemn

he pomysliti.abyMutt-tepen.

podoba
jemi..

k onoho Pe

trově u_vuahovala. nýbrž lat. jak "ati otcově
vyhlídek. ředneetveeai. trvajícína vidy n u.

něnkdv ]

nožů fila-kých.„V Meni

trově utne-t

vleeh potvrzeninabývá“ (Sv. Lea)

SE)...

llakyko-ne

kdežtolldězno

proti mo vim I na iivotě ikediti budou.

87) &.předpověděoyjv “koně a premeich. — ")

ku kud . blitz. vteeky ae vyplní.

t.

38)'. „Mott-n.“ t.j. mlumúkelívpkja—
keby řekl. žalm

hleděla. řekla: ! tento s ním byl.

vis líde'vžuni potřebnostmí

opatřil—")Lpiíjdedoha.
umu

Pe

síně a seděli vůkol. byl Petr mezi nimi.
56. Jehožto když uzřela jedna dě—

večka. an sedí u svědqanaňbylapo—

den.-čen dva načo k obraně.

“)a-rhlneuůakoúiulpeumaubvymilal
ka-í
nv.

inn-lie.

51) :. nechte." Mitt nepřítel mých až potud. aby
mne jali; nahe
vie. od nich etl-pin.
(Sv. Aug.)
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66. A když byl den. sešli se starši
67. Ale on upřel ho. řka: Zeno. ne
mám ho.
lidu .. knlim knčžekb. & zůkonnici :
58. A po malé ohvlli jiný udev jej. vedli ho do rady své. řkouoe: Jsi-li ty
řekl: [ ty z nich jsi. Ale Petr řekl: Kristus. pověc nim.
ó člověče! ne'sem.
(Mot.37. !. Mu. IG. LJtn !& 28.)
67. I řekl jim: Povlm-li vám. neuvě
69. A po chvíli jako po jedné hodině
'
jiný kdosi potmoval, řkm.:V pravdě i řlte mi:
68. & pakli se vás otůži. neodpovlte
tento : nlm byl. neb i Galilejský jest.
_
(.h-18.26)
mi. aniž propustlte.
60. [ řekl Petr: Clovóče. nevim. co
69. Od této pak chvile bude Syn člo
pravlč. A hned když on ještě mluvil. věka. seděti na. pravici moci Božl.
mplvll kohout.
70. ll'ekli všickni: Ty jsi tedy Syn
61. A obrůtiv se Pin. pohledu na Božl? A on řekl: Vy nvlte. já jsem.
Petr.. | ro mennl se Petr na slovo
71. A oni řekli:
ž ješte potřebu—
Páně. jakož _vlřekl: Prvé než kohout jeme nvědeetvl? Však jsme umi slyšeli

uzple třikrátmne upřeč.

: úst jeho.

(Ilut. 26. 34. Mu. 16.30. Jun l3, 38.l

62. [ vyěed ven Petr. plakal hořce.
63. A muži. kteříž jej drželi. poml
v'ali se mu. tepouce.
64. A ukrývajlce ho, bili tvář jeho
& tůuli se ho. řkouce: Prorokuj. kdo
jest. kterýž tebe udeřil!
65. [ mnoho jiného muhajloe se mlu
vili proti němu.

Kapitola 28.
Endu

Pin k Filicori přivedouoobhlovh; 7. k Hc—
Mpodinoodnehomknřiitoviquod

od?lliununnod-onmznbm
vodounaunkřiiovh;36.nkiíiiuniel.
odlukulrhothlevnovónhnbůpohi-bnjut

povstnvši všecko množství jich.
k Pilátovi.
(Ihr. 15,l.)

2. A počali naň žalovati. řkouoe: To
hoto jsme nalezli. an převracl nérod náš
a hraní dané dávati císaři a pravi se býti
Kristem krélem.

(ma. 22,21.Mar.12. n.)

3. Pilát pak otézal se ho. řka: Ty-li
jřiy kral
židovský?
A on odpověděv,
řekl:
pravlš.
(na. 27.1LMat.
15,2.3.1:18.as.)
4. ] řekl Pilét'k knížatům kněžským
a k zéstupům: Zédné viny nenalezém
na tomto člověku.
6. Ale oni vice usilovali. řkouce: Bou
řlt lid učo po všem Jůdsku. počav od
Galileo až sem.
6. Ted PHM uslyšev o Galilei, otá
zal se. by -liby člověk galilejský.

člověka. jakoby odvracel lid, a hle! jé
před vámi vyptévaje se. žádné viny ne
nalezl jsem na tomto člověkua těch věci,
které má žalujete.
(Jan18.33.19.43
15. A však ani Herodes: neb jsem
vás k němu poslal; a hle! nic hodného
smrti nestalo se jemu.
16. Měl
Protožpa lpotl'esoe
jej. jim
propustlm.
17.
propustiti
na den
slavný 'ednoho.
18.

edy zvolal spolu veškeren zi—

stup. řka:
tiše.“ ..Vezmiž tohoto a pust ném
19. Ten pak byl pro zbouřeul nějaké
v městě učiněné a pro vraždu vsazen do

7. A když avéděl. že jest z moci He—

20. Tedy Pilét opět mluvil ]: nim.
ródesovy. poslal jej k Heródesovi.' kte
chtěje propustiti Ježíše.
rýž také byl vJerusnlěmé v ty dni."
21. Ale oni volali naproti. řkouoe:
8. Herodes pak uzřev Ježlše. zrado
val se velmi; neb od mnohého času žá Ukřižuj. ukřižuj ho!
22. On pak otf-etl řekl knim: 1 což
dal jej viděti. proto že byl mnoho slyšel
o něm a nadél se. že nějaký div od něho jest zlého učinil)tento? žadné viny smrti
nenalezém na něm: pročež potrestém
učiněný uzřl.
9. [ tazal se ho mnohými řečmi: ale ho a propustim. (na. 27.23.8k.3,13.)
on mu nic neodpovidal.'
23. Oni ak předce' usilovali hlasy
10. Knliata pak kněžské.a zékonnlci velikými žépdajlce,aby byl ukřižován: a
rozmáhali se hlasové 'ejich.
stáli. ustavičně žalujlce na něho.
ll. Pohrdl jlm tedy Herodes se svým
24. I přisoudil Pilit. aby se naplnila
žádost
'ejich.
'
vojskem a posmlval se mu. oblek jej v
25.
pustil pak jim toho. kterýž
roucho bllé ;“ a odeslal opět ku Pilátovi.
12. I stali jsou se přátelé Herodes pro vraždu a pro zbouřenl vsazen byl
a Pilát v ten den: nebo před tlm nepřá do žaláře. za něhož prosili: ale Ježlse
telé byli vespolek.
26. vůl;tjejich.
A d ' jej vedk,' ch ' nějakého
13. Pilát pak svolav knlžata kněžské. vydal
Šimona (:p-ruského.jdouĚ ze vsi: a
a představené i lid.
14. řekl k nim: Dali jste mi tohoto vložili naň křiž. aby nesl aa Ježíšem.
sm. 27.32.1au. 15.21. Jan 19.n.)

pak dal niti ana Křtitele. (8. 19—200 — ")
s k slavnost: velikonoční; bylltotia' néboionstvim

27.
pak za ním veliký ústup lidu
i žen. kteréžto plakaly a kvllily ho.
28. A obi-hiv se k nim Ježiš. řekl:
Dcery ' rusalémské! neplačtež nade
mnou. e samy nad sebou plačte a nad

se

syny sv' '.

1) Ten na při,-ii Antl

nil-.jenidal

_.byl syn Barčča- nim
dmdnhbotléasihmdm

ZH.

anal . tak Bohapokouhl:

ai něho divu před nim neučinil. nii mu odpa
vedel slov-n.
Bilé roucho bývalo ozdoben halí" a mudredvl
vleeh o nějaký důstojný úřed »
ieicb; v
nule Hofbůeovn a podlěbo dveřeninstva jeho
bylo! Krimi Panu oblačno na
to » čhll

krélom Moulin
'

a učink— ll u; ale mimo účel

v tančí se lin i nevinnost &dvqi prava

jmenované důstojnost Pé—

.—_.—__

_ -*- _

29.

eh aj! přijdou' dnové. v nichžto

23)t.anlkdyt10]PilétnknhčaNčovat-Idal.n
“ale 'aJana
se krm'ianivů
klé
19.1. zhatilo"tjioh; coins do
$) Dle hekébo: “jdou.“ :. jinou. a !me přijdou.

hooliehlločuulvyisynovévalt

Evangeliumsv. Lukáše.
řeknou:
Blehoslevené
neplodné.
&životy.
kteréž narodily.
.. prsy.
teróž nekojily.
(list. 24. ne.)

28. 80—56.

44. Byla pek skoro hodina šesti s
stels se tme po vši zemi až do hodiny

deváté.

(Emaus)

30. Tehdyt počnou řlketi hoer:
45. A zeunělo se slunce: s opona
..Pedněte ne nhl“ : pshrbkům: „Při chrimová roztrhla se na dvě.
krejte nás!“ (a. amo. 10.8.Zjev.6.16.)
31. Neb poněvadž ns selenómdřevě
toto činí. ns suchém což se stene?

Hejlhlasem
26. 31. 254.9.
46. A zvolav Su.
ežlš
velika.
kl: ..Otče. v ruce tvé poroučlm ducha

zločinci. aby byli usmrcení.
83. A když přišli na místo. kteréž
slove poprevné. tn ukřižomli jej i lotry.
jednoho na. pravici a. druhého ns levici.
34. Tehdy řekl Ježiš: „Otče! odpust
. jim; nebot nevedl. co činL“ A rozdělu—
jloe roucho jeho. meteli lesy. (Sk.3.n.)
85. I stkl lid dlveje se. . posmlvuli se
mu knížete s nimi, řkouee: „Jiným po
máhal. pomoziž skm sobě. jestlit on

47. Vide pak eetnlk. co se bylo stalo.
velebil Boba. řke: Jistě člověk tento byl
spravedlivý.
48. A veškeren zistu těch. kteříž
tu spolu byli u toho div la s viděli. co
se dilo. tepouce se v prsy své. nevra—
eovali se.
49. Stáli puk všickni známi jeho : ds
leke i ženy. kteréž byly přišly za ním z
Gslilee. vrdouce to.
'

(tra-.s. 17.
svého!“ A to povědčv. vypustil duši.
82. Vedení pak byli s nlmijinl vs
(Zum 30, s.)

Kristus. vyvolanýBait“

A 3!k.'muž.
kterýž
36. Posmlvsli pak se mu ivojáci. při byl50.
deset
mužjménem
dobrý aJosef.
spravedlivý.
(na. 27.57. na. 15.se.)
stupujlce : octs mu podivejlee
37. &.řkouce: „Jsi—li ty kr£l židovský.

osiž sobě.“
38. Byl pak i n

is
n nad ním
plemeny řeckými. stinsk i e hebrej
skými: „Tentot jest král židovský!"
39. Jeden pak z těch lotrů. kteřlž vi
seli._rouhal se jemu. l'h: Jsi-li ty Kri
stus. pomoziž sobě i nám.
40. Odpověděv
druhy trestal ho.
Ike: Aniž ty se Bo bojíš. ješte v témž
odsouzeni jsi?
41. A tu zajisté sprevedlivě, nebo
zasloužený as skutk naše trestů tr
plme: ele tento nic zlé o neučinil.
42. [ řekl k Ježlšovi: „Pane. rozpo
meň se na mne, když přijdeš do králov
stvl svehol“
43. [ řekl mu Ježíš: „Zajisté pmvlm
tobě: Dnes budeš se mnou v ráji:—'

*"a,:mtzmarmfm:
es
et.—_
vlimrmvimneue-.
rodu
hhhhu.
(|. Petr.
4. 17—13) jakohou.

88)M mhd“
koito“WINE

tdi-lidmi: řecké,je
(vinné). letinskl'. jakožto
smi- tytona hh nimiž unesou jenu.
vlódnLhebtejsků. jskežtouredni; křís- Kri

43) Tím se neviděl nende-mb" Webin-tvým.

51. ten byl ne řivolil radě &.sku

tkůmjich. : Alim-linie.městsjůdskéhof
kterýž sim také očekával království

Božlho.

52. Ten ' tou ilkPilátovieu

ro

sil telo Ježiš-1:0: ?
p
63. e složiv je. obvinul v tenké plátno.
s položil jej do hrobu vytesaného. v kte
rómž ještě nikdo položen nebyl.
64. A byl den přlprevnl &sobota za

svltnla'

55. Šly pak u. nlm žen . kteréž s nim
byly přišly : Gslilee. s ódly hrob, a.
kterak položeno bylo tělo jeho.
56. A nevrátivše se. řiprsvily vonné
věci s masti: ale v sobotu odpočinuly
podle přikázali.
(n. Hejl. 20. no.)
pi-ijukg'idholotreumnosgetovposldnhn

okn—ins. eby nikdo mohl:
nikdo ne milonů—ství jeho

Ponqltujelmmřiu

ale jedi—lb. eby

lili! se myolóhnl.

ůuihlmeronhe

vým reč—nZidův. vejlkův e lotr- enl slovíčka

usedne ' .
mou psh prosbu Nieuw lotr.
leskne slyli . hl n mllost přilimž.

posunu-l

u sv.In. 15,43.

theim. R.M(nyni

Ramleh) ed Je

tu.-elim ul l'l, mile ne “ped.
M) &.když v pluk večer hvhdy vyehhely e svetle
sobotu po dolních se rmvůeevnle.

34-1—29
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14. A ti rozmlouvali vespolek o těch

_ “?"...
%
3:3“ "$;13f'lm; " “Zumr-“lm

všechvěcech.kteréžse bylyděly. _
15. I stalo se: když rozmlonvah&

nebo se dotazovali. i cim Ježíš přibli
živ se, šel s nimi:
16. ale oči jejich byly držěny. aby
jim. ntupuje » nebo...
ho nepoznali.
u.. 20.14.21.4.)
1. První pak den po cobotě velmi
17. I dí k nim: Které jsou ty řeči.
jež
rozmlouvňte
vespolek
jdouce : jete
ráno přišly
hrobu. neeouce vonně věci. smutní?
kteréž
by y kpřipravily:
'
(am 23. 1. 11.516. 2. Jen 20.1.)
18. A od věděv jeden. kterěmuž
]eny.
2: : nalezly kámen od hrobu odva jméno Kleofg řekl jemu: Ty cim jsi
příchozí do Jeruculéma & nepoznal jal.
3. A všedše nenalezly těle Pěna
které věci staly se v něm těchto dnů?
Ježíše.
(Jn19.25.)
4. I stalo co: když b ly pro to na
19. Jimž on řekl: Které? I řekli:
mysli zkormouceny. aj! va muži stáli
O Ježíšovi Nmretskěm. jenž byl muž
vedlé nich v rouše ctkvoucím.
prorok. mocen v skutku | v řeči, před
5. Když ak se bily : tváři k zemi Bohem i přede vším lidem:
uchýlily. ře ' k nim: Co hledáte živého
20. : kterak jej vydali ne' šil kněží
mezi mrtvými?
a.knížata naše na odsounnl
umrti :
6. Nenit
ho zde. mluvil
ale nuitvim.
jest:když
rozpo
meňte
se. kterak
yl ukřižovali jej.
21. M pak 'sme se neděli. žeby on
ještě v Galilei.
7. řka: Syn člověka musí býti vydán měl vykliupiti'l lid israelcký: : nynl
vruce hříšných lidi & býti ukřižován : tomu všemu třetí den jest 'dnec. co co
to stalo.
třetího dne vstkti : mrtvých. (Svrchu9. za,)
22. Ale i ženy některě z našich za
8. [ rozpomenuly se na slova jeho.
9. A navržtivše se od hrobu. zvěsto straěily nás. které přede dnem byly u
vely to všecko těm jedenácti, i jiným hrobu.
všechněm.
23. . nenalezše těla jeho. přišly. ru
10. Byh pak Maria Magdaléna : více. že také zjevení endělskě vi ěly.
Joanna : Maria Jakubon &jine. jenž kteřížto praví. že jest živ.
s nimi byly. kteréž apoštolům vypravo
24. [ odešli někteří z našich k hrobu
valy tyto věci.
: nalezli tak, jak ženy pravily. ale jeho
ll. ladila ee býti slova to přednimi nenalezli.
jako bláznovství: ; nevěřilijim.
25. A on řekl k nim: ó bum; &zpo—
12. Tehdy Petr vetu běžel k hrobu zdill srdcem k věření všemu. co mluvili
: cchýliv se. uni-elprostěradla. ana sama proroci!
leží; i oděel. divě se něm u sebe. co se
26. Zdaliž nemusel těch věcí trpěti
bylo stalo.
_
13. A a'. dva z nich ili toho dne do Kristus a. tak vjlti do divy svě?
27. A
od Mojžíše . všech pro
městečka. teróž bylo udělí od Jerun—
ědel jim všecka plans. kteráž
lěm honů iedesůtef jménem Emaus. roků,
o něm
In..
(Ihr. 16.li.)
kům Moulin do Emu. se. . Petroviuuui

druhým;

44. vykládájim jíl-n; 47. voli. aby Hull pokbni;
49. clibqje.že jim colle Duch Me;
51. pointa-v

ls) Bylt hen ní 125 krokův; obyčojně.. poeiqi 42

28. 1 přiblížili se ]: městečku.

do

kterého šli; : on dělal se. jakoby chtěl
hony—Manhtedy
byloměddkotoui dále jíti.
bodiuyeutycdenuvcruod
und
29. l přinutili ho. řkonoe: Zůstaň |

—'*“——\.
Evnngelium sv. Louie.
nimi. neb se připosdivá o den se již
nochýlil. [ viel s nimi.
30. A stslo se: když seděl snimi zs
stolem. vzal chléb &dobrořečil :. lámal

a'podhvsljim.'
31.1 otevřiny jsou oči jejich s po

znalihof sonsnuzelsoči e ch."
32.1 řekli vespolek:

zsrdce

naše nehořelo v nás. když mluvil ns
cestě s otvinl něm pismo?
33. A vstsvše v touž hodinu. vrátili
se do Jerusolěmo: ».nalezli shromáždě
ných jedenůcte i
kteřiž s nimi byli,

34.1niprsvi:('stelt

Pin právěs

ukon! se 1monovi.'
36. I oni vyprovovsli. co se bylo dělo
na cestě a kterak ho poznali v lámal
chleba.
(nu. 16.14.1.. 20.19)
36. A když o tom mluvili. stál Ježiš
u prostřed nich s řekl jim: Pokoj vim!

24. 30— 53.

43. A když pojedl před nimi.' 7187

oststky dal'jim.
44. A řekl k nim: Tatot jsou slovo.
kteráž jsem mluvil k vam. byv ještě s
vami. že se musi na Initi vsecko. co o
mně psáno jest v zůoně Mojžíšově &
v prorocich | v žslmich.
45. Tehdy otevřeljim smysl. aby ros
uměli pismům.'

46. I řekljim: 'lsk jest psáno a.tak
musel Kristus trpěti s třetího dne : mrt
vých vstňti:

(Zola 18.e.)

47. s tok se musi kmti ve jménu
jeho pokání a odpuštění hřichů mezi
všemi národy. čnouce od Jerusslěms..
48. Vy pak jste svědkové těch věci.

(su. 8....2.32l.looll.)

49. A já pošlu zaslíbeni Otce svěho
na vás:'
puk zůstaňte v městě. do
kudž nebuv ete oblečeni moci s výsostL"
(Jan. ze. sn..1.4. 2, l.)
JM3jsem.nebo
se!
si'tezděšeni
s přostrsšeni
50. Vyvedl pak je ven do Botha—
vih rukou sv ch“ del im
jsouce do
voli se. žeby ducha viděli. me.
38. l řekl'jim: Co se děsite? & proč požoh'hmd
ý
i
vstupuji (taková) myšleni na srdce vaše?
51. I stslo se: když 'o žehnsl. bral
39. Vizte roce mě : nohy. žet já sám se od nich s nesen jest o nebe.“
jsem: dotýkejte se s vizte; nebo duch
(Mor.le. 19.SLI. o.)
nemá.tělo s kosti. jsko vidite. že ji mám.
52. A oni poklonivšc se. navrátili se
40. A pověděv to. ukázal jim ruce i do Jerusalěms s radostí velikou;
nohy.
53. a.byli vždyckyvchrámě. chva
'pok oni ještě nevěřilis se s velebice Boha. Amen.
divili radosti. řekl: Máte-li tu co kjidlu?
42. A oni podali mu částku pečeně
ryby ».plist medu.
potvrdilmul:
8) aby M vid druhýmiavo
yun-n
43) Abyyjeosvěmvskiikn'timviooqhdl.
G)Sfov..27svh.
vh.k0hood
onsWo

jilnispookh sv.církevpnvýmovýklsd
sv.pingsbloď. stu. nikdyjlukoemo

'!

.oelooslimsonmioje

QLDnslnsvptěbo. odOtcenslibsneho—")t.

usnou
týmsDochsmsv. posilnění.sbystshao
stnsho svěstovslivlado obilné

Mohu hostil.

Odtndpksoopotvsiul nhofooivdshoomk.
1.11)shy
odnd. kdo—půle o.oěsn'jeho.

“) Vin!. Kor.15.5.“13th
bylPC: s očsoiků
vstoupllvosbeckoeslovosvetu—")Lvsuhns
okds.
pevninu.
J-ni sslstdnsřoo M; kdyh
neosvbnsd nimi.jskoi into-líci h 'aoivqli
se v pinů-v. nlkdsi. Debil
to Edson
would—ledensoůjojichd
.oýbrlpo
slidnonohlsvsnuvshůmmi
Ph Potsovl: ]) ubylo) v stranku old pso 51)t.
vhhisn ]ůo „mul (a. cz); !) obyjsi ! vi'h
s výloev oblecích
dou-honu.:ásu(Skl. &)
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Svata

J eZiSe Krista evangelimn
podle sepsání

sv. J a n lt.

'

lv. .la- mnplim byloynZebedeův.
Mo
(Mu.1.20.) rybu. buď: Beth—jd,nebo
Bahnam :: jean gemanhkóho (tiberiuhtůoh mth jeho slul. Mono. . brutu- jeho
| Ondquovi
' qbůhtví. Ju ju prvé namíta- Jm “blok

youth-ní jeho a. Joint, lo

cuje-t„BuůnekBolí. který!nimi hříchy"čtu.“ Moni. 'em—MJ..

lihuobapocdýduunůhozůúlou !. 87—40)0dtobotopnn£bomhlhlmnč
ukPianiipumdtil, bpúnodlwhnbllbmjúoluhmmmlůnbn,
MiMooPutiv, wedonquj. Byluju zbohůmntlslmumdtihvádhímuki

mnnumumhupmubonéntpňvlodovbohohumčnlm;
“tahů.“

Hýbylpaml WhoSynBoůo.mjoblhohýdtvhomdphmnonlhtn
'šš
únavu-hl.muodýjapmdimjcho boHthůo mdknvůnunolůůn
muahplqievuauuhldo' thťmúukloKňMob-hntrypnjhhhodinnpyny
Hutů-:wq;—
Du bu

uzvnlnsijolřotnn :. nejdůvčnajlí
lpohblkynalil. Jon-pů
213

Wenham

1. 1—9.

MaM-Mlupňpohlnínůeňnpmum
omluvili
Wo

thai.

mih-e..l—jej “sledoval,pmúnje “,va

vd,.eodmdvlichdvuu—
mesh:jeho. plnouMel-ii

Zemuekujejxrietueunhje nneeeevčueyngjipekjemnnmtkupomčil.

eeelinl Ducha mm

byl! Jen první. jen! e Pehe-n pro jménoJežíšovojel-. vozu etl-jmen

wu;ehepkntedevelile hodninuinihylipeojmčnolellimhapnvíupui;pdomhn
opetePetvunpoelůnj-todepoihlů doSelneI'í.vůli“

tuhounet,. Mluvčí-ili, eby oh

drleli Duch. neceho. (Sl 8,14—16.) Netoee dile o nun Miny neuniňmi,.: pak jej nalezeno
v Efezu. Odtud lídll cirkve melo-neim“ . byl od uhntníh DomitíineUiníto ji.!uveh Nerona
Mu)
ne pnutí net-tovPet-moevypadnu. hle! byl od Bohe uliitnl njevení ohdrlel. Kdy! ee
byl odtud do Efezu nev-rici! e w. horlivě pro dům Boll eepůn věřících všech vůbec ei
jednotlivců "WC pečonl. eepeel u vyeohún nití & [ideu-i biskupů uienehých evó evangelium,

v nhlto Homolka—hledi, ebyutvrdilvied!u vile: „le Jelli jest Krietue. Syn Bull.“

(20. SI.) líhne to I doplňuje query druhých emgelietů. oln'rqie ee "Init tím. co Krietm učil.
W
jest a jeho etlří teta: kdyl nemelte pro slobod-eim do ehoru věřícíchchoů'ti. donéeti

ee u. divqie. “level: „SW.

milqiteee nepobhl“ A thin jee. proč vid, Leh: jen to

dl. lehl:
příklad Pini jeet. . to-li ee vyplní. dosti jeet.. Zemřeltiše, jeho! mu byl
předpvčda Pin (21. 23.) okolo :. 101. po K:. ' Eten. nár jee přes devedesite let.

napnu- 1.

L' V něm byl život" & zivot byl

Slavojewe
cnepočhteenBoheeBňh, telunníineno
ju;lh.jehb.leao£1ihev6decmvydelejů37.
loprnleveučmlhypovolel.

-_0

světlolidi:""

5. a světlo v temnoetech sviti. e tmy
ho noobsůhly.'
6. Byl člověk slaný od Boha! ]G—

mužjméno byloen.
fo

(nm.a. l.)

e.počátku' bylo" Slo- 
7. Ten přišel na svědectví, aby svě—
"* &'? vo'" & Slovo bylo u
vydal o světle. aby všickni věřili
'
Boha-" e Bůh bylo dectvl
skrze něho.
8. Nebyl on světlo. ale aby svědectví
vydal o světle.

9. Bylo světlo pravé: kteréž osvě
—zeně“ učiněny jsou:
a bez něho nic není
učiněno. což učiněno

jest.

Injtl.l.)phdvlelihý-mm —")Tin|
memmmuvm

l)todveheeti.

neiBůh neheeeemletvoiila.

nepieteimnpřiteuncestu.-ent
Mcneel
chmel-emdntlneeýoh. (V.8. —'“)eed
Ihned
y—SynBoli

.leiil Kristus. dle 14.m,

1.Jen. 1-2.

Naive By— letihe
lovem“ dle lvlutniho
dev—lBoiiho(Z]ev;ll.ll—18.).
eby nadjeho
o
je
uponBl. proti nuhhnn

ff)
'. SlovoVečně
bylo".sz Bůh.nm hymnů
e přimo-u
!) Tim jeho jednou"HM
oeohni
Mod jednoty
metodici“ v. !. et. uleví punkSlove
večnehohBohn;v. &hcvomvůhee.
panem-kb.—
")t. niholivhanm-ojelnndehýu mhoepo—

Mohameveheeowpůnhid

Mohamed.

()Tinjliličipnót

večdeloveh člodůenetvn

—")t.velherý ilvoglenBllkyllidelý.

I.Blonveedho'h'áoeeřghapmzlšmn:

inetzdatný,

,
toev
hpanlnivlčnbpnvdy.
(Stov

udroete
epnvdeeviti lldenvunno

evedenuetl
umi-..quoevi

nehtů-nl od hled-ých Wův

gdtetv.,1'
een o

lečnJa
bun,)
Good. n

sedel

..l ),ee nqihomnoeimelhehpo
Hohe.ebylld ! liljdi um
připnvíl

e_n—hon not e
Mahen
ehvilevnůn
(I.)
dělba. jmen ]eb .lno oenhu
mem (17.5) 0)t.8lovoBeii.lámhylnedempmvýu.

pů
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19. A totot jest svědectví Janovo.
cuje každého člověku. přicházejícího ns
tento svět.“
(Nise3, is.)
když k němu poslali Zidó : Jerusslóms
10. Na světě byl.' s svět skrze něho kněží s levíty. aby se ho tůzsli: Ty

kdo jsi?
20. lvymel s nezapřel;s vyznal: Já
nejsem Kristus
koli' řijsli ho. dal
21. lotůasli se ho: Což tedy? Eliáš
žími'" ýti. těm,kte jsi ty? [ řekl: Nejsem' Prorok jsi ty?"

učiněn
s svět hopřišeL'
nepoznal."
ll. Št. vlastního
a. svoji ho
nepřijali.

12. Kolikož

jim moc" syny

A odpověděl: Ne.
říž věří-|-ve jménu jeho:
(mu. s. u.)
13. kteřížto ne z krve. ani z vůle těla..
22. Ted řekli jemu: Kdož jii? at
ani z vůle muže. ale : Boha zrozenijson! odpověď dame těm. kteříž nás poslali;
14. A Slovo tělem učiněno jest,' co prsviš sám o sobě?

s přebývslo mezi nimi: i viděli 23. Řekl: Já hlas volajícíhons pou
jsme slávu 'eho. slávu jakožto jednoro šti: Zprsvte cestu Páně. jakož pověděl
(u 40.mm 3.a.)
zeného od ee. plného milosti s pravdy. Issiáš prorok!
(Met.l.16.)
24. A ti. kteříž byli posláni. : Feri
15. Jan svědectví vydává o něm a seů byli.
25. [ otázeli se ho. s řekli 'emu: Což
volí.. řkn: Tent byl. o němž jsem řekl:
Kterýž po mněpřijde, přede mnou uči— tedy křtíš. když ty nejsi ristus. sni
Eliaš. sni prorok?
něn jest;' nebo prvnější byl nežli ji..
16. A : plnosti 'eho my všickm vuli
26. Od věděljim Jan. řks: Jů křtim
jsme. s milost nul milost:
vodouz' e n prostřed vás stůl. kteréhož
(Kom, 9.1.Tim.6.i7.)

vy neznáte.

(Met..3, n.)

17. nebo nikon skrze Mojžíše dán
27. Tent jest. kterýž po mně " e.
jest. milost a pravda skrze Ježíše Krista.
kterýž přede mnou učiněn jest: teré
se stala.
mužjů nejsem hoden rozvžati řemónka
18. Boha nikdy žádný neviděl: je— u obuvi 'eho.
(ln. 1.“I.)
dnorožený Syn, kterýž jest v lůnu Otce.
28. oto se stalo v Bethsnii' ss.Jor
ten vypravil.
(Uli-11.6.n.l.-hn 4.124
dňnem. kdež byl Jan křtě.
29. Druhého dne utřel Jen Ježíše. sn
vedenim-")stedsnrmnvleúye 'de kněmu. i řekl: Hle, Beránek Boží!
svitlanvirynmilutlty.kt-thodněn—tl
e. kterýž snímá hřích světa.!
ráží. Dlořecklůotěž: „Bylosvětlo
b....
'
idu-veme svet,“(Suma. nm:. G.)
30. Tentot jest.. o němž jsem prsvil:
'
aus-n sevtdlv, eo esn-ao
10) |.
Po mně přichází muž. kterýž přede
mnou učiněn jest: nebo prvnější byl

E

'a...

lidu.

12)LbllMCihMůůdl'

mu; k nežliji.

uns.. (Rim.10, 12.

—-“)t.ípdvoíscbpestií|iodnosr.-"'

Lvu-Multihawk
'

nutila-lebollshe

oditkykod.

31. A jů ho neznal; ale aby oznámen

bid; u.Israeli. proto ji přišeljsem křtě
neb—ků:—v
32. A svědectví vydal Jun. řks: Viděl

W

21)&
“Melem
. ;.:th
..

15) tudo mne. und-nutila nežli ji; jako přede
mnou byl byhoni M.Bůh. tek nude mon dl
níaijesttnjlmltvím svého vůl—i nhojnosti vlo—
Ilkě mno-d. besed viem nh uděluje. (IS.)
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jsem Ducha sstupujícíhe jako holubicí
sefeva"stzsxeta.
proroci. nelezli jsme. Ježíše. Syna Je
. nebe a zůstal na něm.

(m3.16.llu.l,10.)

(LquLlB.

W. V. 18, 15.ls.40.lO. Jef. 23. 5. E!..
34. 23. DULO.24.

33. A já jsem ho neznal: ale kterýž

46.lřekl emuNet
:ZNmreta
mne
křtít vedou. ten mi řekl: Ned
kymž mříž Ducha sstupujíeíhe : zůstá může co do rého býti? Řekl' jemu Fi
vajícíhe na něm. ten! jest. kterýž křtí lip: Po ď . viz!
47. iděl Ježíš Nsthsnsele. nn jde k
Duchem svetým.'
(mas, n .)
i dí o něm: Aj! právě lmelský.
34. A je viděl a svědectví'jsem vydal. němu;
v
němžte
neni lsti.'
že tento jest Syn
48.
Dl
mu Nathaneel: Odkud mne
35. Druhého dne opět stůl Jan . dvs
znáš? Od věděl Ježíš & řekl jemu:
: učeníků jeho.
36. A vida.Ježíše. en jde, řekl: Hle, Dříve.než tě Filip zavelel. když jsi byl
Beanek Boží!

pod fíkem. viděljsem tebe.

37. I slyšeli he dva učenlci mluvícího

s šli u Ježíšem“

49. Odpověděl mu Nathanael &řekl:

Mistře, ty jsi Syn Boží. ty jsi král isra

38. Obrátiv pak se Ježíš & udev' je, elsk
Nl. OdpovědělJežíš &řekljemu: Že
ani jdou za ním. dífjim: Ce hledate? jsem tobě řekl: Viděljsem tě pod fíkem.
Kteřížte řeklij emu:
bbi !(jenž se vy věříš: větši věci nad to quš.
klidi: Misa-el|.) kde bydlíž?
51. A di jemu: Zejiste. zajisté revím
39. Dijim: Pojdte &vizte. Přišli :
viděli. kde bydlil. a. zůstali u nebo ten vim: uzřlte nebe otevřené &end yBoží
sstnpujíeí na Syna člověka!
den: hodine pak byla asi desíti“

40. Byl pak

bretrŠ imena

Kapitolu :.
Petru. jeden ze dvou.
Ondřejuřl to byli sly
šeli od Jane : šli as ním.
Kristanpremlnllnssvnbevunl „libi-kb vednv
41. Ten nalezl nejprve bratra sveho vlne.
llanblnípsedsnbe
epentsemheesehdnn;
aphdpeviu mit svou.
s mndehwthl.
Šimonas dí jemu: Nalezli'jsme Mesiáše
1. A třetího dne stale. ee svatba v
(jenž
se všklždň.jek
Kristus).
42.1
Ježíše A pohle— Kžni gnlilejekó. . byls matka Ježíževs

dev nsň ežíž. ře :'Ty jsi imen. syn
Jenkžův;ty sleuti budeš Ku... jenž se

2. Pozvin ptk jest také Ježiš [ uče
níei jeho na svatbu!

vyklždů.Petr.'
vy43. Ns zejtří chtel

'ti do Galileo

e nslenl Filipaldímu

ežíž: Nhleduj matka Ježíšova k němu. Víne nempjíf

mne!
44. Byl pak Filip : Betssjdy. meste
Ondřeje ve 11Petrovu.

46.Filip nalezl Netheneele' a.dí'je
mu: 0 kteremž psal Mojžíš v úkonů ::

3. A když se nedostalo vína. řekla

4. Iřekl jíJežíž: Co mně s tobě jest.
žene? ještě nepřišlahodina mi."

vedl hnout.—adm
fet-prvi.want-nn
hi „_
netdsvstýehdb

uhlík-ú

tabbneečekl

led“

QĚ.MMÝMWMMĚM
[mih-í. sny-ivževůdeuenenležíle—
snem—l

H):.ldlnhýeh“Menu-ých ých-Bedi
lihuMrkni-aiu lidmi.h.!ůhsvt
osle
ml'fds'hl ).)ekepneteelekob

Mich-“g
“,
člena.-12.:
.!

Dle

Angudiae nimi

P.:-311184Bůh,:fete Ident.-lý

2. 4—15

5. Dl matka jeho k dužehnikům: Což řlž vbiili' vodu: nevolal ženicha vrchni
zprávce svatby "
10. a řekl jemu: Knid člověk n '
6. Bylo pak tu šest kamenných stou

koli va'unřekne. učiňte.

dvl postaveno podle očišťování židov

stavi:horů!,at:
&
near;o ty
napili.dobré
tehdyvino
to. které
ského! beroudch v sebe jednaknždů prve
jsi uchoval dobré vino až docavcd.
miry dvě nebo tři."'
(m:. 7.a.)
7. Di jim Ježiš: Na lňteč stoudve
ll. Ten
'
i
Kimi
' e'učiznlJežiš
k . &' "ev divu avon;
vodou. I naplnili je až o vrchu.

8. ldi jim Ježíš: aněve'te již : necte uvěřiligvdtlnlějůčenkijaho..
vrchnímu zprává svatby. nesli.
9. Když pak vrchni zprůvoe evatb
okusil vody vínem učiněné : nověd .

12. Potom entou il do Knín-nama on

imatknjeho
b
Lobo“i
: pobyl: tun i nemno
0 dni.učenlcijeho:
13. A b la blizko Voliklnoc židovskl.
odkudby bylo. de služebníci věděli. kte—
i vstoupil ežiš do Jemu-létu:
14. : nalezl v chrtmě. ano prodlvajl
pohlnvnimnhvonpnvi; ,ZonoPcoipcknikoltv

ani Md ui tn ndacoiinjmn„| upc-kn :valůd& ovce : holuby. i ponbzoměnco
nhooti pan-nh. ni důmjnocd mnuhH. -—
15..A udělev jako bič : provhků.
t.. Bod-H mi moc divy činiti "Mud
od
|||

.—

&
idu...
m..
ma
*)*: *.'-.W“
„:..-mna
„„ ll)t.ntndiliuthnvihvub.
lhtyňhnigvhnm“

„___-_.
. '

lm

iiíw'ššdlllllllllWlllll'mlllglllllll

.- -9'--» w-

vyhnal všecky : chrámu. ovce také i
voly. : ponězoměncům ronypal penize
|. stoly zpřevracel.
16. A těm. hůl! holuby
vali.
řekl: Odnestež to odsud .. nečlňte domu
Otce mého domem kupeckým..

(m21.la.uu.u,15.1.nk. 19.494

17. Rapomenuli
& se učenlci 'eho.
že psáno jest: Harmon domu tlvěho
mne.

(Zum08.109

Je!
,.amnuungguumpnyw

„—

"

chrám tento & ve třech dnech jej zase

udělám!

(na. 26. 61. 27. go. Mu. 14.58. 15. 21)

20. Tedy řekli Zidé: Čtyřiceti : šest
let staven jest chrám tento. .. ty ve třech
dnech jej zase uděláš?
21. Ale on mluvil o chrámu těla
svého.

22. Protož když z mrtvých vstal. roz
pomenuli se učenlci jeho. že to pověděl:

18. Tedy odpověděli Židě . řekli : uvěřili písmu a. řeči . kterouž mluvil
(Zum3.5. se. s.)
jemu: Jaké znameni ukuuješ nám. že Ježiš.
věci činlš?

19. OdpovědělJežiš ařekl jim:Zrušte

23. A když byl na. den svůtečnl ve
likonočnl ' Jerusalémě. uvěřili mnozi

valném
či
.

IB)N něhuhim duhu; mmm

jeho. vidoucejeho divy. které

» po.

uch who učitelského\ll-h. . pak .. hud

MN

Luh. IQ.)

mmm.

(un.21.Mar.
ll.

19) t ulice Beatou moc moc. 0 len“

to činům,až

mno usum“ . ji mhd den ! mrtvýchumu.
O
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24. Sim pak Ježiš nesvěřiljim sebe.
proto že on mal všecky.'
26. a že mu nebylo třebí. aby kdo

7. Nediv se. žejsem řekl tobě: Mu
site se znova zroditi.
8. Vítr kde chce vějo. s žvukjeho sly
šíš. ale nevíš. odkud řichazi. anebo kam

svědectví vydal o člově u: neb On věděl.
jde: takt jest hid;
coby bylo v člověku.
(Mat.BA.)

narodil.'

Kapitola 8.
Kristu romloovša Níkodemem
o suomi

kdož se z ducha
.

9. Odpověděl Nikodém a řekl jemu:
. vy

koupani; 22.. dli . učeniky v Jůdlku. 23. Jan kiti v
hon . vydšvš před učeniky tvými slavně uvědoctvi
o Krimi.

Kterak
to může býti?
10. Odpověděl
ežlš ! řekl jemu: Ty
jsi mistr v Israeli a toho nevíš? '

11. Zajisté. zajisté pravím tobě. že co
vime. mluvíme. a co jsme viděli. osvěd
čujeme.' a svědectví našeho nepřijímšte.
12. Jestliže zemské věci mluvil jsem
vám a nevěřite: ktenkž uvěřite. budu-li
jemu: Mistře. víme. že jsi od Boha při—
šel co ucitel: nebo žádný nemůže těch vím o nebeských vypravovati?
13. A nižědný nevstoupil na nebe.
divů činiti. kteréž ty ěiníš. lečby Bůh
byl s ním.
ten,
kterýž
3. Od věděl Ježiš a řekl 'emu: Za jedině
člověka.
kterýž
jestsstougil
v ne i. s nebe. Syn
jisté, zajisté pravím tobě: enarodí-li
14.' A jako Mojžlš povýšil hada na
se kdo znova. nemůže viděti království poušti. takt musí povýšen býti Syn
Božiho.'
člověka;
4. Di mu Nikodém: Kterak se může
15. aby řádu . kdo věři v něho. ne
člověk naroditi. jsa starý? Zdali může uhynul. ale mě život věčný.
zase v život matky své vjiti a opět se
16. Nebo tak Bůh miloval svět. že
naroditi “."
(IV. Moji.21. s.)
Syna evěho jednorozeněbo dal. aby žš—
5. Odpověděl Ježíš: Zajisté, zajisté dný. kdo věřl v něho. nuahynul. ale
pravím tobě. nenarodí-li se kdo znova měl život věčný.
(um 4,94
: vody a z Ducha svatého! nemůže vjiti
17. Nebot neposlal Bůh syna evěho
do království Božího.
6. Co se narodilo : těla. tělo 'est: a na svět. aby soudil svět.' ale aby spa—
sen byl svět skrze něho.
co se narodilo ; ducha. duch jest.
18. Kdo věří v něho.' nebude sou
zen:
ale kdo nevěřl.již jest odsouzen;"
%)Lievicoapodimindjeho činynežslhkv
kpnvděaahwlivoatlkúplnšmuiivotnpolepčeoi neb nevěří ve jméno jednorozeněho Syna
věfivndhoatakše nebudouMlhproto nebyli Božího.

1. Byl pak
: Fariseů jménem
Nikodem.
nížečlověk
židovské.“
_
2. Ten přišel ]: Ježíšovi v noci' a řekl

hodní, aby jím
unstvi svtvůooby a svého kri
1) t. : vyookě rady; tedy učený v aškoně. vznešený

důnojaooti, vom všžný. (4 . no.)
2) Bylt snad jede-nech. o nichž lz, 42. di; protož
! pravi: „vl-no.“ Líchě Nui
o nepravý etud

8) t. kdy-i nepochoplljol původ . půvab-ni vam.

před lldnl í domnělš octnou obyčcjnd překššcji
úplnému obrieom' ne k Bohu.
3) .l— aaatol ndci (2. ZS.) předchází Eri-tun otisku
- Nikodemovu. ih: Aby ut'nston byl kršlovatvi mého,

non Ducha svatého" Prov.
ICB.so.)
10) $a měl
hate ) vědětidle oro-1.31.31—81al-Zoooh.
25—

třeba každémunovu

aroaoau t. mola navrš

jeji cítil; jak Bd“

pu. SynemBožímaaauy'v
philrovidhot
dojme!
lohmjs.

křtil sv.. jakož cirka avstš stejne oči.

(Snan Trid. Gu. VlL K. 3. Srov. k 'm. 8. &)

s).-ÚhllÍ-MÍDM

oečlovekkživotnti

looaěmu. pomijojicimu; duchovním pak k duchov

nimu.věštba.

di—

11)t.v
'e.vimuiwumo.
mana—.mmu
mamma.
11'

eoan býti k původnímu otom nutno-ti.
(V. E.)
4) Dle způoobu hrbojakůo bůh odpověď Pha do
olovně. ale se vli úctou Hůl. n' lidmdjšiho
po cteni .

5)t.na

plonlknouti v vinni-H

]

k spo.-omvaškaůhosvm
níšn jest.
t.
' ' udeom .

(Edův i pohanů) po—

'

8)thai-g“ t.kdo„"umpnmsmw
může ůěut.

býti milostijeho.

|
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19. Tento! pek 'est soud: že světlo
přišlo na svět. :
vuli lidě vice tmu
nežli světlo; nebot byli skutkové je
jich zlt'
(Svrchu!. e.)
20. Každý nejistě. kdo zle činl. neni
vidl světlo s nejde k světlu. eby nebyli

redosti se rnduje pro hlas ženicha.“ Pro
tož teto radost m6,naplněna jest.
30. On! musi růsti. já
se menšiti.
31.' Kdo s hůry phěe , nsde všecky
jest. Kdož jest : země. : země jest a. o
zemi mluvi. Kdo s nebo přišel. node

ab zjevení byli skutkové jeho. protože

&svědectví jeho žádný nepřijímá.

trestini skutkové 'ebo:
všecky "est.
32.
co viděl a. slyšel. to osvědčuje
21. de kdo činl pravdu. jde k světlu,

33. Kdo přijal svědectví jeho , potvr
v šohu učiněníjsou.'
22. Potom přišel Jeili e.učenlci jeho dil. žeBůh prsvdomluvný jest. (Rim.3.4.)
34. Neb koho poslal Bůh. slova Boi!
do země jůdskě' . tu přebýval s nimi mluvi:
neb ne na miru dává.Bůh ducha.
e křtil“
(Nin4. l.)
35.
Otec miluje Syn: : všecko dal v
23. Křtil pekiJanvEnon u Sálim:
neb tem bylo mnoho vody; i přicházeli ruku jeho.
36. Kdo věří v Syna. má život věčný:
tun a dali se křtlti.

24. Neb ještě nebyl Jen vsazen do
želiře.
25.: Vznikla
otázka:: Židy'
mezi někte
rými
učenlků gol:
snových
o oči
štovůni.

ale kdo jest nevěřící Synu. neuzřl života..
ale hněv Boží zůstává. na něm.
(1.Jen 5. m.)

Kapltoln 4.

Krum rmlonve s Semeritinkou \: studněJekobovy:
26. [ přišli kanovi s řekli jemu: ůvrecisedoGelllee
. nednvujeeyne krnovského
úředníka.
Mistře! ten. kterýž byl u tebe za Jor
dinem. jemuž jsi ty vydal svědectví,
1. Když tedy oznal Ježiš. že slyšeli

hle. on křtí. s všickni jdou k němu.

(Svl'ůu !. 29)

Fnriseově. žeby ežlš vice učenlků činil
s křtil nežli Jen.

(Svrchua. 22.)

27. Odpověděl Jen a řekl: Nemůže
2. (několi Ježiš nekřtil. ale učenlci
člověk niti ničehož. lečby jemu dino jeho)
bylo s nebe.'
_
3. opustil Jůdsko & odšel opět do
28. V semi svědectví mi dáváte. že
elilee.'
jsem ře : Jó. nejsem Kristus. ale po
4. Musil pak jlti skrze Samaří.
slin jsem před nim.
(Svrchu1. 20.)
5. I přišel k městu ssmsřskěmu. kte
29. Kdo má nevěstu. ženichjest: přl réž slove Sichnrz' vedlé popluži." kte—
tel puk ženicha. kterýž stoji s slyii ho. réž dsl Jakob Josefovi. synu svému.
(1. mjr. 33. ne.)
19—21) Příčinou odsun-sui sveho jsou lide amL

tui. lvl—ui.Mi

jim Bůhpodává.lupu.

Enligdlujideemvfujisevnemuhhee

bolt vů

has,-.“

e am,—sum;

ndakrhómeusněevobednou

ěhneetůlovekekepe-nlnebo odmenu-vemu

19) Jeko se arab.

reduje. tonichovinevesta „nvm,

se již k bleeeneín- sěetkn mezi obema přulo; tek

i ][ radují ",když jen k nulibeno'mnHeduš co

prvodnycirkve
jeho uvedl.
3I—gusu—
Poruvntvt
se u s Kristem.
Smysl: .lt co

ýtlovekn-ohn leč visto—n.msuli—
u Nelli“ odktuth

ent vem zjeví dino

andn
Bedi.mele
s Otcem
stejnou
bytnoet
nebe jeho.
(le. 42.
l.) Jemu
vďts!
Kdolplneet
v na

ivf-i. duhoeiivouveěneho. elekdoneunikno

hm Hodinue večnbmu
|:an
'

. eby ukojil hněvem pře

kyquslule Sithem;; nebot
5) Prvé
nyni|:thsblu. je!“
— ")hodinjeho.
:. vedle
stezku nebo pole: (L Meli. 48. 21) telo Joeelovo
h bylo pochováno.
'

6. Byla puk tamstudnice Jakubova.. rýč praví tobě: Dej mi pití; tyb : snad
Protož ustav na cestě Ježiš. posadil se byla.proaila jeho : bylby dal to vody
tak u studnice. Byla! ui bodma šestá! živě..
ll. Di mu žena: Pane. aniž mii.
7. Přišla žena Samu-itinka vážit vody.
Dl ji Ježiš: Dej mi pití.
čimbys naviiil. &studnice hluboká jest:
8. (Neb učenici 'ebo byli odešli do odkudž tedy máš vodu živou?
města. ab nakou ' i pokrmům)
12. Zdali jsi ty větší než otec náš
9. I ře
mu žena ta Samnritůnlu: Jakob. jenž nám dal tu studnici . nám
„Kterak ty. jaa Zid.žádiš ode mne piti, z ni pil i synové jeho i dobytek jeho?'
ježto 'sem ženaSamaritůnkař' nebo ne
13. Odpověděl Ježiš &.řekl ji: Každý,
obcuj lidé s Samaritányf
kdo pije : vody této. žimiti bude o t:
10. OdpovědělJežiš . řekl ji: Kdy
ale
kdo se
i'e vody. kterouž jk km
bye znala dar Boží . kdo jest ton. kte
jemu, nebude ibnili na věky;
pnvhpolulnl.-u1votlibovdn (Via
mmauuoíř) nuny-.w
:
.;
10) |. : iidln neby—análu:Kd— Ph tin .lnl

(ViutnĚ-Nrtl.6,l.on

ll) AůhmyduWoMPi—Mhůhjd
intimním-MM

me.-u

)

tvou Boňko- lnllolt. posunující důl Glaub &
!
11:2)va

(Vb 18-14.7. 33 nm. h.
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25. Dl mu žena: Vim. že Mesiáš při
ll.. vslo
vodn.
kterouž
důmjsmu.
bude
něm
studnicl
vodyjl.skiknj
el do jde. (kterýž slove Kristus): když tedy
životuvbhbhof
ten při' e. omžml nám všecko.
15. Dl mu lens: Pane. de' mi už
26. l jl Ježiš: Já. jsem. kterýž mlu
vim s tebou.
vvgy.l.. sbyeh nežlznils. nniž cho ' a sem
27. A v tom přišli učeulci jeho 11di
16. Dl jl Ježiš: Jdi. uvolej svého vili se . že s ženou mluvil.' Ale žádný
neřekl:
Co se tážeš. anebo eo mluvlš
muže s přijď sem!
17. Odpovědělo, žena. a řekla: Nemám s ul?
28. Tedy nechala. žena sveho vedra,
muže. Dl jl Ježiš: Dobře jei řekla.:„Ne
:. odešla do města a řekla těm lidem:
mám muže :“
18. nebo pět mužů jsi mělnanynl kte—, 29. Pojďte n vizte člověka. kterýž
rého mii. není tvůj muž: to jsi právě mi pověděl všecko. co jsem koli činila;
zda-li on jest Kristus?
pověděla.'
'
30. Tedy vyšli : města s. přišli k
19. Dl mu žena: Pane. vidim. že jsi
němu.
ty prorok!
31. Mezi tím prosili ho učenlci.
' 20. Otcové naši ns této hoře' se kla
něli : vy pnvite. že v Jerusslémě jest řkouce: Mistře, pojez!
32. On pak di jim: Ji mim pokrm
misto. kdežto náleži se Hnuěti.
jisti. o němž vy nevite.
_
(v. Moji. 12. s.)
33. Tedy pravili učenlci vespolek:
21. Di jl Ježiš: Zeno. věř mi. že při
chhi hodinu. kdyžto ani na. této hoře. Zdali mu kdo přinesl jist?
34. Dl 'im Ježiš: Můj pokrm jest.
ani v Jeruzalémě nebudete se klaneti
Otci!
abych činil vůli toho. kterýž mne po
slal. a dokonal dllo jeho.'
22. Vy se klanlte. čemuž nevitez' my
35. Zdaliž vy nepnvite. že jsou je
u_khnlme. čemuž vime. nebo spasení
ště čtyři měslce s. žeň přijde? Aj! prn—
s Zidů jest."
(IV.unu. 17.as.)
vlm vim: Pozdvihnete očl svých a. pa—
23. Ale přichlui hodina n nyni! jest. třte na krajiny. žet již bllé jsou ke žni.'
(an. 9.31)
kdyžto nvl ctitelé 'klnněti se budou
Otci v uchu a v pravdě; nebo i Otec
36. A kdo ine. odplatu bálo : shro
hledá. těch. kteřižby se mu khněli.
mažďuje užitek k životu věčnému. aby
24. Bůh jest duch; a. ti. kteříž se i ten. kdo rozslvž. spolu se rsdovnl. i
mu klunějl. v duchu a v pravdě mejl se kdo žne.
klaněti.
(l. s.: a. n.)
37. V tom zajisté pravé jest slovo. že
jinýjest. kterýž rozsivů.s 'iuý. který ine.
38. Jet jsem vlis po al žlt. o čemž
“) Jeko voda s výtky vodni u vedometn opet vy
sokouvnuiiLt—k milontBon'iodBokneotldh jste vy ne racovnli: jinit pracovali. : vy
price vešli.
Wim
opet k Bohu. k životu večeňmucede. jste vjeji
18)

nk di. eby jl k pshimi

. vyndám u s nebo k

břitue'bo života jejiho

'

.

18) t_n to. b.log svou odpovedi skicu-ti chute.

„

ou

Hil“
imunitou-nu Maková.
t. Gur-sim;mlnkebovubyhnnůptitéhory. 27)D'..obyčeje
ksuQesobuh u-ipesdnvin'.h'mmiosl
'l'rvnllB-mrlthů. io nnhthu-il'imjii Abn
ul mluvící.

34) Spo—ui mu nesy'vůpokrmem svým! 'l'sk
ntm
dyelnll. jako lei-ný po jidlo . ptu'. (Bv. nn Zl.)

35) t. M.,-k

se obyvntelotoho mests bos-liveke

mnbhmuuontekbudeseslenqumeuwk.
s-uy—n.
DIM:

.8.



live. uni-wa lld s odpllly se vim lla-teno (86),

sd.ktáiv£mžeůebymnli
W..:nred).
udev-tl se s tobe budou.

Wenham

4. 89. — 5. 7.

39. Z města pek toho uvěřili mnozí
: Ssmsritánů v něho pro řeč ženy. kte

1701

Wien v hodinu sedmou ostsls ho ei

moc.

53. Tedy posud otec. že ts hodine
ráž svědectvl vydůvsls.: Pověděl mi vše—
cko, co 'sem koliv učinila..
byls. v kterouž jemu řekl Ježiš: S n
40.
dyž tedy přišli Semeritlmi k tvůj živ jest; s uvěřil on i dům je o
němu.. prosili ho. aby tam zůstal. [ po veškeren.
byl tsm dve dni.
41. A mnohem jich více v něho uvě

54. Tento druh div učinil o t Je
žiš. když byl přiše s Jůdsks do
'lee.

řilo pro řeč jeho.

42. A ženě rsvili: Již ne pro tvou
řeč věříme: ne jsme semi slyšeli. s
vime, že tento jest právě Spasitel světa.
43. Po dvou pak dnech vyšel odtud
a šel do Galileo.“
44. Sám zajisté Ježiš svědectví vy
dal. že prorok v své vlasti cti nemá.

Knpltola &.
Kvistnsusdnvilammae “Swat

18.Židům

se na nu vlajícím. že to v sobotu učinil. dokunje, is
jest sOteem jedne hytnoeti s přiroz.-old. tudiž jedne
moci; 33. odvoláváse k svědectvivau.
svých skutků.

na..

Ovces plnou.

1. Potom byl svátek židovský: i
(Met. 13. 57. Mar. 6. o.)
vstoupil Ježíš do Jeruseléms.
(na. le. 22.)
45. Když tedy přišel do Galileo. při
2. Jest pak v Jerusslómě rybnlk
's.li jej Gslilejětl. viděvěe všecky věci.
tere byl činil v Jerusslémě ns den svá brsvný.' kterýž slove židovsky Bet
tečnl: neb i oni byli přišli ke dni svá ssjds." pstero podloubí maje.
3. V těch leželo veliké množství ne
tečnimu.
(Met.4. 11)
46. Tedy přišel opět do Káně gali duživých. slepých. kulhsvých. schnou
lejské. kdežto byl z vody vino učinil. clch. očekávajlclch hnuti vody.
4. Neb anděl Páně sstupovsl jistým
l byl jeden královský úřednlk.' jehož
časem do
bnlks: s hýbsls se vede.
syn nemocen byl v Kefar-usum; (2, s.)
A
kdo
prvii? po hnuti vody do rybnlks
47. Ten uslyšev. že Ježiš přichází :
sstoupil. uzdraven býval. od kterékoli
Jůdska do Gslilee. šel k němu a prosil nemoci trůpen byL'

ho, aby sstoupil s uzdravil syn jeho:
neb počlnsl umlmti.
'

5. l byl tu člověk jeden. osm s třiceti
let. ms'e nemoci své.
6. oho uzřev Ježiš ležiti s pomsv.
žeby již čes mnohý měl.“ dl jemu:
49. Dl jemu královský ůřednlk: Psne. Chceš-li zdrkv býti? '
setup prvé nežli umře syn můj.
7.
věděl mu nemocný: Panel
60. Dl mu Ježiš: Jdi. syn tvůj živ nemám ověks. eby. když se zbouřl
jest. Uvěřil člověk řeči. kterouž mluvil vodn.
stil mne do rybnlks: nebo
jemu Ježiš. a šel.
když já jdu. jiný přede mnou sstupuje
51. Když pak on již sstupovsl. po
tkali se s nim služebnlci s zvěstovali
řkouce. že syn jeho živ jest.
52. Tedy otázal se jich na hodinu.
v kterouby se lépe měl.“ 1 řekli jemu:
48. Tedy řekl k němu Ježiš: Neusřl
te-li divů s zázrakům neuvěříte!

43)t. udolmúbddomeplilehkaw.

46) Rebe dveřním“ k v. Jenny- vilu.
48) tůň, čen—iii vů

4

$.)

'

52) Net-Lhntskspochyhosd. eýhviksveunpře
mai—m.ebypotom! čeleď"ol Mau
nehL

"08
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8. Dl mu Ježíš: Vstsň. vezmi lože zuje mu všecko. co sám činí:“ a větší
skutky nad to ukáže jemu. tak že se
9. A hned učiněn jest zdržv člověk budete divili.

svě a ehod' !

ten. a vlsl ložesvěiehodil. Bylapsl

21. Neb jako Otec mrtvě křísl a ob—
živuje: tak“1JSyn. kteréž chce. obživujef
22. Aniž pali Otec soudí koho: ale
vem'šobotet jest. nealušítobě no veškeren soud dal Synu.' (mu..25,31.)
siti lože svě.
(11.Moji.20. m.)
23. aby všichni ctili Syna. jako ctí
11.0dpovědělimmKterý mne uzdra— Otce: kdo nectí Syna. neetí Otce. jenž
víl.tenmířekl: euniložesvěaehoď. ho poslal.
24. Zajisté. zajisté pravím vim. že
12. Tedy othalí seho: Kdojest ten
člověk. kterýž tobě řekl: Vezmi lože kdo slyší slovo mě. a věří tomu. kterýž
své a chod?
mne poslal. mě život věčný.' s nepříjde
na soud;" ale přešel z smrtí do života.
13. Ten pak.byl;kterýž
(Niue. 51.)
nevěděl.kdoby
nebo Jyl
eiš uzdraven.
se uchý
25. Za' isté. zajisté pravím vám. že
lil od ústupu na tom místě shromž—
ždčněho.
přichází Jhodina a nynít jest. kdyžto
14. Potom ho nalezl Ježíš v chrámě mrtví uslyší hlas Syna Božího: a kteří

v ten den sobota.
10. Ted řekli Židů tomu. kterýž byl

ařekl jemu: Hle, učiněn jai zdrěv; již

nehřeš. aby se ti něco horšího nepří

hodílo.'

16. Odšel ten člověk a pověděl Ži—

uslyší. im budou (sian. 43.Luk.7. u.)
26. Nebo jako Otec mi život sim v
sobě: tak dal i Synu. aby měl život

sám v sobě;

27. a dal'jemu moc činiti soud. nebo
dům. žeby Ježíš byl. jenž ho zdrěvs
učinil.'
Syn člověkajest.“
28. Nedívtež se tomu. nebot řiebhi
16. Proto protivenství činili Židě Je
žlšovi,'ze to učinil v sobotu.
hodina. v kteroužto všiekni. kteř v hro—
17. Ježíš pak odpověděl jim: Otec bíeh'jsou. uslyší hlas Syna Božího;
můj až dosavagldělá..! jat dělá-m.'
18. Tedy Židě tím" více hledali ho
zabíti: že netoliko rušil sobotu. ale' ze i
Otcem svým nazýval Boha. rovna se
' čině Bohu. Tedy odpověděl Ježíš a
řekl jim:
(Nil-10.30.nm ze. se)
19. Zajisté. zajistě

29. i půjdou. kteříž dobré činili. na
vzkříšení života: kteří pak zlé činili. na
vzH-íšení soudu.

(Mat.25. se.)

30. Nemohut 'ě sám od sebe níčehož
činiti.' Jak aly m. soudím, a soud můj

jest spravedlivý: nebo nehledám vůle
vím věm: Ne— svě. ae vůle toho, kterýž mne poslal."

můžet Syn ničehož
od sebe činiti.
edině oo uzří. že činí Otec;' neb což

31. Vydňvům-li jů svědectví sám o
sobě. svědectví mě není pravě.

LolíoončinktočinípodobněiSyn.
Oteczsjístě mílnje Syna a uka
20) t. dle svrchované svě k Synu lásky vadšvš se mu

“....
')me
lůj—653mm
ist,-innoe-níenahhýtmtb
u_-

te o.

se

18)&Iatakladokýmůmyslem:l)s vvyděčnostl

.hokllbhvslqux2)ebyíaděvnebe

mu člaýsvěa
aOtse
tak úplne,skvele
mimo toto uzdravení
vetších mele“ koni.
vzki-iteni s mrtvých a soud. podivín se. ale ne

21)L1sae0te-aztejuemscievůle.původemapt
emivotae

Mt.-Gnashodseoudus]evnt “samouk

vuhmhnnhjekotbýíasnsbevnsupEMJ

vdksssusvětvl-nohoeenoatí

84)L1istehodoaahne.eetfvělisvemšm_ivots
doMouse—")Lejvnnbvtčuhnesa
27)Lpdvoaodlítísvětmtl81n5oiíodvůčností.v

19) t. ujehehytaosd e_pfhoasaodisOwenrzu;

80)Vís19.p=—")t.vykons'msoeddlseves

mWůú-ldzetaktíu.

s.lahelslenltgontae.hmůá
naOtelvtčutqetl—de.

časepakma

jsemkdylu mmm)

()tosmvovsěmoednstíOakslýiím. potahů-).

5, 33. _ e, 8.
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32. Jiný! jest. kterýž svědectví vy
dává
mně: a.
že vávě jest svě
dectví.o kterěž
o vím.
mně vy
(Svrchní,15.Níle8.18.ilet.8. n.)

“3.091“
kterLžjest od ssměho
Bohe. ne
hl
menu.)
45. Nedomnívejtež se. žeji ns vie
před Otcem želoveti budu: edit. kdo

33. Vyjsteposlsh kanovl. son vy na. vhs žaluje, Mojžíš. v k

dsl svědectví pravdě.'
34. Ale já nepřijímkm svědectví od
člověke: než toto pravím. sbyste vy
speseni byli.
35. Ont jest byl svíce hořící e. svítící:
vy pak jste se chtěli v světle jeho na
hodinu radovali.
36. Já. pak mám větší svědectví nežli
Jena; nebo skutkové. kteréž mi dsl
Otec. sbych je vykohel. ti skutkové.
kteréž jů činím. svědectví o mně vydi—
vají, že mne Otec po;slel
37. i sám Otec. kterýž mne poslal.

mal u jeho
svědectví
mně:' vy eni
jstetváři
mi
nikdyo neslyšeli.
jeho neviděli:"
(na. s, n.)

d i mítte.

vy ns

46. Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi.

věřilibystesnsd : mně: neb on jest psel
o mně.. (Bv-nimi,45. mm:. s. 15. 22. na.)
47. Ale oněvndž jeho
ům ne—

věříte. kter-aš slovům mýmplrvlěříte.
'

Knpltoh ..

očenicl

eenedtimhoůíe“

G&Petrkrěeeěvín

38. a. neměte slova. eho v sobě zů

]. Potom' odsel Ježíš ze mořegali
lejskě.'jenž jest tiberiadskě:

stávajícího; nebo hurghož on poslel.
tomu vy nevěřite.

2. i se] u. ním úsup velik; nebo vi

(M14.13..Mer6.80.Lnk..9 no.)

39. Zpytujte písma. nebo vy se do— děli divy. jež činil ned těsm. kteří ne
mnívžte život věčný v nich míti. s tet mocni byh.
3. Tedy vstoupil Ježíš na.horu e se
jsou. ježto svědectví vyděvají o mně:
40. ale nechcete phjíti ke mně. eby děl tam sleučeníkyb sv
velikLnoc. den
ste život měli!

„:wěBnižidgžký.

41. Zvelebovaní od lidí neplijímám:
5. Když tedy Ježíš
zdvihl oěí e
42. ele věs'jsem posnsl. že milování viděL'ze listu veliký
k němu. řekl
Božího neměte v sobě.
k Filipovi: Odpkud nekouplme chlebův.
43. Jůt jsem řišel ve jmenu Otce eby pojedli tito?
svého &nepřijímťte
tezmne přijde-li jiný
ve jménu svém. toho přijmetef
To psk
zkoušeje hol nebo
sim6. věděl.
co břeklmělěinm
44. Kterek vy můžete věřiti. enžto
jedni od druhých chvalu přijím to::
'chlebů nestsěí .eby jeden
E07.
.;Odpovědělymn
Ze dvě
stě)
&něco maličko Filip:
(rv.mus
11 za

H):.vembylenoveouěevědectvido-eěitl
mohlo. sbyste uvčill ve mne . epeeení byli; ele

Šímujedensněeniků
jeho. Ondřej.
Šimona
P:etre

vynuhllletejojbvmkdys vie h'nleom-e
pitvě svědectví

Mtwvuphhodoebvubpiebir—l
háji světlech: jejich o mně ne Himno. abyste
tekndiívlevenme
dalli.

thhěepnvěholeeíedn philly-laděvlell
keeěhopodvohih.1enl selh- eeleděěe vy
děvel-vdejineeheepncu“ tehovýehliínedtů.

“)tjeonee
...ze!„šum,-hnědí,“
o
Vůbeo
."imdb-smutpek:
V.Bo

Ut.-ě
rev-ji poeeeegeoutiměemdlhvy
n.l.eůhtneiJmhůl.
Del—inehhiíwěldeeddků.(umana)
TedyeelueLr.ě.

mo
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9. Jeatit zde jeden paehollk. kterýž
mé
chlebů ječných a dvě ryby; ale
cožjest to meu tak mnohé?
10. Tedy řekl Ježiš: Roakažte lidu
poaaditi„„
lo pak mnoho trhy na
mlatě. I

o se mužů počtem aai

tide.
ll. Tedy vaal Ježiš chleby. a když

diky učinil. rozdával aediclm: též i a
ryb. jak mnoho chtěli.
12. Akdyž
nlkům ovým:

li nasycení. řekl uče—
heřte drobty, kteréž

podotaly. at nethynou.
13. Tedy aebrali a naplnili dvanécte
košů drobtů : pěti chlebů ječuých. jenž
pesůstallydpo
těch. když
kteřlžby
b 'li uzřeli
jedli. div.
14. 0 y lidé.
k
ž byl učinil Ježiš. pravili: Tentot

jest jistě Prorok.' kterýž ma přijlti na
svět.

15.TedyJežiš. když poznal. žeby chtěli
řijlti. aby jej ch ' ' a učinili je' kra
em. ušel opět na oru aim jediný

(men,-za)

16. Když pak byl večer. satoupili
učenlci jeho k moři.
17. A vatou ivše na lodi, plavili se

s. 9-33.

a učení svými na lodi. ale uěenici jeho
sami se yli plavili:
23. 'iné pak lodi připlouly od Tibe

riadš.
an ky llzko
činilmista.
Pén. kdež byli jedli chléb.
24. Protož když uzřel zástup. že tu
není Ježíše. ani jeho učenlků. vstoupili
na lodi a připlavili se do Kafamaum.
hledajíce Ježlie.
25. A nalaše ho za mořem. řekli
jemu: Mistře, kdy 'si sem přišel?
26. Odpověděljim Ježiš a řekl: Za
jisté. zajisté pravlm vém: hledate mne.
na proto. že jste viděli divy. ale že jste
jedli z chlebů a nasycení jste.
27. Snažte se ne 0
km. kterýž
hyne. ale kterýž zůstav k životu věč
nému.' 'ejž Syn člověka da vam. Tohot
zajisté ec zpečetil. Bůh.“ (suchu 1.31)
' 28. Tedy řekli jemu: Co budeme či—

niti. ab chom dělali dllo Boži?
29. čdpověděl Ježiš a řekl " : To
tot jest dilo Boží. abyste věřila toho.
kterébož on poslal.
(l..lana. za)
30. Protož řekli jemu: Jakéž pak ty
znameni činů.“ abychom viděli a tobě

věřili? co děláš?
31. Otcové naši jedli mannu na pou—

přes moředo latina-um: i byla již tma. šti. jakož paímo jest: Chléb s nebo dal
a Ježiš nepřišel k nim.
18. Moře pak ae zdvihalo dutim ve
32. Tedy řekl jim Ježiš: Zajisté. za
likého větru.
jisté pravím vam: Ne Mojžíš dal vém
19. Tedy odplavivše se asi pětme chléb a uebef ale Otec můj vém dava
cltma nebo třiceti honů.“ uzřeli Ježlče.
an 'de po moři . přibližuje se k lodi;

i bál se.

20. On pak řekl jim: Já! jsem. ne
hojte se!
21. Tedy chtěli ho niti na lodi: a

hnedbyla
lodluaemě. kkteréžae
. .,

22. Druhého dne zástup. kterýž stál
za mořem. viděl. že jiné lodičky to ne
bylo. než ta jedna. a že Ježíš nebyl viel

chléb a nebo pravý.

(u. Moji. le. 14. za.. 77. 24. Maud.16. no.)

33. Neboť chléb Boží jest. který a
nebe astoupil' a dává život světu.
27) t. nehlod'ta pou. k pokrmu. o nima" telo toliko

.o tu

ll) t.-—Mo
Onydodevlahočokěmý.
t.j.loděLWIa .:1.)
I') A../. ů(vhlnk.8.l&pon.:)jntpakmoh

tolpřllné-ejvlllliieoaM-ileauhlar
„maminkou.

21) t.tbknjhy

měna Elton—a. (V. M.)

žije . pok unit-'; ole počujte o pokrm

Middlkživotu vůdce.—")Ltoahraky

unus).

Otooleho.hodil—t prvý nan. to

%' ?

jejaaBynnéhounévL
28)Lutedyutmradilůnidnadtmcoloýtiinim

"janda—mého

Emgeliún ev. Jana..

6. 34—57.

"ll

34. Tedy řekli k němu: Pane. dévejž
nim vždyck chléb ten.

všichni učeni od Boha. Každý. kdo
slyšel od Otce & naucil ee. jde ke
mně:'
a.. 54. na Jef. 81.M.)
35. lijim Ježiš: Jít jsem chléb
46. ne žeb kdo viděl Otce. leč ten.
života;“ kdo přichází ke mně. nebude
lsčněti. a kdo věří ve mne. nebude ži kterýž jest oJBoha. mt viděl Otce"
zniti nikdy."
(Svrchu4. u. sa:.24. 29.)
(Ihr.
[l. 2? do
47. Zajisté. zajisté pravlm
vém:
36. Ale řekl jsem vám. že jste i vi
děli mne. &.nevěHte.'
véřl ve mne. mé. život věčný.
48. Jžt jsem chléb života.
37.' Všecko. co mi dává Otec. ke
49. Otcovévašijedli na poušti menu
mně přijde. a toho. kdož ke mně při
a
zemřeli.
chází. nevyvrhnu ven;

38. neb jsem sstoupil s nebe. ne
abych činil vůli svou.“ ale vůli toho.
jenž mne poslal.
39. Tatot pak jest vůle toho. jenž
mne poslal. Otce: abych : toho. co mi
dal. ničehož neztratil. ale vzkřísil to v
nejposlednější den.

50. Tentot jest chléb s nebo setupu
jlcl: aby. bude-li kdo z něho jisti. ne

umřel!
61. Jít jsem chléb živý. jenž jsem s

nebo setoupiL
52. Bude-li kdo 'lsti : chléba tohoto.
živbude na věky: a léb. kterýž jé dám,
40. A tato jest vůle Otce mého. kte tělo mé jestzaživot světa-' (na 26.as.)
53. Tedy hmm se Židé vespolek.
šýž
poslal.
abyměl
každý.
vidia řkouce: Kterak ném může tento džti
ynamne
a věří
v něho.
život kdo
věčný.
tělo své h jedéni?
já ho vzkřísim v nejpozlednějžl den.
_
(mam.)
54. Protož řekl jim Ježiš: Zajisté.
41. Reptali tedy lidé na to. že řekl: zajisté pravím vém: Nebudete-li jisti
Jžt jsem chléb živý. jenž jsem s nebe těla Syna člověka a' pití jeho krve. ne
budete mlti života v sobě.
sstoupil;
42. a pravili: Zdaliž tento neni Ježiš.
55. Kdo jl mé tělo a' pije mou krev.
syn Josefův. jehož my známe otce i mž. život věčný: a já. ho vzkřislm v nej
matku? Kterahž on tedy pravi: S nebe poslednější den.
jsem sstoupil?
(Mat.13.55.11“ 0. s.)
56. Nebo tělo mé prévé jest pokrm,
43. Tedy odpověděl Ježiš &řekl jim: &krev má prévě jest nápoj;
(Na. 15.4. !. Re:. n. N.)
Nereptgjte vespolek?
57. kde 'i mé tělo &pije mou krev.
44. Zždny' nemůže při'iti ke mne. leč
Otec. kterýž mne posl . přitáhne jej: ve mně pře ývé. a já vněm.
a já ho vzkHsim v nejposlednéjňl den.“
45. Pežno jest v proroclch: [ budou

nvh'Lajžjeijj-nznebot...
88) L pouze lid.-hou. co človek; tak bylo. dvei byt

nedi:Bdltvimn

ji vůle:nom-nun

' vm

43) &nei vy. hihi ve mne nutí-iu utajení

nine

dvo—

veři.

;nebellvii'epnunj-tčlovelmi
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58. Jskožmne poslal živýOteeijů
živ jsem pro Otce: e kdož ji mne. živ
bude
mne.“

6. 58.

—7.10.

jž vis dvnnžcte nevyvolil? e jeden z vás

ďábel)est?

72. To puk řekl o Jidžžovi, synu Ši
mons leku-iotskeho: nebo ten měl zrs
ustoupiluie
jedlis men
69. Ten! jesto otcové
chléb. vaši
ktelrý
nebo diti' jej. ačkoliv byl jeden ze dvnm'tcti.
nu. e
Kdo ji chléb)tento. živ

budene vek. '

60. To uvil noc ve škole v Kaler
nenm.
61. Tedy mnozi : nčeniků jeho sly
ševže _to. řekli: Tvrdá jeet teto řeč, i

Kapitola 1.
Klima Ph thd k svltkůmIúnkůvdoJernnlhn.
lado
veřejnevdulmžBožskýpůvodsvdji

učo-i sveho: 40. lid edm
o nem eným Feliseovb
o buivoti jeho nkudnji|.

kdož'ji může sl žeti?
1. Potom pak chodil Ježiš po Galilei.
62. Věda
Ježiš sim u sebe. žeby nebo nechtel choditi v Jůdsku. protože
ho hledali Zide zabiti.

honu..,
TĚMreptsli
něenlci
jeho.řekl'jim:To

2. Byl pak blizko svitek židovský,
63. Pčož p ,když uzřite Syna člo Stinkkův.'
(m. mm. 23.34.)
věka. sn vstupuje. kdež prve by|?'
3. lřeklimubrntřljeho:'V jdiod
(8vnhu3.13.Mu-y16.19.)
sud &jdi do Jůdska. si i učenlci tvoji
64. Duch jest. kterýž obživuje: tělo
nie neprosplvb.: slon. kteráž jsem je vidi skutky tvé. kteréž činli.(_nm.13.55.)
4. Nikdo zajisté neděli. nic vskrytě
mluvil vim, duch jsou a život.
65. Ale jsout někteřlz vás. jenžto echce na jevě býti: činIš-li tyto věci.
zjev se světu.
nevěří. Věděl zajisté Ježiš od počktku.
5. Neb ani jeho bratři nevěrili v
kdoby byli nevěřiel. : kdoby ho měl něho.
n-editi.

(Svrchu2.254

6. Tedy dl jim Ježiš: Čas můj ještě
_ 66.1 pravil: Protec jsem vám řekl.
nepřišel:' ale čas veš vždyckyjest tu.
že žždný nemůže 'jltiJ ke nmě. lečby
7. Vas nemůže svět nenžviděti: ale
jemu dino bylo
Otce mého.
67. Od toho čssu mnozi z učeniků mne nenividi. nebo ji svědectví vydž
vžm o něm. že skutkove jeho zli jsou.
jeho odešli zpet s již s nim nechodili.
8. Jdětevy ke dni svůtečnlmu to
68. Tedy řeklJežiš ke dvnnžcti: Zda
muto: je.! nejdu ke dni svůtečmmu to—
liž ! vy chcete odjiti?

69.1 odpověděl' emu Šimon Petr:

muto;' nebo čes můj se ještě nene

Pane. k komu půj emo? slovu živote

zůstalbratři
sám jeho.
v Galilei.
věčného
ty mii. uvežili spamů . že p9.10.To
!( sověděv.
žpekodešli
tehdy
70. Amyjsme
i on žel ke dni svůtečnimu. ne zjevně.
ale jako tajně.'
(Int. 16.16._llnr.8.29.Lnk.9.20.)
71. Odpověděl'jim Ježiš: Zdnlijsem 2) Jinak:Podselenon.
ehvilmrndoeme-„důn
om dni—punku.bydlelLBanntnmpodenl
“liapovyjltisl'gyppt:
neponitivednuch

jsi ty Kristus. SynBožl

58) MOU—sh
nu Mike: ,ekne Ova:“. . . _.skne ne.“
59)

dohod-vitknveikheel ežkkondZžH; tone

mlokanndžlamln.WlB—19..Mu.
thljlk-dn'to-mkdožjimpůvoh
7—10. Luk 9—17.
“lhMilk-lvuMlížlidmeokbl.8)ui-ibn-ijeho.MPI-Y
. lv..lo
tiuevďm. nul že lest unlike-ly“tl.-ul.
tin

mmm-“%$

Law-M...Nebo:
“>...
W,...
|„
„hlo-hnul
“mlh-.

:
qužSLJIDM)

B)?nyniev
ejlnýnnebotyb—dktommtnj
k prvnimu dui "nočním-.

touhou
slony:příchodem
“„nová
wikwnmžžúm.

svý-|||

if"

Evangeliu-vulvul.

?. 11—85.

11. Tehdy Židé hledali ho ns den svů v sobotu. aby nebyl srnsen úkon Moj
žisův: ns mne—ližse hněvite. že jsem
12. Aiylo mnoho lnku o něm v d celeho člověk: v sobotu uzdravil?
stupu. Nebo někteří pravili: Dobrý jest;
24. Nesnďtež podle zdání. ale spre
vedlivý sond snďte.
(v. lejt. 1. ne.)
a.jiní pravili: Ne. ale svádí lid.
(mem. sa. na:. 23 z.)
25. Tehdy někteří: Jerusalem prs
13. Žndný však nemluvil o něm zjev vili: Zdeliž není ten. kteréhož hlelzlsjí
zabiti?
ně14.
pro Kd
bázeňpředúd.
s
loviei
26. A hle! zjevně mluví s nic mu ne—
byly. vstoššilpJežjš doycliiimup: učil. říkají. Zdnž právě pomnls knížete, že
15.1 divili se Zide. řkouce: Kterak tento jest Kristus?
umí tento písma. neučiv se?'
27. Ale o tomto víme. odkud jest:
16. Od věděl 'im Ježíš .. řekl: M6 o Kristu
,když přijde. neví žádný.
učení nem mé. e toho. kterýž mne
odkudbly
yl.'uht.13.55)
poslal.
28 ehdy
volal Ježís uče v chi-tmě,
17. Bude-li kdo chtíti vůli jeho či srks: lmneznůte. iodkndjsem. víte:
niti. pozná o tom učení. zdali s Boha . sám od sebe jsem nepřišel. ale jest
prnvdi
k
ž mne slal. ehož v
jest..8KJ.do
čili
'll'ů sám
po
]
y
sám od
odsebe
sebemluvím.
mluvi. chvůJy neznátž" tery'
vlnlstenihledá.: ale kdo hledi. ehva toho.
29. Jů ho znám: neb od něho jsem.
kterýž ho poslal. ten jest pmvdomluvný s. on mne poslal.
s nespravedlnost? v něm není. (s. 50)
30. Protož hledali ho jíti: ele žádný
19. Zdali Mojžíš nedal vim zákona. nevztihl ruky na něho; nebo ještě ne
a. žádný z vás neplní zákona?
byla přišla hodina jeho.

teční'a nvili: Kde est onen?"

(11. Moji.. 24. s.)

31. Zzůstnpupnkmnozí

uVČřiliv

20. Proč mne hledáte zabíti? Odpo— něho a pravili: Kristus až přijde, zdali

vědělzástup . nn: Dábelstvi máš! kdo více divů činiti bude. než které tento

že tě hledá zabiti?

(Svrdlnz5. is.)

21. Odpověděl Ježíš a řekljim: Je
den skutek učinil jsem & všickni se

činí?

32. Slyšeli Fnriseovó ústup rozmlou

divíte.'

o něm tyto věci: i yje
sleli knížata
..ujícínriseovóslužebníky.n
33. Tehdy řekljim Ježíš: ještě ms—
22. A však Mojžíš dal vim obřízku,
(ne žeby z Mojžíše byla. ale : otcův).' & litký čas s vámi jsem a jdu k tomu.
jenž mne poslal.
v sobotu obřesujete člověka.
34. Hledsti mne budete s. nende
(Ill. Moji. 12. a.)
23. Jestliže přijímá.človek obřezovení znete:' : kde jsem já.." vy nemůžete
přijíti.
11) t. Zídůjeme-w

vůbec.write“

puk jeho .

Fu'isenvó svlnn proto. aby je) ubllí. — ") Tak
! open-uni sni
nnji.

15) I. u i.idu'ho : úbnnikův;

27) Nedoma-nevie slov'lm prorockým o Bodlihn pů

Ivhnndskunehvůle Hodell.nevymph

khd-n ohnnje.! (hadí-y
nine.

v jednůnievh

19) V není neli jiný-l hhvninl přibil-nim!nhl
to ne nohu: Nes-hud! tedy
!|) Ena-lice
ohnenn.-ns ]nko bych byl sobotu

ŽÍ'ĚĚÉ
na.

(wu

&m.)

Božím ohl'hhl ma

&

,;

lek: 5Kam půjde tento. že ho nenale—

“ elu-inn byla jedna

IB) 'I'isnkůlů obede-t Feri-rů.

“na)I..jíž dsvnoMlejn—A

(Níže.13.33.)

.Protož řekli Židé ]: „ba vespo

Albnhun

(1. Moji. 17. no.)

vodn Melian.. (ls. 53. &lííeh. b. „křivě-e

takto dela iv.-lí
28) L nikoliv ponekud red můj tak. co „Synu člo
veka.“ newite večny' původ můj : Bob pn

vóhm—
")tn-niuprsnolohmOtd-h.

mino-ti: tn vůni eheí dn'tí denim svým. (a)

34)s.e_spone-rtitrsntnoiivhsutlhne. pak
tons-Itibudete po W

nlku Wine.—")

| leckteré-nn podvod

“ranu- json je v olivene

buků no prnvíei Otes svůhe. (Skoti. ?. u)
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7.86-—-B.9.

memo? sdnli ' rozptýlení pohanů půjde k němu přišel v noci. kterýž byl jeden
: bude lany nčiti?
: nich:
(Výšea. 3.

36. Mjesttsřoč.

kterouž mluvil:

61 Zdali úkon &

soudí člově .

Hledsti Inne budete . nenaleznete: e lečb, prvé uslyšel od něho . poznal.
kde jsem jí.. vy nemůžete přijíti?
co ani?
(v. lejt. u. s.)
37. V

ední

den _velik sví—

62. Odpovědeli : řekli jemu: Což i

tku'stil eiíi : vo . ih.: Zízní-' kdo. ty jsi Gelilejský? Zpytuj písm a viz.
pojď ke mne : pH"
(ul.uojz.2s.ss.)
že nepovstůví. rorok : Galilea"
88. Kdoi velí ve mne. tomu. jakož di
53. [ navráuli se jedenkaždý do do—
písmo. poplynon : těle. řeky vody živě. mu sveho.
(V. MOJI.18.15. ll. “. 3. Joel 2. 38. Si.. 2. IT.)

39. Ale tol'ekl o Duchu. kterebož měli

věřícív nebo přijíti: neb ještě nebyl dán
roeoie Ježíš ještě nebyl oslaven.

40- ebdymnozi: tohoúctu

Kapitola

8

Kdan- na milostpi-ijimii_enummm;

když $%? 532“' "Haňšt

byli uslyšeli tyto řečijeho. prmli: Ten-

co:jest prhč prorok!'

mu

r

ce rus—...a.. .... you:-qi. chun»: ta

_

41. Jiní pravili: Tento! jes? hil-93!
NČĚMHpk pnvili: COŽ! Gahlee půjde
Knltus?

12.in.-_

$$$?

"“"““
]. Ježíš pnl: šel na.horu Olivetskouz'
2_ g na “S'ltě opět přišel do chrámu
&všecken lid přišel k němu a. on sedě

42. Zdaliž nedi pismo. že z rodu Da— učil je.

vidovss : měmčh_Betléma.
David. přijíti má Kristus?

-

kdež byl

(lidí:s.2.m 2.e.22.cz.)

3. l přivedli zákonníci & Fariseové
ženu v cizoložství dopadenou &postavili

ji do „má

43- A tak růzmee “"-l. “ pro něho
4. a řekli jemu: Mistře. tato
'm„mapa
't. “i'm .
_
_
__
y 0 enaesvcuoozs
C?.

?kteříp'lk

ale údny ""““

z mch chtel: l'IO)lh:

rukou na něho.

žena

5_ v zákoně Šak Mojžíš přikázal nám

takovékamenontif Protožty copraviš?

45. Tehdy řlšli služebníci k nejvyš_6. To nk řekli okouie'íce ho.' lb“
Bímbězím &Furneaux; &.“Hl jun om: jej moblipobžalovatll" Ježliš pak sklo)

M15“

bo "“?Ž'th'

,_ .

niv se dolů.psal prstem na zemi.

'46. OdPOVčdýlsluzebmcl: Nikdy člo7. A když "Ulli omujicc se jeho,
"* “* ""“““L I'“ *“:193'5'“
““FO- , zdvihl se a řekljim: Kdo jest z vas bez
47: _Tehdy OdPOVČdŘh
J"“ Fmseove: břichu. první vniž na ni kamenem!
! osazegšmí
0 k ním
uťal . ' ' &jrste
.
něho. anebo : Fuiseův?

uvěřil v

- schýliv
.
-
8. A opět
se. psal na zemi.
9. Uslysevse pak to. odcházel:jeden

49. Ale ústup tento. kterýž nezná
zákona

dořečenit 'soul'

.

50. Řekl jim Nl edem. ten. jenž byl
.____
_

37) muy l'ůllo
dcdmmu sti-atm.abykdyžliquid
nim lid
' slunnémIDN-"Uhl
"-

visi ' dele nňdobevodn [ iídll Silon do chrámu

WUUMMU'-

„UML—")leo

u

*

“|:.

.“M

.h _, ..

. .
. Cj! ZM

Ius

, ,oťi'f'om'h 533.2.nn=.;?51,L—")o
ťia-.;
nepovsul. . tam má.. povstane onen volily. u
slíbený—Hes-il!
|) L aby se tam naodlil s ů'esmty svými.

a; m.
Iojs.
20. |mchain;
v. 22.obybjne
22. .. mm
od—
svuujl
vin-nh
pak tohto
bylo uka
„mym

vinilouusmnodsoudil.
nvledei'e
bukem.-.o

W
posmile. Md. dyi-vthwnpiuč.-lnnů40) Dlemasu ,ten mi!-' wui udílí—y. nym

.i osvojujeprin mm.
um' byliu......
„um. zum...duu; ..a. 54,5, ,; „| „.o.

dolet-nýsnadnost
um
.Moji.IB.IS.)
GB) r“nl: pieces-n
'.(V.41.13.
unini- V
unesena
spto—

u lidu,se
mhvsli.
silou..
7) bodl.
V. Koh.
I?. 6—7.
du a. Indes byli prou

use-n lidu nn :. sls mnu!
49) Tesi: propedm lletln'-shon dh V.Non. 27.5.

7—_

človelu.nn susedlonsmóm. svodůlí. prvn- h
nsnum na nebo hulí.

____

_ ý__ _

_._

_. _ 7—4,

&, 10—33.
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“podruhém. počtvie od starších: i zů ebudete mne hledeti." &v hříchu sv6m_
stal Ježíš aim : žene stojíc u roetřed. zemřete'“. Kem jb.jdu.-j“vy nemůžete
10. A poedvih se Ježiš. ře jí: Zeno. pňjíti.
,
(Vivie7,343
22.
tož previli Zide: Zdali sám se
kde jsou. kteří na tě želoveli? žědný-li
tě neodeoudil?
_
zabije. že pravil: Kem jkjdn. vy nemů
11. Kterážto řekla: Žádný. Pane! žete přijíti? 
l řekl Ježiš: Aniž já. tě odsoudím. Jdi
23. l dijim: Vy : dolnjete. ,t s hů
: již více nebi-ei!
(Svatbu5,144
ry jsem. Vy jste z tohoto světa: já. ne—
12. Tehdy opět jim mluvil Ježíš. řkn: jsem z tohoto světe.
24. Protož jsem řeklvám, že umřete
Jů jsem světlo světa; kdo mne násle
duje. nechodí ve tmách, ale bude míti v hříších svých: nebo nebudete-li vě
světlo život:.
(|. Jen |. s.)
řiti. že ji. jsem. zemřete v hříchu svém.
13. I řekli jemu Feriseově: Ty sim
25. Protož řekli 'emu: Ty kdo jsi?
o sobě svědectví vydáváž. svědectví tvé Rekl jim Ježíš: P
tek. kterýž i mlu—
není
ve.
vim vim!
,
26. Mnohot mám o vás mluvin' : sou
14. Odpověděl Ježíš & řekl jim: Ač
koli já svědectví vydávám sám o sobě. diti. ale kterýž mne podel. prevdomlnv—
pravé jest svědectví mé," nebo vím. od ný jest: e já co jsem slyšel od něho. to
(Řím.3. s.)
kud jsem přišel & kem jdu:' ale vy ne mluvim na světě.“
vite. odkud přicházím. anebo kem jdu.
27. A neporozuměli. že Boha pravil
15. Vy podle těla soudite. jů nesou— býti Otcem svým.'
dlm nižůdněho:
28. Protož řekl jim Ježiš: Když 
16. : peklit já aoudim. soud můj výšíte Syna člověka—'tehdáž pannu.
re ' jest; nebot sim nejsem. ale já. & že já jsem, a sám od sebe nic nečiním.
ale jako mne neučil Otec. tak mluvím;
Elegii mne poslal. Otec.
29. : kterýž mne poslal. ten se mnou
17. A v zákoně vašem psáno jest.
že dvou člověků svědectví pravé jest. 'est e neopustil mne samého; neb jb.. co
libého jest jemu. činím vždycky.
(v. Moji. 17. 6. Met. 18. m.)
30. Když ty věci mluvil. uvěřili mnozi
18. Jít jsem. jenž svědectví v dhvkm
_
sám o sobě: a svědectví vyděvl o mně v něho.
Otec. kterýž mne poslal.
31. Tehdy pravil Ježíš těm Zidům.
kteříž
uvěřilijemu:
Zůstanete-li
vy
v řeči
19. Tehdy řeklijemu: Kde jestOteo
tvůj? Odpověděl Ježíš: Ani mne ne mé. právě učeníci moji budete:
32. : poznáte pravdu. a pravda osvo—
znáte. eni Otce mého; kdybyste znali bodí
vás.
mne. znali byste snad i Otce mého.
33. Odpovědělijemu: Plémě Abn
20. Tato slova mluvil Ježiš u poklad— hamovo
jsme : mkdy jeme žádnému
nice.“ učo v chrámě: & žádný ho nejel.
nebot 'eště byla nepřišlo hodine 'eho.

21. ehdy řekljim opětJežiš: ájduf

že ste nun neuznali :: pred—hoIndie.
i) t. do nebe. — ") L pro hříchy ni...

25) t.ijtetý
||) „Ju

bbroth e mile-Idea. odpovim ich-n'

hřích;ju pk npnvedliv.dele hietitiLuk.!
(

.

M) L jen si vedom Božství nebo l ničilo. pcoč mne

One podel. jediný obě douědčltí mohu . tve
deetvl mě co Božskě prove jen.

20) :. neobed k chrámu; stil- v viní pro ženy.
vždy lidem hojně uvltivene

hývnle.

21) t. hne | tohoto učte. — ") !. budete toužit.
po vyknpltelt, mmm. —"') |. v hříchunevtry_

(34) 

lidskou ' ' k vnmoBožeky'ch vě

ueh mluvim.jm

poutak. původce vloch Věci.

(Viz lvu-ebn !. l. e S.)

26)Leovyse-ne uhvičneo-empůvohuieu.

. kdy-žvim jej pnvim. uvěřit.. jn' bych proti
tomu mel dosti důvodů. vln v mnohem kinu .
odsunuti; ele nemohu jin-k nei huse-i svete.

cominrůenojestodOteeněbo..

nendeune

cheti na jiny čet. (li.),
Dle řeckého: toliko: „20 o Otci lahví! jha.
28 !. na km; el mne nki-ihjete.ponnúu. upon nehoří

: vu ! divu. které : tehdáž ndqjl. že jl jm

udibeny' květ: Split-l.

'.2l5'
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ake-55.

Evuqelřnmsv..le.na.

nesloužili; kterakž ty pravlš: Svobodní kem byl od počátku a v pravdě nost-il:
nebo pravdy v něm neni: když mluvi
budetegd
34.
věděl jim Ježiš: Zajisté. na lež. : vlastniho mluvi. neb jest lhář a

Lipitepnxšvam.
ch. služebník ' žekažd.
hřlehn. kdo činl
e. 15. u. Petr. 2. ne.)

otecjejl.

(|.mas.)

46. Když pak ji. pravdu pravlm. ne

věřim mi.

46. Kdo : vis bude mne treetati :
35. Služebnlk pak nezůstává v domě
na věk : ale syn zůstivů na věky:
břichu? Jestliže pravdu mluvim vim.
36.
tož oevobodl-li vie Syn. průve proč mi nevěřlte?
svobodní budete..
(na. e. 2. Go!.4. e.)
47. Kdo : Boha jest. slova Božl slyšl:
37. Vim. že jste synové Abrahamovi: proto vy neslyiite. že : Boha nejste.
ale hledáte mne zabiti. nebo má řeč ne—
njlmů. se ve vas.

([Jan O.C.)

48. Tehdy odpověděli Židé . řekli

38. Já. co jsem viděl u Otee svého.
Zdaliž m adobře
že
mluvim: :. vy. co jste viděli u otce svě jemu:
jsi ty Samaritán
ďábla neparavlme.
m ?"
Nib:10. 20.Int. 9. 34.)

ho. činite.'

49. Odpověděl Ježiš: J: ďábla ne
nůž Abraham jest. Dl jim ežlš: Jste-li mám. ale ctim Otce svého a vy jste
mne
zneuctili.'
synové Abrahamovi. skutky Abrahamo
50. Ale je nehledám slůvy své: jestit.
čiňte.
(Rim.9. 7.,
'
40. Ale nyni hledáte mne zabiti. člo kdo hledi a eoudl.'
51. Zajisté. zajisté pravlm vám: Bu
veka. kterýž jsem
vdu mluvil vám.
de-li kdo zachovávati řeč mou. neuzři
kto-oui jsem slyšel.-Bod Boha: tohot
Abraham neučinil.
smrti na věky.
_
39. Odpověděli & řekli 'emu: Otec

52. Tehdy řekli Zidě: Nyni jsme po—
41. Vy činlte skutky otce svého. [
řeklijemu: Myt nejsme : smilstvl zro— znali. že ďábla míš. Abraham umřel i
proroci.
&ty pravlč: Bude-li kdo zacho
zení; jednoho otee mime. Boha!
42. Tehdy řekljim Ježiš: Kdyby Bůh
vůvati
řeč
mou.
neokuel
63. Zdaliž
jsi smrti
ty větši
nežli na
otecvěky..
n '
byl otec vaš. milovalibyate mne zajisté:
nebo je : Boba pošel a přišeljsem: aniž Abraham, kterýž umřel? i proroci ze
mřeli. Kým se sám činlš?
pak jsem sám od sebe přišel. ale on mne
54. Od věděl Ježiš: Oslavuji—li se
dB.—Pročmlu mě nepoznáváte? Pro '&aim. all::a mi. nic neni: jesti! Otec
můj. kterýž mne oslavuje. o němž vy
tože nemůžete s yšeti řeči má!
44. Vy : otce ďábla jste. a žádosti pravlte. že Bůh víš jest.
55. a ne
' jste ho:'ale je. jej
otce sveho chcete činiti. Ten vražednl

mim; a ře nuli. že ho neznhn. budu

podobný vem lhář. Ale znůmt jej a řeč
83) Nydll oni ne svobodu svet-skon.als Pie mluví o

zere

jeho nchovůvům.

\\

duchovní: vypalte-li s otroctví hříchue

36) !. Iyu to může služebníka . one vyjednali. aby
nebyl více se eluiebelh. ale sa syna; a tu milou
ja vim proudí. eby-te byli synovi—Otee nebo.
synové Boží. a tak |>|-eve svobodni.

ae) Jakého otee jejich m

.n.

mini. dejme u v

48) Lnepřitdnirodenstsko —-")„Piebroane'm
Mni! "alice

' divných skutcích pom—7 Boha.

ůeebenijeho “hlo pličltejil“ v. letoun.)

19)Blokni-):,nvymu

“vnukne

hem o mne mluviee.
na. Na. i nabili.
50) :. když ji v svem učssn'hledi-n 'hlavne \ am
Otosevelao.0tec můj unese to osloví a po
!|) !. mynejsmemoloslužebnici
(mmm.
' pismo
tvestt ty. kdo mne nen-nají; ale kde Inne unsln
často slove- mihtvn se ron-imf). ny'hfi. ]dnoho
“:

tomu se oni pýchu a bnevevotak vedeli. &

Velte Boha ctíme.

.

sl: .Ncoaunite lehke

řeči ms, ponevndž

obeeuqi
slyled nechutn—poutní pnvdy na,
více dobrevůlenseodvtipnamadvh.

a nůsni me verne plniti budem t'un životem več
ny'm odplul. (Bl.)
55) t. jak byste mul s mohu, kdyhyvn přgali učen

me; nebo!je jej nim.

!?"'

Emgdhmseiane.

3. 50. — 9. 22.

66. Abraham. _otec vůš. radoval se.

dali. že byl iehrkkem.

řekli: Neni—liš

aby viděl denrnůj: i viděl' emdoval se. ten. kterýž sedkval a iebnl? Někteří
qur. 22. 18.)
pravili: Tent jest!
57. Tehdy řekli mu dě: Pedesůti
9. jini psk: Nikoliv. ale jestpodohen
let 58.
ještě nemáš
Abrahama
jsi zajisté
viděl? i emu.
On však
pravil:
Jkt Re:!rak jsou
jim a.Ježiš:
isté.
10. Tedy
řekli
jemu:
pravím vím.Pprvě nežliAhrshsm byl.

i jsem'

59. Tehdy chápali kameni. aby házeli
naň: ale Ježiš skryl se : vyšel : chramu.

otelvřin očivěd:ěl
tvě? Ten člověk.jmž slovo
Ježliš.
lbl£iivčdučinil a
oči mých
s řekl mi: Jdi k rybnlku Siloe a umej

se. lšeljsemsum
umljseln seavidlm.
12. | řeklijemu: dejest ten? Řekl:

Kapitola 0.
[.r-im udělil mk člověku
od narozeni; 13.
Fenseověvyšetřují“mk ten. s jsou radílueho o toru
mineni; 84. nanohooee oddeti pravdě přihehu toho.
vyvrhll usdnveoěho ze lkoly; 35. Kristu ulř" jej.
vdi. eby nveill v Syna Boiiho. a odsuzuje duehovni
slepou: Fsriseúv.

I.A pomijejel Ježiš. umřel" člověka
slepého od narozeni:
2. i otázeli se ho učenici jeho: Mi
stře. kdo jest zhřešil. tento- li. čili rodi
čovéjeho. že se slepý narodil?
3. Odpověděl Ježiš: Ani tento ne

Nevim.
13. [ přivedli toho. jenž hývel slepý.
k Ferieeům.

14. Byl: pak sobota. když učinii Je
žiš bláto a otevřel oči jeho.

15.Tehdy seho Feriseové opěttkuli.

kterak byl prosřel. Ou pak řekl jim:
Bláto mi položil na oči a. umyl jsem se
:: vidim.

16. Tehdy pravili : Fariseů někteří:

Není tento člověk od Boha. kterýž so—
pravili: Kte—
zhřešil. ani rodičové jeho: ale aby zje— boty neostřihk. Jiní
veni b li skutkové Boží na něm.
ralulymůže člověk hřišnik ty divy činiti?
ět musim děleti dilo toho. kterýž [ bylo rozdvojeni mezi nimi.

.dokudž den jest: přichizit
17. Tehdy řekli opět slepému: Co ty
dežto žadný nemůže dělati.'
prsvlš o tom. kterýž otevřel oči tvé? A
(Luk.7. is.)
světa..
(Suche: !. 4.)
18. Tehdy nevěřili Zidě o něm. že
6. To kdyi pověděl. plinul na zemi
a učinil blato : sliny. a pomual blktem slepý byl a prod-el. si povolali rodičů

nó. Dokudi'jsem na světě.světlojsem on řekl: Jest prorok!

oči jeho.
7. a řekl jemu:

(u_n.s. 23)
Jdi. mne se v ry—

toho.jenž by prosíel;

bníku Siloe.' (což se vyklědk oslany'.)"

19. a otazali se jich. řkouoe: Tento-li
jest syn vLš. o kterěmž vypprevlte. že

Iodšelaum ylsespřišelvida.

vidi?

—r

8. Tehdy sousedé & kteří jej prvě vi

20. Vlmet.
Odpovědělijim
rodičověnjrho
„řekli:
že tento jest
syn
a že&

56) t videl okem pevně viry. ie přijde s jeho rodu

nektery-ii poiehuónl budoueevodovt"
vlim čelem:

!) Fanini Pine meli sa to. se vlellkě

seslepý narodil? Kteraki tedy nyni

nohami

est wyhmtdne mam na h'riehbud
hadru-tai.

se slepýnarodil
21. ale ktenk nyni vidi. nevime.
anebo kdo otevřeloči
očijeho. my ne
vime: jeho se ptejte; mit lete. necht
sim za.sebe mluvi.

22. To řekli rodičové jeho. proto že

d předkův- to minhi told“ vůbec panovalo
4) Tin mini Kristu Ph smrt svou.

se bili Židů: nebot již se byli zde

7) Intel jihovýchodu pod horou Slon; byl! Židům
podoben-tvím požehnání : Sionu. (7,37 .—-pos.)

spikli. aby vyoboovkn b l ze školy.
kdoby vyznal. že on jest

")t Mosin;nan'ůsv..lennel.leji.4910u

"IO

9. 23-—lu.10n

Evangelium sv. Jana.

40. [ uslyšeli to někteří : Fariseů.
23. Proto rodiěově jeho řekli: Mě!
lots. jeho se ptejte.
kteříž s ním byli. a řekli jemu: Zdaliž
24. Tehdy zavolali opět čověka. kte jsme i my slepí?
41. Řekl jim Ježíš: Kdybyste slepí
rýž
býval?ý.y víme.
. řůližemu:
Vzdejchvě—
ln Bohu!
člověk
ten jest
hříšník.
Běž.: hříchu
neměli:
nyní prs
„Vidímebyste
!" Hřích
věžale
zůstáva.
25. Tehdy řekl jim onen: Jest-li hříš
nník. něčim:
m. jedno vím. že byv slepý.
26. Tehdy řekli jemu: Co tobě učinil?
kterak ti otevřel oči!

Odpověděl
jim: Řekl
jsem
vám
již 27.
».slyže
' jste; cožještě
slyšeti
chcete?
zdaliž ].vy chcete učeníky jeho b ti?
28. Tehd zlořečilijemu s ře i: 'l'y
uěenlkem jeho bud'. my pak Mojžíšovi
učenici jsme.
'29. My víme. že MojžíČoVi mluvil
Bůh: ale o tomto nevíme. odkud jest..
30. Odpověděl ten člověk a řekl jim:
Tot jest zajisté divně. věc. že vy nevíte.
odkud jest.. a otevřel oči má:
31. víme pak. že Bůh hříšníků ne
sl čí. ale jest—li kdo ctitel Boží a vůli
je o činí. toho vyslyší.
' 32. Od věku není slýchano. aby kdo
otevřel oči slepce od narození.
33. Kdyby tento nebyl od Boha. ne
mohlby činiti ničehož.
34. Odpověděli I. řekli jemu: Vše
oken jsi se v hřížích narodil. s ty nás
učíš! [ vrhli 'ej ven.
36. U yůel ežíš. že ho vyvrhli ven:
a když ho nalezl. řekl jemu: Věříš-li ty
v Syna Božího?
36. Odpověděl onen a řekl: Kdo jest.
Pane! et uvěřím v něho?
87. I řekl mu Ježíš: [ viděl jsi ho. a
kterýž mluví s tebou. ont jest..
38. A on řekl: „Věřím, Psne!“ A pa
dns klaněl se jemu.
39. [ řekl Ježíš: Na sond jsem jipři
lel na tento svět.. aby ti, kteříž nevidí.
viděli: a kteříž vidí. slepí byli!

Moje

Eri-ws. že oljest pstýřdobrý; 19.Zlděee

ned tim rum; 22. os svs'tsk posvěceni ehlimu vy.
hlašuje Kristus zřejmě. že jest usliheny' Hui-“i s Sy
Božs; 31. Zidé jej opět chtěji ksmenovetl.

l.“ Zajisté. zajisté pravím vám: Kdo

nevchůzí dveřmi do ovčince ovcí. ale

jinudy vstu uje. ten 'est zloděj s lotr.
2. Ale k o vchází veřmi. jest pastýř
ovcí.

3. Tomu! vrátný otvírá a ovce hlas
jeho slyší a vlastní ovce volů ze jména
a vyvodl je.
4. A když vlastní ovce vypustí. jde
před nimi: a ovce ho následují. nebo
mají hlas jeho.
5. Cizího pak nenásledují. ale utíkají
od něho: nebo neznají hlasu cizích.
6. To podobenství pověděl jim Ježíš:
ale oni nesmzn
', co jim mluvil.
7. Tehdy opět řekl jim Ježíš: Zajisté.
zajisté pravím! vám. že já jsem dveře
ovcí.
8. Vžickni. což jich koli přišlo.' zlo
ději jsou s lotři . neslyšely jich ovce.
9.Jě jsem dvéře:' skrze mne vejde-li
kdo, spasen bude: a vejde i vyjde. a pa
stvy nalezne.
10. Zloděj nepřichází. než aby kradl
a zabíjel
přišel. aby
život
měli&ahubil.
hojnějiJů!
mějsem
i.
!) Toto řeč mel Knuta! “ příčinou. u Podseově
usdnv—ěho slqee vyohtovsli se úkoly (9. 34) s
tim co nejm lpehýloí pastýři býti oku.-li. nýbrž
i vůbec hrdě se don-voli. že oni jedině pmy'ui
učiteli lidu jsou. Jest l třelms' odpoveď ns jejich

othkmndslibytěžonlslepihylí.
QandsouoeposlenlodOtesměho. Timminilsi.
proroky siko— stsrěhe I vsetky fuel-ě Hesille

. "id-e

učitele siko-

nodho s oděvů vlast

nosti. dleníchžlsejistejsroumeti odpmýie

a)tkdo

nevědomostsvennsoe'vqli..by 9) ťwštu

selekůvh'doedlve

přiji—ja. v Machov-i slqotě svě ldlt-lí.

ine.

veď-nisou“
; kde ve mne ovčí-i. oční

mě nachově. blaženosti věčně dosěhos. (Srov. 8,
hl. n 11. B.)

mím-mim

10. 11— 36.

11. Já. jeem pastýř dobrý. Dobrý pa
stýř divů život svůj ze ovce své.

1719

jemu: Dokudž duši mii drlls? dlí-li

ty Kristus. pověž nám zjevně.
25. Odpověděl jim Ježiš: Mluvím
vim snověřite. Skutkovó. kteráž jů či
ním ve jménu Otce evóho. tit vydlvsjí
sliz,
jehož
mí. &vlk
vida svědectví o mně:
1 en
jde. nejsou
opouští ovce a.'utíků:
lupů n rozhůní ovce.
26. ale vy nevěřite. nebo nejste :
13. Nájemník pak utíká. nebo nů ovcí mych.
27. Ovce me hlas můj slyší s je!
jemníkjoet o nic nedbi. o ovce.
14. £ jsem pastýř dobrý: : znám! je znám a nesleduji mne:
své s mjít mne má!
28. a.jít život věcný důvům'ji.: s ne

4[i..4o.n.m..u. u.)
12. Ale najeank e k žnení

15. Jakož mne zná Otec. [ jů znám!

Otce &život svůj divům ze ovce své.
(Met. n. 27.)

šilynou
y mi.ns věky. aniž je kdo vytrhne :
29. Otec můj což mi del. většít jest

16. A jiné' ovce mám. kteréž nejsou
z tohoto ovčince: i ty musim přivéeti o nade
s žddný
hnoutivšecko:
: ruk ' Otce
moho.nemůže vytr
hlas můj slyšeti budou a bude jeden
30. Já : tecjedno
ovčince a jeden psstýr
31. Tehdy schápeliŽidé k:menl. sby
17. Proto mne miluje Otec, že já ži jej komenoveli.
vot svůj dávám. abych'jej zase val.
32. Odpověděljim Ježls: Mnohé do—
(h. 53. 7. llsLlG. zn.)

bré skutky ukázal'jsem vem : Otce své
ho: pro který z těch skutků ksmenujetc
ja.je; dávám sam od sebe: a mám moc mne
33. Udpovbděli mu Židé: Pro dobrý
jej
atiemimmooďe'
zasevzíti?
přihlížení
vzal jsem
o svého. to
19. Stale se opět růžnioe mezi Židy skutek nekamenujeme tebe. ale pro mu
hňni: & že ty jss člověk činíš se
ty řeči.
Bohem.
20.1 pravili mnozi : nich: Dsbelstvi
34. Odpověděl'jim Ježiš: Zdeliž není
má s blázni; co ho posloucháte?
18. Žádný ho nebál-e ode mne: ale

21. Jinl pravili: Tato slova. nejsou
důbelstvi majícího: zdsli může ďábelství.

v zákoně vašem psáno; Já. jsem řekl,

bohové
ste"(.2de81

e.)

35. estliže ty nazval boby. knimžto
oči2ale
y'ch otvíreti?
Lfbylo
posvícení. vJeruselémě: & řeč Boží stala se. s nemůže zrušeno býti
písmo:
1212
zime.
36. v_vpravím tomu, jehož Otec po
23. A Ježiš chodil v chrámě v síni
světil :. poslal ns svět: „Rouhílš se!“ že
omounověf
24. Tehdy obstoupili ho Židé a řekli jsem řekl: Syn Boží jsem?

“>m:? má...
.„....
:“
Name:;
ktety'ch„řeckých
“?koťeůďec.

H).!ehoOlecSyueBynOtoeooBohspnveho

I..L ovce:

osadu o jeden dmu'ho
v Dube ev.
miluji, tak pnvon virou mhd—e Erie“ u Hohe

vil.

22) !. vymeni ponuka posveeeei dui-ni Jůdou Ie

a;

ehobejským (I. Nech. &.52—590. slov-Ilese v pro
da ei po osm dni
Bylo louhi ebupovOu východ-i unu e pedh

podoby by'vsle'hochrámu Šela-onou

vyu-vono.

i Miu—"l

ale:..jedoo" míel: oerovdílei bytostí. (BB.)
ih: ,jieOtee —j-e“ mini:vieeii e roe
dilni v osohdoh.

int-dlhom

18) Tim rounoí. že jeho dobrovolné k spa-oni nets
_It yodstoupi. zsh opet o eve mod : mrtvých

vel-od

'

pnvůho e milujeme jej node vlecko jehežto pů
vodce onoho speseni. (lb. )
16) .. vyvolené se všech os'rodů. netoliko : ndrode
34)

Bdhj

mododo
když tedylleho

udeqjeežnj-hejehoe

njhoeuůhdnvdj uziv—ji;
oleji. jsouce dle“pl-imeem

pom hdi. 8yes-B
audience—3:3?
", mines
mito.
když—eve
l:;ujeijeduje (v. ST.).eyhriljeeledede

Manual-than.

10. 87. — H. 25.

37. Nečinlm—li skutkův Otce sveho.
10. pnkli ehoditi bude v noci. mul
nevěřte mi.
se. nebot světle neni v něm..
38. Pakli &nlm :. nechcete-li věřiti
11. To odpověděl s potom řekljim:

mně. skutkům vete. abyste poznali s

Inu.

věřilLievemněmlet'
_ bo
OtecejávOtci.
89. Protož hl
jit-i. sle ušel :

ze sne probudil.
(let. 9. 24.)
12. Tehdy řekli učenlci jeho: Pane.
spi-li, zdrův bude.

rukou jejích.

40. A odšel
u Jordán na to
místo. kdež byl nejprve Jm křtil : po
byl tom:
41. a přišli k němu mnozi &pravili:

přítelnás, spi: alejdu. abych jej

' 13.pakAledomnl
Ježišvlnbylmluvil
oni
ise. že oo smrti
spů 'ebo:
sne

pravni.

Jan lice iůdněho znameni neučinil.
14. Potom tehdy řekl jim Ježiš zjev
42. Ale všecko. cožkoli mluvil Jen o ně: Luu umřel;
tomto, pravě bylo. A mezi uvěřili v
15. i radují se pro vlne. že jeem tam
něho.
nebyl. abyste věřili“ Ale pojďmek němu.

Kapitola n.

16. Tehdy řekl Tomeš. 'enž aleve Bli—

ženec. k spoluučenlkům: ojďme i my.
abychom zemřeli s nim.
Kristin vlkii-il Imre. jls' čtyrydni mrtvého; “.Židě
nun-Hvrndtehy Jdilenllli . dnlirozkujej vy— 17. Tedy přišel Ježiš &nalezl ho již
lndhl; “. on „k nihil-e domlnymhullhhn.
čtyři dni v hrobě pochovanebo.
'1. Byl pak jeden nemocný. Lazar :
18. (Bylat pak Betbanie blizko od
Bethnme. : městečka Marie : Marty. Jerusaléma.m honů patnáctef)
sestry jej!.
19. Mnozí pak a Židů přišli byli &
2. (Mu-in puk byh. kteriž pome Martě : Marii. aby je těšili pro bratra.

uls Pána mutl a. vytřels noh jeho je'icb.
vlasy svými. jejlito bratr Lam yl ne
20. Tehdy Marte jak uslyšela.. že Je
mocem)
(Nilu 12. 3. 1m. ze. 7.)
žiš jde. vyběhla proti němu: ale Marin
3.Tehdy poslsly sestry jeho k němu. dome seděla.

21. I řekla Marta & Ježlšovi: Pane.
řkonee: Pane. ej. jehož miluješ. nemo
cen jest.
kdybys
byl býval zde. bratr můj ne
by
by umřel:
4. Slyie puk Ježiš. řekl jim: Nemoc
ale i nyni vim. že eožkoli požádáni
tato není k smrti. ale k slávě Boží. aby od22.
Boha.. dů tobě Bůh.
oeleven byl Syn Beil skrze ni.

5. Milonl psk Ježiš Mutuisestru

jejlMariii Im

23. Qíjl Ježli:Vstanet use bratr tvůj.
24. Rekl: jemu Marte: Vím. že vstane

při vzkříšení v den nejposlednějšl.

6. Když puk uslyšel. žeby nemocen
(Smhm 5. 29.Luk. u. u.)
byl. zůstal tehdáž předee na těmi mlatě
25. Řekl jl Ježiš: Já. jsem vzkřlšenl i
dva dni.
život: kdo věří ve mne. byt i umřel. živ
(Svrchu&. m.)
7. Potom puk řekl učenlkům svým: bude:
Pojďme opět do Jůdska
9—10) Tim pnvi !) te jeko slunce svetu niti. tak
8. Dl mu něenlci: Mistře,nyni tě hle
lon svymuheiueůdkysvetpočuurčhý
dsli zau. uksmenovsti. s opěttem jdeš?
m
mě; 2) is se eee-id elěeheůchůvou
wi.
dokoncion s nlml jen; 8) ie jeho neni
9. OdpovědělJedi: Zdalii není dve
een,obyZidyomdlel.
duchovmjejiehslepou
. ntvndoltl
nhm hodin zs den? ChodI-li kde ve
dne. neunxl se. nebo světlo tohoto světe lb) Luviiovemneúmvieeutvnenlbyll.
18) “I. hodiny eeuy od Juru-lem. ne vychod u ho—
vidi:
rou oliva-kou.

ll. 26—55.
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26. a každý. kdo jest živ a věří ve
. jsem. aby uvěřili. že jsi ty mne po
mne. neumře na věky. Věříš-li tomu? sřpakll
(Svrchu8.51.)
43. To pověděv. zvolal hlasem veli
, 27. Dí jemu: Ovšem. Pane. 'š jsem kým: Lazaře. pojď ven!
určí-ils, že jsi ty Kristus. Syn b. ži
44. A hned vyšel. kterýž byl umřel.
vého. kterýž jsi na tento svět přišel.
jsa obvšzún poví adly na rukou i na no
28. A když to pověděla. odešla a za hou. a tvář jeho byla obvšzěns rouchou.
volala Marii. sestru svou. tiše řkoue:
kl jim Ježíš: Rozvažtež jej a nechte.
Mistr zde jest a volá tě.
at odejde.
'
29. Ona jakž uslyšela. vstala rychle a
45. Tehd množí . Židů. kteříž byli
šla k němu:
Mani vaněho.
Martě a viděli. co učinil
30. nebo byl Ježíš ještě nepřišel do přišli
ežíš. |:uvěřili
46. Někteří ak : nich odešli k Fan'
městečka: ale byl potud na tom místě.
kdež b Ia Marta proti němu vyšla.
eeům s vědě ' jim. co učinil Ježíš.
31. ehdy Zidé. kteříž s ní byli v domě
47. ehdy sešli se nejvyšší kněží a
s ji těšili. když b li uzřeli Marii. že ry Fariseové v radu a pravili: Co učiníme.
cble vstalaa vy' . šli za ní. řkouee: nebo tento člověk činí mnohé divy!
(na. 12. 19.na. ze. s.)
Jde ]: hrobu. ab tam plakala.
48. Necháme-li ho tak. všichni uvěří
32. Maria pak. když řišla. kdež byl
Ježíš, uzřevšijej. padla nohěm jeho a v něho: i přijdou Římané a. odejmou
řeklajemu: Pane. kdybys byl býval zde. naše místo i lid.
49. Jeden pak z nich. 'měnem Kai
bratr mů' neb lby umřel.
„33.Te dy ežíš.když utřel. ana pláče. fáš. jenž byl nejvyšším něsem toho
i Zidy. kteříž byli s ní přišli. ani plačl. léta. řekl jim: Vy nevíte niěehož. (13,u,)
pohnul se duchem a zkormoutil sám
50. aniž se domyslíte. že užitečně jest
sebe.
vám. aby jeden člověk umřel zs lid. aby
34. a řekl: Kde jste jej položili? Řkou všechen národ nezahynul.
51. Toho pak neřekl sám od sebe:
jemu: Pane. jď s viz!
ale jsa toho leta nejvyšším knězem. pro
35. [ zap al Ježíš.
36. Tehdy řekli Zidě: Hle. kterak jej rokoval.' že Ježíš měl umříti za lid.
miloval.
62. a netoliko za lid.' ale sb s
37. Někteří pak s nich řekli: Nemohl Boží. kteříž rozptýleni byli . shroymůžyllš
li ten. jenž otevřel oči slepého od na v jedno.
_
(u a. u.)
rození. učiniti. aby byl tento neumřel?
53. Protož od toho dne myslili. aby
38. Tehd Ježíš opět pohnut sám v jej zabili.
sobě. přišel hrobu: byla pak jeskyně _ 54. Ježíš tedy již nechodil zjevně u
a khnen byl položen na ní.
Zidů. ale odšel do krajiny vedlé pouště

39. Dí Ježíš: Zdvihněte kámen. Ře do města. jenž slovo Efrěmf a tu se
'
kla mu Marta. sestra toho. kterýž byl zdržoval s učeník svými.
65. Byla pak b íako Velikknoe židov
umřel: Pane. již zapáchá, nebo čtyři
dni v hrobějest.
_
40. Dl jí Ježíš: Zdaliž jsem tobě ne—
řekl. že budeš-li věřiti. uzříš llšvu Boží? 81) t. Duchananti-along“

41. Tehdy zdvihli kámen: Ježíš pak
vih oči vzhůru. řekl: Otče. díky to-

“dhim—žo)" mnovdyiel-

“hlubina—71h.

“MMModmrluhěu-nllri—
danych. prodnun a byl

“) * "" ? 353.13?

' " 'n'Éš'.312

42. Jět jsem věděl.že mne vždyck “) D'. “2.18.7Nl"dražší?“

elyšíš.aleproústup. kterýžvůkolsto'.
m

(:e-kt.

.. ,. „ ..?.:w

' a,

oh"

' ""
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2. I při revili mu tem večeři“eMerte
ekk; i ili mnozido Jerusalem : krajiny
před Velikonoci.aby se svedli!
osluhov . Leni-ae): byl jeden : spo
66.Tehdy hledali Jeti e erozmlonvali ustolu'iclch :; nim.
3. Bilu-intedy vzala libru masti : ner
vespolek v chi-tmě etojlee: Co multe. že
ne 'šel ke dni svůtehlmu? Byli pel: du praveho. druhého. : pomaaln nohou
vy eli nejvyšší kněil . Ferieeové roz Ježíšových & vytřele nohy jeho vlasy
kez. neděl-li by kdo. kdehy byl. eby svými: 0.dům neplněn jest vůni masti.
(Lul—7. M.)
oznámil. eby jej ]lll.
4. Tehdy řekl 'eden : nčenlků jeho.

Jidůš Ishi-louky. tel-yijej mělmditi:

]. Ježiš tedy šest dni před Velikonod

přišel do Bethanie. ldd

byl Luu

umřel.jehož ukl-hil Ježiš.
(me ze, 6. 1m. u, s.)

5 tmaminůuáuaeehem
vuni nep—hru],ieum'o
5—3Wee—ll.

6. Proč se neprodnle tam meet za tři
sta peněz, e ned-lo ee chudým?
6. To pak řekl. ne že mu bylo o chu
dě, ale že zloděj byl. . měšec'meje. to
co se vklůdelof nosil.
.
7. Tehdy řekl Ježíš: Nechtež jl. af.ke
dni pochováni mého učinl to.
'
2) U Shun melmoulbo.Mi byl-ndvdnvll.
—") |. nou“
el
vinil—inebo.
8) t co na dobrovobo)lln “uklidil
! umo

elm“—“..th

. nebouuu pomalu-l.

.—

!?.. 8—32.

8. Nebo chudé vždycky máte s se
bou: ele mne navždycky máte.
9. Zvěděl pak zástup mnohý : Židů,
že tu jest.. i přišli. ne pro Ježíše toliko.
ale aby Innere viděli. jehož byl vzkřísil
: mrt. 'ch.
10. yslili pak knížata kněžsků. aby

i Lum zabili:

11. nebo mnozi : Židů pro něho od
cházeli e uvěřili v Ježíše.
12. Potom na zejtří mnoh zástup.
kterýž byl přišel ke dni sv tečnimu.
když uslyšeli. žeJežiš jde do J erusalěma..
13. nabrali ratolestí palmových &vy
šli proti němu &volali: Hosenns, pože
hmm . jenž se béře ve jménu Páně. král

ierae sk '!
14. nalezl Ježíš oslětko. :. vsedl na
ně. jakož sůno jest.: (un. 21.5.M9,9.)
15. Ne oj se. dceru sionekě.: sj! král
tvůj běl-e se. sedě na oslátku osliee.
16. Tomu nesrozuměli učeníci jeho

zprvu: ale když oslaven byl Ježiš. tehdy
se rozpomenuli, že ty věu psány byly o
něm. s to mu učinih.
17. Tehdy vydával svědectví zástup.
kterýž byl s nim. kdežto Laure povolal
: hrobu a. vzkřísiljej z mrtvých.
18. Protož i v eeem vyšel jemu tě.
.tup; nebo slyšeli. že ten div učinil.
19. Tehdy pravili mezi sebou Fsrise
ově: Vidíte. že nic neprospívěme? Ají
všecken svět postoupil po něm.
20. Byli psk někteří pohaně' : těch.
kteříž byli přišli. aby se modlili na den
sváteční.
21. Ti tehdy přistoupili k Filipovi.
která .byl
: Betse'dy
pro—
sili
řkouce:
sne,guinejské.
chceme fn
viděti
Ježíše.
'
22. Přišel Filip a pověděl to Ondře
jovi:.0ndřej pak & Filip pověděli Je

zišon.

20) Ruckýun u: „mn.-o- dumo;

h ee vi—

bee poh-ně slasti: byl“ pakt-ked. ktái ponhle
bludypohon
i prověboBoh lide-iii

byli. Ce Zidó »

yet-ji. posle-něhojim Neděle

navrhne-d. uuu. únavě sl “dají posud .
přijmutí jej.

1?i!
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23. Ježiš puk odpověděl jim. řka:
..Přišlst hodine. aby oslaven byl Syn
člověka.““
24. Zajisté. zajisté prevím vim: Zrno
pšeničné. pedši v zemi. neumře-li.
25. samotné zůetene: pskli umře.
mnoho užitku přinese. Kdo miluje duši
svou. ztratit ji:' & kdo neněvidl duše
svě na. tomto světě. k životu věčnému
osu-M ji. .
(na. 10,se.)
26. Slouží-li mi kdo. nisledujž mne:
&kdež já. jsem. tnt i služebník můj bu—

de.' Bude-li mi kdo sloužiti. poctí ho
Otec můj.
27. Nyní duše má.zkormouoeu. jest.“
A co dím' Otče, vysvobod' mne stě
hodiny.“ Ale proto jsem přišel v bo

dinutu.'“

28. Otče. oslaviž 'méno svěl“ Tehdy
přišel hlas s nebe:
oslavil jsem a o
pět oslavím"

29. Tehdyústup. kterýžstál : slyšel.
pravil.
ahl-mělo. Jinl pravili: Anděl
němužemluvil.

30.teninověděl
Ježli
: řekl:
mne
es přišel.
ale pro
vás! Ne pro
31. Nynlt jest. soud světe: nyni bude
knlže tohoto světa vyvrženo ven?
(Luk. 10. le)

32. A já. když budu povýšen od

ženě,“ všeckopeúhnn k sobě."
za) t—kdežtondenodžiů,e'bdodevle_ehehedů

&
81th
.-lm.

na. nulu

4—25.

.

: ele prvenalití

26) _t..
identita“
život miluje.
"tu s "listy-I'
eho
nd '
Bolek.
pubnde výhod-ml

jest“cholinu
ved-„Who
ee"did poh-e. MMM“
26) t. neostýeh sl

soprsvý služeb-ikpřijít.-se

dost.-tl.hloupou: vopovrteel.vnuky-mt;
uto
sednlnyedOt—dho.

1784
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33. (T0 pak pověděl. znamenaje. kte
rouby smrti měl umi-iii.)

34. Odpověděljemu ústup: My jsme
slyšeli s zakona. če Kristus zůstává na
věky; a kterakž t pravii: Musi pový
šen
člove ? Kdo jest 37.25.)
ten Syn
člověbyli! Syn
(Žalmws.4.u.4o.u.E-.
35. Tehdy řekl 'im Ježiš: Ještě ma
ličko jest mezi vinni světlo. Choďte.
dokud máte světlo. st vas nezachvatl
tmy: neb kdo chodi ve tmacb. nevi.
kam jde.
36. Dokud světlo mito. věřte v svět
lo. at jste synové světla. Toto po—
věděl Ježiš; | odšel a skryl se před

l2. 33. -— It!. 6.

střihů-li jich. jat nesoudim ho;' nebot
jsem nepřišel, abych soudil svet. ale
abych spasil svět.
48. Kdo mnou pohrdá anepřijimá slov
mých. mát. kdoby jej soudil: řeč. kte
rou jsem mluvil. tet bude souditi jej v
nejposlednější den.

(Mar.16, M.)

49. Nebo já sám od sebe nemluvil
jsem: ale Otec. k
i mne poslal, ten
mi dal přikazanl, co ych pravil a co
bych mluvil.
60. A vim. že jeho přikůumi jest ži
vot věčný. Pročež co jb. mluvim. tak
mluvim. jakož mi pověděl Otec.

"ml.

37. A ačkoli tak veliké. znameni činil
Knpllolu na. '
před nimi. neuvěřili v něho:
Kristus myje učeuikúm nohy na příklad pokory a
38. aby se naplnila řeč lsaiLše pto úsluinosti; !& přodpovida.i. Jidáš jej andi; 3!- na
nov. m přikázali linky.
roka. kterou! pověděl:Psne. kdož uvěřil
slyšenl našemu? a remě Páně komu
1. Přede dnem slavným velikonoč
jest sjeveno?'-'
(b. 58,l. Na. ln. is.)
uim. věda Ježiš. že přišla hodina jeho.
39. Proto nemohli věřiti. neb opět aby šel z tohoto světa k Otci: když mi
řekl lsniaš:
loval své. kteříž byli na světě. až do
konce je miloval;'
(Met 26.z.)
40. 'Oslepil
očijejich
a satu-dil
jejich.
aby nevidě
' očima
a srdcemsrdce
ne
2. a po večeři. když byl ďábeljii
rozuměli s neobrhili se._abych jich ne—
vnukl v srdce Jidáše . syna imona
usdrsvil.
. un. 13, u. u. s. 9—10.)

41. To řekl saiůš. když viděl slevu
jeho. a mluvil o něm.
- '

lskariotskeho. aby jej zradil.
3. vědu. že všecky věci dal jemu Otec

42. Ale však i mnod : kniht uvěřili vruce. a že od Bohavyšel s kBohu
v neho: ale pro Farisey nevyznavalif jde:.
4. vstal od večeřes složil roucho své.
aby nebyli ze školy vyvržení;
43. nebo milovali slkvu lidskou vice a vsav šat. přeplul se.
nežli slávu Boii.
6. Potom nnlil vody do mědenice a
'" 44. Ježiš pak svolal a řekl: Kdo věři počal umývati nohy učenlkům s utlrati
listem. kterými byl přepadu.
k mne.
i mne
.
ve
ue viel—Inne
včřl. slo vtoho.
s. Tehdy řišel k Šimonovi Pama.
tfii. A kdgovidlmne. vidi toho. kte
[ řekl jemu etr: Pane. ty mi myješ
rýč mne poslal.
nohy?
46. Já svetlo přišel jsem na svět:
aby žadný. kdo věří ve mne. nezůstal
ve tmach.
41) t. nyni; anebo: ...jsem příčinoujeho odsouud.
uhynou.“ (Vais)
47. A slyšl-li kdo slova mi a neo

]) & pici sko-hin iveta nike dokonalý důku
Boi-H lanky avi jl- pnkhal. usa-wh nejevi—

'

")t.kdot

val—ů vecnbpnvdy'P

s oku-kůpunslsuhbeoůolsdtio.

_mmťnou?

tsuisv'nutoltihi. k kutil umytinohou..:
su.-i dokonale'
"
'
mele —

3) :.an

si bylmanu—.
svihopdvedu.
M)“Maůvbeakunmu—

12. Když tedy umyl nohy jejich ..
vzal ronoho své .. posediv se opět u
stůl. řekl jim: Vite-li. co jsem učinil
hon ns věk . Odpověděl mu Ježiš: Ne— vim?
13. Vy mne mýváte Mistrem . PL—
umyji—li t
. nebudeš Initi dílu se
mnou.
nem s dobře prsvlte: jsem! ssjistó. .
14. Pončvedš tedy ji nmyl jsem no
9. Dl mu Šimon Petr: Pane. netoliko
hy vsše. Pin . Mistr. i vy mito jeden
nohy má. ale i ruce i hlavu!
druhého nohy umývstL'
10. Dl mu Ježiš: Kdo jest umyt. neo
15. Přlklsd zajisté dal jsem vám. eby
potřebuje. než aby nohy umyl. ele jest
ste jakož jsem ji. učinil vám. tak i vy
číst všechen. ] vy čísti jste, ale ne
viickni.
16. Zajisté. zajisté pravím vim: Nenl
ll. Nebo věděl. kdoby b ]. jenž ho služebnlk větši plne svého. aniž posel
měl mditi; polož řekl: ejste čísti většijest toho. kdož jej podil.
všickni.

7. Odpověděl Ježiš & řekl jemu: Co
jb činím. ty nevlš nyni: ale zviš potom.
8. Dl mu Petr: Nebudeš mi mýti no

(Nite 15. 20. Int— 10. 24. Luk. 8. CD.)

O)..Tskhkluskensbůsnieely'baube.

ob „bold—sedám!
ne
eby se hi k nohám)

17. To když vite. blahoslavení bn
dete. jestli to budete činiti.

se
net
14) &.dle toho lol—berl—ikhtlnpukem.

použil.“ (Sv. An...)

mu.

jeho

druhů-n

ml tbnejmedlidutinysemine. (ll.)

17,6
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18. Ne o všech vžs to pravim;' jůt
30. Když tedy on vzal skývu. hned
vim. kterě'jsem volil. ale aby se na vyšel. 1 byla noc.'
31. Protož když vyšel. řekl Ježiš:
plnilo
.K 0 jl se mnou chléb.
poodvine
neproti mněpaty svě."
N nit oslaven jest syn člověka a Bůh
o
aven jest v něm.
19. Již nyni vim pravím. prvé než
32. A když Bůh oslaven bude v něm.
se stane: abyste. když se stane. uvěřili.
že jůjs em.'
hlBůh
jej. oslavíjej sám v sobě: a hned osla
O.,.ZYIstě zajisté pravlm vim: Kdo
33. Symičkově. ještě maličko jsem
přijhnž.
oho pošlu.
přijímá.:
kdo s vkmi. Hledati mne budete: s.jakož
mne jimž..
přijlměmne
toho.
tery'žamne
(na 10.40) jsem řekl Židům: Kam já. jdu. vy no
21. To pověděv Ježiš zkormoutil se můžete přijiti; tak i vim pravím nyni.
(Svrchu 17. u.)

v duchu a osvědčil. řka: Zajisté. zajisté
pravím vám: Jeden z vás mne zradi.

34. Přikšaani nově dávam vim: aby

M 26. 21. Ihr. 14. IG.Luh. 22. G.)
ste se milovalivespolek. jakož sem mi
22. Tehdy vahlédnli uěenloi na se ve— loval vás. abyste se i vy milovali vespo—

lek. (Niže15.20.m.ll|už.19,18.Hnt.22.80.)

spolekB pochybujiee,
] pak jeden o: komby
učenlkůpravil.
'eho.

35. Po tom: poz i všickni. že ste

jeduložil na mou Ježtšových.' jehož učenlci moji. bude Ilali míti lůsku je'dni
miloval Ježiš.
k druhým.
36. Dl mu Šimon Petr: Pane. kam
24. Tomu tedy pokynu! Šimon Petr.
a řekljemu: Kdo jest. o němž pravi?
jdeš? OdpovědělJežiš: Kam já jdu. ne
26. Když tedy onen odpočlval na
můžeš mne nyni anledovati: ale násle
m.
sou Ježlšových. di jemu: Pane. k oi dovati budeš
Olt?
37. Dl mu etr: Proč nemohu nžsle
26. Odpověděl Ježiš: Tsnt jest. ko— dovati tebe nyni? duši svou za tebe vy
muž jk omočeněho chleba podám. A dům.
“126,35 Luk.22.33)
když omočil chleba. odal Jidášovi. synu
38. Odpověděl mu Ježiš: Duši svou
imona lskariotskéťo.
(Luk.22.21)
na mne vydáš? Zajisté. zajisté ravim
„\ Apo tá skývě všel do něho sa tobě: Neuzplvlt kohout. až třik t mne

tan.. lžeklanežlš:

Cočinišničiň upřeš.

spíše.
28. Ale žádný : řisedielch nevěděl.
k Een-by snu to by řekl.

29; Nebo někteří se domnívali. poně—

vedi měl Jidáš měšec. že mu řeklJdiš:

dlitbave)

s Oho-|. bund 1m mo
jeho;16.autu.—umim
ute

ke
dni svátečnhmumelto
Nakup
těchvěci.jichž'mmhbiabyněm uub Duchanabo: :?

něeodaL

(mm,

[B)Lteeshklv.lůis

Lojdnensvhmohl

!

s.)

'vťsknL—")

meellbavfdolehi—

9) “Migarůlwm
LB Boží.
Bůh
m):twunůmygeunmu

:nlm.

B Janě-.
pnon?ěnóspo£ival

m:.dnesladboopan

[. Nermntiž se srdce vaše.. Věž-lu

v Boha.| ve mne věno.“
2. V domu Otce mého jsout přlbyt—

kové mnozi.. Byt nebylo. bylhych po

nutimlsho
350W“

)

tak u hlavonsvwu

peněvsdžsprvnjlžvmk

2.)atekuuplněhs

! Ě ! ší

l počžhknoei, nebo editace I'oč “as(ksp.

distshdelliholpůsohldsl

") přinutilo
nqbliďleiih.

vu]. 11:11ka už,

18—17.)dlouhodo nod trvsla

1)

tim,cojen jl "kal. jedens m ans-radi.
;

důvsžnjts ve mne

smnoůh—")Lphžjhuvťm.b
mmujwm.u)umsnm.
“(i-)
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14. Budete-li začproeiti mne ve jme
nu mám. to učinlm.
3. Ale až odejdu : připravím vám
15. Milujete-li mne. přikhanl mi
misto. opět přijdu : pojmu vás k sobě uchovávejte.
samému. abyste. kde 'sem já. i vy byli.
16. A jůt proeiti budu Otce : jinéhot
4. A kam ji "du. vnte. &cestu vlte.
utěšitele dů vim. aby s vámi zůstával
5. DI mu omžš: Pane! nevlme.' na věky.
(Luk.24.n.)
kam jdeš: & kterak můžeme cestu vě
17. Ducha. pravdy.“ jehož svět ne
děti!
'
může řijitif' nebo nevidi ho. aniž ho
6. Dl mu Ježiš: Já jsem cesta a prev zná: e vy je' pomůte; nebt u vh zů
da i živoL' Zádný nepřichází k Otci. stane &v vie bude.
jedině skrze mne.
18. Nenechám vie sirotků: přijdut
7. Kdybyste znali mne ,' zajiató i ]: vám.
Otce mého byli byste poznali: eod této
19. Ještě maličko & svět mě "! ne
chvilepoznátejej" &vidělijste je'."'
uzřl: ale vy uzřite mě. nebo j jsem
8. Dl mu Filip: Pane! ukaž nim (Štce. živ;' i v živibudete"
&doetit jest nám.
20. Juan den vy pouzite. že 'i jsem
9. Di mu Ježiš: Tak dlouhý ča.: s v Otci svém.“ : vy ve mně.“ e )i v vte.
vámijsem. a n
i jete mne? Filipe.
21. Kdo má přikánnl moje &ucho
kdo vidi mne. vidi i Otce. Kterak ty
vává je. tent jest. kterýž mě milu'e. A
pravlč: Ukaž nám Otce?
kdo
miluje mne, miloan bude o Otce
10. Zdaliž nevěřite. že já. v Otci aOtec
ve mnějen? Slova, kteráž jů. mluvim mého: i já: jej milovati budu &zjevlm
'
vám. sám od sebe nemluvim. Ale Otec jemu sebe samého;
věděl vám; protož jdu. abych vám při

pravil misto."

ve mně zůetúveje. ont činí skutky.
11. Zdaliž novel-ita.že já vOtclaOtec

ve12.
mně'eet?
'
5013 ron w yeemyvěřte.
Zajute. na té ;nvim vám. kdo věříve
mne. aku . kteréž jů činím. i on činiti
bude. &větňLmá ty činiti bude; neb já.

22. Di mu Jůdu, ne onen lekariot
ek : Pane! co se stalo. že zjeviti hodlůš

se

samého nám a.ne nýtu?

23. Odpověděl Ježiš a. řekl jemu:
Miluje-li kdo mě. řeč mou uchovůveti
bude. a. Otec můj bude 'ej miloveti :
k němu přijdeme : při ytek u něho

učiníme?
13. A několi budete roeiti Otce ve
24. kdo mě nemiluje, řeči mých ne- 
jménu mám. to učinilo: ; y oeleven byl achoúvL
A řeč. ktereuž jete elyšeli.
Otec v Synu.
nenlt
mi. ale tohO. ktevýž m6 podel.
mu.; 16,as. na. 7.zum. nm.)

jdu k Otci!

Otce.

!) t. nad e mini “pánviW.

žene

tollkevy,eleiviiúnimejlvůnitemniebu—

lemem—“Otmrti
even vim
pli-wp
k Helene-tl nebe-kb. pocet-d
pro otevru
hřích levice
&)vodou db vtahu. pov-byludi ných. eb ne
vedeli e_embne. poněvadž mph k tomu neobnceli.
6) t. ,. jeem učitel pravdy. jemuž vůřitl. původce
živote. k nim.! dle
e příkladu nebo

jeho přímou.jistou eeetonwm
mito.
Dtňmnvitou.
leje-n"ovým-")L“
eeviceni budete Duchem evet'
ve mne. v mých řeůich. MVI

11.006 tim. h oneOteejeee:l)

(IC.) — '“)

jeem ande

I.

toeličnivoee

12)t.ečj£ včleviůeeetvievhkOtel—obben.

nebo: Dech ode mne. jed

(v. G.), | od Otce (v. 16.)

l—

e'ůo.(Vhlb.$—")Protežejeeolp
6
buetebvůeldb
. je nnhdevned vbi-idei

vldůti. tele-m

end. hmetetl může;ey

ee
iivjeemoendh.
dlani meepnvýdnůveilhetob—

10)Lbytbyehleečlovek-nhl.

-“)t.

Mch; 2) dejné bytneeti e přlmmoeti; 8) ee
vee epoln ejedn oe-L

_Božlkoudmhoecnoetž Ivou . vu ldlt-nu.

17) t. učitelepmdn

drlitentemtouMebh—ýeevečm

t.jedeetoebytneul. eeayujehe epmýBdh.
—") t.

ddovb lpejem ee mnou. ee hlavou.

23\; t. kde mnev pravdemiluje,mhovónje kaheui
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jLeDueh nety' levitlvbeenneho
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4. Zůstaňtež ve mně' s je v vás.“
Jako rstolest nemůže něsti ovoce sama
od sebe. nezůstane-li při kmenu: tak
sni vy. leč zůstanete ve mně.
5. Já: 'sem vinný kmen. vy ratolesti:
kdo zůs vě.ve mně s jó. vněm:ten nese
ovoce mnohe. nebo bože mne ničehož
27. Pokoj
zůstavuji
vim,divů.
pokoj
svůj nemůžete činiti.
divům
vim: ne
jako svět
j vim
džvěm'. Nermntiž se srdce vaše. aniž
6. Jestliže kdo ve mně nezůstane. vy—
vržen bude ven jako ratolest s usebne
se strschuj.
s
seberou
jej a uvrhou na oheň a hol-i.
28. Slyšeli jste že 'b. řekl jsem vám:
7. Zůstanete—live mně a slovo má zů
Jdu a phjdu k vám. dybyste mě mi
lovali. rsdovnlibyste se ovšem. že jdu stanou-li v věa: cožkoli budete chtlti.
budete prositi : stane se vám.
k Otci: nebo Otec větši mne jest.“
29. A nyni pověděl jsem vám. prvě
8. V tom! oslaven jest Otec můj.
nežli se stane: sbyste. když se stane, sb te velmi mnoho užitku přinesli a
uvěřili.
byi m i učenlky.
30. Již nebudu mluviti mnoho s věrni.
9. akož mne miloval Otec. i já mi—
nebo přichhl knlže tohoto světa. s ns loval jsem vás. Zůstaňtež v milován!
mám.
mně nemá ničehož.'(12, 31.1.11.22, 53.)
10. Budete-li zachovávati přikňznnl
' 31. Ale aby poznal svět. že miln'i
má.. zůstanete v mém milování: jakož
Otce. &'skož mi přikěžsnl dsl Otec.
i jb.jsem pňkězanl Otce svého zachoval.
činlm llstsňte. pojďme otnd.
(Sk. 2. ca.)
i trvlun v jeho milověni.
11. Toto mluvil jsem vim. aby rsdost
mě byls v vás s radost vaše nepl
Kapitola IS.
25. Toto mluvil jsem vám. u vás pře—

bývsje.
26. Utěšitel pak Duch svatý. které
hož cile Otec ve jménu mém. ten! vás
nen viem věcem a ři omene věm
všecko. eožkoli mluviti
u vám.

nils se.'

[Ihna. lest-n

připodobnivěvhnhnkmennnněeníkyn
& mnevěnt Boha [ bližního;

12. Totot jest přikhnni mé, abyste

vinný kmen pravý. . Otec

vás. (Mm 13,34.Ef.s. 2.|. na. 4. o.)
13. Většího! milování nad to nikdo
nemů. by duši svou položil kdo za přb

& upo-ina

ll..row
-' 1. “jsem

mužů!-2: elit-je.“po“Duch. se vespolek milovali. jakož jsem miloval

můj jest vinař.
(L Jan 3.-is.)
- 2. Každou rstoleet. kteráž ve mně tely svě.
14. Vy přitelě moji jste. učiníte-li.
nenene ovoce. odejme:' s každou, kterěž
"
nese ovoce.tu_očisd,aby vice ovocenesla. co já přikuuji věm.
.
(lat. 7. IQ.)
lě. Již věs nebudu natývati služeb—
nlky;
nebo
služebnik
nevi.
co
cini
Pán
8. Již vy čistí jste pro řeč. kterouž
jsem mluvil vám.
(Smhuz n. N).)
jeho. Věspak nszval jsem přátely; nebo
všecko. což jsem koli slyšel od Otce
svěho. oznimnl jsem vám.
posbdui odka- Pěně: Pokoj
“j.věhý pokoj
PěněMMF." vý 16. Ne vy jste mne vyvolili. ale já.
jsem vyvolil vás a postavil jsem vás.
eěn nutným
slovy.nýbrž

Qtsetrv unvil'eve meeavlheekamnt—
" .. nimesilnhchevúvhndelm
ll)t.vid1heaniibylandsnaasmiovině.le
shnalěvuebesich.

lb)tlěehsvnkv_tbj—ůeulal.hhom

vhvlechtnj-nstvl.q.aseeilidnvasetýhjid.
ljevil.

15.17.
_ 16.10.

mai-um

", Jm

"29

abyste ili a užitek přinesli, a užitek víš
aby zůstal. aby. začkoli byste prosili
Kapitolu“IE.
Otoe ve jmenu mém. dal vim.
7. albujo
Pit-mm Duchaaudit:; IG.nu jo &
(blat. 18. i9.)
doueiblednutí; ze uspat-int )o b modlitbě;29.—

17. vespoek
Toto přihazují vám, abyste
lovali
(LJan 3.seu.mi
)

mu osvědčuji viru ove-. ou pak jh

Jelo-l

piodpovidt. io

"chi 09—6

18. Jestliže vis svět nenávidí. vězte,
1. Toto mluvil'jsem vám. abyste se
nehoriili.
že mne prvé než vás v nenávisti měl.
(Svrebu 13. 16.)
2. Ven ze škol vyženou vis: ano při
19. Byste byli : světa. svět. což jeho
chází hodina. že každý. kdo vas zabije.
jest.. milovalby: ale že nejste : světa.
domnlvati se bude, žeby tim službu pro
nýbrž já. : světa vyvoliljsem vás. proto kuoval Bohu.
(sa. s. u.)
vas svět nenávidl.
3. A to učinl vim. protože neznají
20. Pamatujte na. mou řeč. kterouž Otce ani mne.
jsem já mluvil vám: Neni služebnik větši
4. Ale toto mluvil'jsem vám abyste.
nežli Pán jeho. Jestliže mne pronásle když phjde hodine. roz meuuli ne na
dovali . i vis pronásledovali budou; to,že já.jsem povědělvn.“
jestliže řeč mou zachovali.! vaši ucho
5. Toho pak s poědtku ne ěděl
vávati budou.
21. Ale toto všecko učinl vam pro jsem vim. nebojsem byl s vimiz'pov
jmeno mě: nebot nemaji toho. kterýž jdu k tomu. kteryž mne poelal. a “tym
z vás neptá. se mne, kam jdež'
mne poslsL'
22. Bych byl nepřišela nemluviljim.
6. ale že jsem ty věci mluvil vim.
hřicbuby neměli: ale nyni nemaji vý zármutek naplnil srdce vase.'
mluvy : břichu svého.
7. Ale já. ravdu pravlm vám: Pro
23. Kdo mne ueněvidl. i Otce mého spějet
vem. abych ja odesel; nebo ne
nenavidi.
odejdu-li. nepřijde Utěšitel k vám; po
24. Bych byl skutků nečinil mezi klit odejdu. pošlu ho k vám.
(Snebu .. 39.Sk.a. 33.)
nimi. jichžtonikdo jiný nečinil. hřichuby
neměli: ale nyni | viděli a nenáviděli
8. A když prijde on. tnstati bude'
i mne i Otce mého.
svět : břicha a : spravedlnosti a : soudu.
25. Ale ab se naplnila řeč. kteráž
9. Z chi-lehu zajisté. že nevěřili ve
v úkoně jejim-š napeina jest: V nena— mne:
visti měli mne darmo. (Žalm24. 9. 68. s.)
10. : spravedlnosti pak. že jdu k
.Kd ž pak přijde Utěšitel. které Otci &již nouzi-ita mne:
hož jů pošlu vám od Otce. Ducha prav
dy.“ kterýž od Otce pochůzl." tent svě—
4) t. ob_vmtable u nfo ve mě )loueo mod
dectvi vydivati bude o mně;
(Luk.24. to.)

27. i vy svědeetvl vydžvati budete.
nebo od počátku se mnou jste.
2.1)Luebtéji-noněti. aaskpodjuoeouuhaěuy'ml
věhbkočkollvlmm im kůaaloslonsvůdivy

Botaký'mlpotvnonl.(
u-a.

u)

&) Vb 14.17. potu.—“)AčmtoxriotusleuOtoo
jm.—jap“ uhněnov to. obo-iont).těDucb
svatý I od Byno pachům (le. 15. 17. lů);nebo

eoOtoeodvočnosděinLtoďlnicpoluodvtduo-ti

iSynalolristusůny. ktotěij-nsamhuně

mms.
.7.m.)
WLvaiteiOtci. MediadatéiodOta
BMW

pevno bulali. to video odpbtim vln-, o tim |in
nbyli vtoebopm mno ochotnomangu.
&) Dolož: otabnobylopotioblvtmotommluvitl; ale
mivtm to zevrubněona-iu mnam. abych vis

mil.

Gott:-mamut“
nuje-cum.

sto.boni-lovena

jakožeopitolopřlolooěouitt—

B—ll)'t.
přoovědči
nět l)omne
břichu.
“.mn-hbo
a usmnivlo
a jdi ispěebnli
boltvvomnonovefiG.); 8) :; spsovodlnostLžo

pnvdajoegeojoěmučil. istodžodBoba po

oblá-,kdyibuhoueoopuobbno io
svou světu upnvodlnhi jo-

aoodu. 'eototitmntnlloli

aiskal (m.); 8) o

soudil evot. . ton

odio tupě-u amčoulmmoct dtblovó. kino-lv

+

obovuěmodloolntbo—dovot—WMUI)
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11. : soudu pak. že kníže tohoto vim: Budete-li uč proaiti Otce ve jme
nu mém. dat vim. (na 7.7.m:. 1,s.)
světa již jest odsouzeno.
12. Ještě mnoho vim _mluvitimám:
24. Až dosavade jste za nic neprosili
ale nemůžete sněsti nyní.
ve jmenu měm: proste. a vezmete. aby
13. Když pak přijde ten Duoh pravdy. radost vaše dokonali byla.
naučit vhs všelike pravdě; nebo nebude
26. Toto v podobenstvlch mluvíval
mluviti sám od sebe. ale eožkoli uslyší. jsem vám. Přicházít hodina, když ne již
bude mluviti. a co přijíti má. zvěstuje v podobenstvích mluviti budu vám. ale
vám.
(|. Kor. 2. no.)
zjevně o Otci zvěstovati budu vím.
14. Out mne oslaví: nebo z mého
26. V ten den budete ve jmenu mém
vezme a zvěstuje vim.
prositi: a nepravímt vům . že ji budu
lb. Všecko. oožkoli má Otec. me prositi Otce za vás;
jest? protož 'sem řekl. že z mého ve
27. neb Otec sám miluje vás. proto
zme a zvěstujevim."
že vy jste mne milovali a uvěřilijste. že
16. Maličko. a již neužříte mne. a opět jsem ji od Boha. vyšel.
maličko. a užříte mne; neb jdu k Otci.'
28. Vyšel jsem od Otee a přišel
17. Tehdy řekli někteří : učeníků jeho
k tobě vespolek: Co jest to. co nám pra— jsem
Otci.na _svět: opět opouštím svět a jdu
ví: ..Maličko. a neuzříte mne; a opět
29. Rkou jemu učeníci jeho: Aj!
maličko.auzříte mne:“ a: ..JdukOtci?“ nyní zjevně mluvíš a podobenství žád
18. Proto pravili: Co jest to. co praví : ného nepravíš:
Maličko? Nevíme. co praví.'
30. nyní víme. že víš všecko. a není
19. ] pomal Ježíš. že se ho chtěli tobě potřebí. aby se kdo tebe tězal:
thati. a řekljim: O tom se těžete mezi proto věříme. že jsi od Boha vyšel.
sebou. že jsem řekl: Maličko. a neuzříte
31. Odpověděl jim Ježíš: Nyní věříte?
mne; a opět maličko. a uůíte mne?
32. Aj! přichází hodina a 'iž přišla.
20. Za'isté. ža'istó pravím vám. že že se rozprchnete jedenksždý k svému'
budete kvíliti apla ati vy. ale světse bu— a mne samého opustíte: ale nejsem sám.
de radovati:' v pak se budete rmou nebo Otec se mnou jest.
(ll-t. 26, Sl. Muk. ll, 50.)
titi. ale zármutek vůš obrátí se v radost.
(Luk. 22. as.)
33. Tyto věci mluvil jsem vim. aby
ste
ve
mně
pokoj
mělif Na světě nú
21. Zena když rodí. zármutek má.
nebo přišla bodma její: ale když poro tisk míti budete: ale doufejtež:jit jsem
dila dítě. již nepamam'e na bolest pro přemohlsvět."
radost. že se narodil ověk na svět.
22. Protož i vy nyní sice zármutek
Knpltola".
máte: ale opět vis užříma radovati se
Kristus Pin “koukl na svě ohnou meditbou sa
bude srdoe vaše a radosti vaší žádný ne sebe.
9 u své uč-iky. 20. novinky. kteří budoucnu
"či v nebo.
odejme od vás.
23. A v ten den nebudete se mne o
1.
Tyto
věci
mluvil Ježíš. a pozdvihna
ničem tánti. Zajisté. zajisté pravím
očí k nebi řekl: Otče. přišla: jest hodina:
15) t. t“ bytostný-inulinu. těsnoudmstamee oslaviž Syna svého. aby Syn tvůj osla
nedavlsltějíubvlashutL—")Lnebotod vil tebe.
Oheode mu pochhi, vll n.m. pesa.. W. 10.

16)t.-vu.

wave

;smnvy'ebvsnu

okižiuvů—spsknkOGáchnsbesedeboc-u.

IB) N—oblu pomyslíd. ie Krt—

tnk bm umře.

-úmměntpoebopíti. b opttlmrtvýebvsunsa

' “vymene—i humus

pak

. bude. s toho udev-tí. jekoby byli pianoin.

L—_.

32) Ačkoliv se don-Mu.

žepvvnou máte ve moe

“en.phůcmneveasndlupeč—sLns—tiopn—

sit..

88) !. abyste u nspohostili nad nití

quailíviryn-qss'vuW

mou.; oni:“se

podají.

—")Alakspomocimoupiemůuteivy.

17. 2-— 26.

ji

118!

Evangelium sv. Jana.

14. Já. jsem jim dal řeč tvou. s svět
2. Jskož jsi del jemu moc nsde vším
tělem. aby všechněm. kteréž jsi del jemu. je měl v nenlvisti. neb nejsou : světa.
jskož ani já. nejsem a svět;
dal život věčný.
(Mn..28. N.)
15. Nepmsimt. sbys je jd zsvěts.
3. Tentot jest psk život věčný. aby
poznali tebe. jediného Boha pravého. s s.leabys je uchoval od deg;.
16. Nejsout : světa. jskož sni já ne
jehožjsi
Krists.'
4. it poslsl,
jsem těJežíše
oslavil
ne semi: dilo. jsem : světa.
kteréž jsi mi dal. sbycb činil. dokonal
17. Posvětiž jich v prsvdě.' Řeč tvá.
jest pravda
jsem.
18. Jakož jsi ty mne poslal na svět.
6. A nyni oslaviž mne. ty. Otče! u sebe
samého. slávou, kterouž jsem měl u tebe. ijů jsem je podel na svět. (na. za. ne.)
19. A já posvěcuji' sebe ssměho a
prvé než svět b |.
6. Oznámil jsem jméno tvá lidem, ně: aby i oni posvěcení byli v pravdě.“
(L xor. 1. so.)
které jsi mi dal : světe. Tvojit byli a
20. Neprosim pak toliko zs ně, ale i
mně jsi je dal a řečtvou uchovali.
7. Nyni poznali, že všecky věci. kte ze ty. kteříž skrze slovo jejicii nvěři ve
mne:
réž jsi mi dni. od tebcjsou:
21. aby všickni jedno byli. jako ty
8. nebo slova, kteráž jsi mi dal. dal
jsem jim: s oni přijeli s poznali právě. Otče ve mně aji. vtobe. aby i oni vnůs
že jsem od tebe vyšel s uvěřili. že ty jedno byli: aby uvěřil svět, že jsi ty
mne poslal.
jsi mne poslal.
22. A " slávu. kterouž jsi dal mně.
9. Já. ss ně prosim :“ ne a svět pro
daljsem
jim:' aby byli jedno. jakož i my
sim,“ ale ze ty. které jsi mi dal. nebo
jedno jsme.
tvoji jsou:
10. s všecky me věci tvé jsou, s tvé
23. Já. v nich o ty ve mně: aby do
jsou má s jk jsem odsven v nich:
konání byli v jedno: a aby poznal svět.
lla s již nejsem na světě. ale oni že jsi ty mne poslal s miloval jsi je. js
jsou na světě a já 'du k tobě. Otče svatý. kož jsi i mne miloval.
uchov ' je. kterež jsi mi dal. ve jménu
24. Otče. které jsi mi dal. chci. aby
svém.
byli jedno. jakož i my.
kde jsem já.. i oni byli se mnou: aby vi
12. Kd žvejsem
byl tvém.
s nimi.;(itetéž
jsem jsi
je děli slávu mou. ktomu jsi mi dal; neb
nachová
jménu
jsi mne miloval před ustanovením světe.
mi dsl. mchovsl jsem: a žádný z nich
25. Otče s revedlivy'. svet tebe ne
nemhynul. než syn utraceni. aby se
pismo naplnilo.
(une 18. 9.2.1111108.s.) poznal: slo ' jsem tebe poznal. itito
poznali.
že ty jsi mno poslsl.
13. Ale nyni jdu k tobě: s toto mlu
26. A známo jsem jim učinil 'méno
vim na světě. aby měli radost mou ns—
tve a známo učinim: aby milov . kte
plněnou v sobě!
rými jsi mne miloval. bylo v nich i je
v mch.

(Sv-ván 15. s.)

17) t. daji jl- svi milosti. oby živi
vono uton- mbho. opt-vdova sv

dlepvo

byl; noho:
„mpmutuum.ayd-imu.

umana-guram'rm

los

jód-iv.

ID)L,ubeumnOeW.lsoknhs—o

ňom—“)tobymóuismm

“nám

po
"ulusu-:.)
H):.:
mjlmůiueohljmjh—s
dl

i.
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18. 1—25.

12. Tehdy stráž : důstojník .. slože

Kapitola 18.
židovští 'eli Ježíše : svšzsli jej:
mvuhnujstoedved—khněhvíeu bníci
13. i řive i ho nejprvě k Annššovi;

Išiovi;l1.odPotn_upI—u;28.rhoo_ved-křtu_
“vL—vidění..

ůyjímdlhnůewupmphhhyl

]. To když pověděl Ježíš. vyšel s
učeník s mi přes potok Cedr-on. kdež
byla za.
do kteréžto všel on i uče
níci jeho.
(11.Kril. us. 23. nm ze, se. Ihr. 14, 33.
Luk. na. se.)

2. Věděl pak i Jidáš. kterýž ho zre
zovsl. to místo; nebo se tsm často schů
zívsl Ježíš s učeníky s mi.
3. Tehdy Jidáš. když yl pojal zástup'
&od nejvyšších kněží & Fsriseů služe
bníky. přišel tam s lucernemi e. pochod

nebo b

test Ksiňšův. jenž byl nej

vyšším knězem toho roku.

lthylt

(Luk.a. 2.)

pak Ksifšš. jenž byl dsl

rodu Zidům: že užitečně jest. aby člo
věk jeden umřel zs lid.' (Svrchun.m.)
15. Sel pak za Ježíšem Simon Petr
a jiný učeník. Ten pak učeník mšm
byl nejvyššímu knězi: i všel s Ježíšem
do síně nejvyššího kněze.
16. Ale Petr stál u dveří vně. [vyše]
druhý učeník. kterýž b lznšm ne'vyš
šímu knězi. &řekl vrštn

& uvedl

etre.

(na. 28. 58. Mu. 14. 54. Luk. 22. SS.)

17. Tehdy řekloPetrovi děvečks vrát
nš.: Nejei-liž i ty z učeníků člověka to
něm! a zbraní.
(Met.ze. u.)
hoto?
Řekl onen: Nejsem.
4. Ježíš pak věds všecko. oo í-ijíu'

18. Stáli pak pacholci z služebníci u
ohně a. zhřívali se. nebo bylo studeno.
s. byl s nimi i Petr stoje o. zhřívsje se.
19.Tehd otšžul se nejvyšší kněz Je
skeho. Řekl jim Ježíš: Ját jsem. Stál
: nimi íJidáš. kterýž ho moval. žíše o učenicích jeho a o učení jeho.
6. Tehdy jakž řekl jim: Já jsem! po—
20. Odpověděl mu Ježíš: Jš. zjevně!
stoupili zpět s. padli na zem.
mluvil jsem světu; já vždycky uěívsl ve
7. [ otázal se jich opět: Koho hle škole . v chrámě. kdežto se všickni Židé
dšte? Oni pak řekli: Ježíše Nusret— schštejí. s tajně jsem niq nemluvil.
ského.

mělo na.něho. šel proti nim a řekrjím:
Koho hledáte?
5. Odpovědělíjemu: Ježíše Nuer-et

21. Co se mne ptáš? Ptej se těch.
kteříž slýchsli. co jsem jim mluvil: ej!
ti vědí. co jsem jí. mluvil.
22. To když pověděl. stoje tu jeden
9. Aby se naplnils řeč. kterouž byl
pověděl: Z těch. které jsi mi dal. ne : služebníků dsl poliček Ježíšovi. řks:
Tsk-liž odpovídšš nejvyššímu knězi?
ztratil jsem nižídněho. (Svrchu17.n.)
23. Odpověděl mu Ježíš: Mluvil-li
10. Tehdy Šimon Petr. msje meč. 
trhl jej s udeřil služebníka nejvyšš o jsem zle. svědectví vydej o zlém; pekli
dobře. proč mne tepeš?
kněze a.
utsl ucho toho
jeho palná.
Bylo puk
24. [ poslsl jej Annšš svázaného k
jmeno
elužebníke
chus.
8. Odpověděl Ježíš: Pověděl jsem
vím. že já jsem: jestliže tedy mne hle
dáte. nechtež těchto.' st odejdou.

ve'll.mečTehdy
svů' dořekl šJežíšCPetrolvní:A
. ož ne m
íti
Scho

kalichu.ktei'ýž:lodg Otec?

])

3)Lnsípůlmínyvojehodvhhh.ješdšvnlk
um..
Mme meanu umi pudu
vilku.
8) t. ně-iků mých;

ll)

m

Kaifx'u'ovi.nejvyššímu kněží.
(Mn..26. sutin. u. 53. Luk.22. st.)

25. Stál puk Simon Petr s zhřívnl se.
Tehdy
řekliŽemu:
i ty Nejsem.
z učení
kův jeho?,
apřeltNejsi-liž
on a řekl:
(hl-!.26.69. In. u. sv.)

leskno- púd prolin!

M) Vír H. 49. o d. . pon-.
?Wue-bnuůho.
eůduheinití sbrníJ' dbyliúl
tichou 117.1
est:. 21) t. jemuž byl beztoho-nemal.

plemdnbgnmodbhjúoimeení

určil.

pruh po'ůdbl.

bylinek tli hned

18. 26. — IO. ?.

!?!.
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vlh“ ji jsem
26. Di mu jeden : služebníků nej O veděl Ježíš: T
jsem se k Wind,“
a proto
vyššího kněze. 'buzný toho. jemuž kBAYOJš'
abch svědectvívy
Petr utal ucho: Ldsliž'jsem já tebe ne jsem na svět phšel.ab
viděl s ním v eahradě?
dal pravdě: každy. k ož jest : pravdy.
27. Tehdy Petr opět sapřel: a hned slyšl hlas můj."
38. Dí mu Pilát: Co jest pravda?“ A
kohout zaspíval.
28. lvedliJežíše od Kaifáše do ra když to řekl. vyšel opět k Zidům a dl
dního domu.' Bylo pak rano: a oni ne— jim: Ja žádne viny na něm uenalezám.
vešli do radniho domu. aby' se nep“
39. Alejednoho
jeet obyčejlváš.
vám
škvruili." ale aby jedli velikonočního
propustil
na elikouabych
noc: pro
beránka.
(im 27.1)
čež chcete-li. propustlm vim krále ži
dovskóho?
29. Tehdy vyšel k nim Pilát ven a
všickui řkouee:
40. [ zkžikli 0
řekl: Jakou žalobu vedete proti člověku
tomuto?
Ne toho. ale Bara 'e! Byl pak Ba
30. Odpověděli & řekli jemu: Byt rsbáš lotr.
tento nebyl zločinec. nevydalibychom
Kapitola 10.
ho tobě.'

Miestůěovhaunimkoruovjnj [G.—ID"
31. (rekl
jim
Pilát.:suďte
Vezmětejej
a podle
zákona
vašeho
ho' řelili
mu Zidó: Námt nesluší zabíti nižádněho. aviilnloaemnapa
sellArhndiee
32. Aby se naplnila řeč Ježíšova. kte
l. Kázsl tedy Pilát Ježíše vzíti a zbi—
rouž řekl. znamensje. kterouby smrtí
čovati.
(na. 27.27 )
měl umříti.'
2. A vo'áei spletše korunu : trnl.
33. Tehdy všel Pilát opět do radního
vstavili na hlavu jeho a rouchem šarla
domu
ho.(lm.1$.l7.)
jsi
krála povolalJežíše
židovský?' a řekljemu: Ty—li tovýmpřioděli
3. A přistupovali k neinu a říkali:
34. Odpověděl Ježíš: Sim-li to od
sebe praviš, čili jsou jiní tobě pověděli „Zdráv buď. králi židovskýí“ a dávali
mu poličky.

o mně?

4. lv šel Pilát opět ven a řekljim:
35. Odpověděl Pilát:Zdaliz
Hle. veziyvám jej ven. ab ste pomsli.
Zduližijsemchh
já že
Žid? Národ tvůj &nejvyšší
kně'
na něm žádne vm
edm.
tě mně; co jsi u
5. (Tehdy vyšel ežíš nese. komun
36. Odpověděl Ježíš: Království mě
není z tohoto světa. Byt : tohoto světa trnovou a roucho šarlatová) [ dí jim
bylo království mé. služebníci moji za (Pilát): „Ejhle člověk'“
jisté brániliby. abych nebyl vydán Ži
dům: ale nyní království mě není odsud.
37. l řekl mu Pilát: Tedy kr'aljsi ty?

6. A jakž jej uzřeli uejvyšši kněží
s služebníci. zvolali. řkouce: Ukl'ižuj.

ukfižu' ho! Dí jim Pilát: Vezměte jej
vy a u 'ujte; nebt já na něm viny ne
nalezám.

makPilžtoví. linek—nvm. |).oh-u_*)
ných
voe-eli
u ento oběti
nn - '“)
která-s
Dle ]ejlnh
!aríeelekěbe
donuceni.
Dle ji':
cely týden velikonoční

nočnirni. Pecha. nldy.

7. Odpověděli mu Židé: My zákon
mame a dle zákona má umí-ití. nebo
Synem

ožím se činil.

(Mat.26. os.)

voly a obětmi veliko

(V. Moji. 16. 2)

80) jekoby-et
Nru-líce důvodův.odvolávali
yu nemohli. se k důstojnosti-vb.
81)t. pou—tejto ho, jak vd. ukon všl k'de. &

ahl—utkáním:—
duv vys-udese jakožpnvl—
nutne Bohua ")tkdoeí
o svýchpo—
vinno-tall. llyii . anhovóvadenímmda.

38) Netdieee. ehyseo

rude dovtdůlapakeeji

nuivalt ee. že jen : lehkého předupku ej vlni.

82) aiehudevyde'upekenůnaednieh
Net. 20.1—9.

uiižovdn:

33) VhMat 27.1[Marlb.2.—Luk.13.2.

upnvdauaýdbrdi'Nhue-ní
*::eo.Aeož
eleoen'
neli lahodn— 'l'ek :?... mýllelirelme
žili nevinní vleeh veků a helia!

nu
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19. Nepos! pak i nL is Pilh. .. vstsvil
. 8. se
Tehd
když uslyšel Pilůt tuto řeč.
vlee
o vel.
ns křiž. A bylo asp no: Ježiš Nun

0. lviclo ětdo radního domu zřekl retsky'. král židovský.

Ježíšovi: Odkud "pi ty? Ale Ježiš nedal
mu od
edí.
'
10. qwehd lekl mu Pilka.: Se mnou

20. Ten pak nápis mnozi : Židův ali.
nebo blizko města bylo misto. kdež
ukřižován jest Ježiš. A bylo nspshno

nemluvil? šedi-li. že mám moc ukři židovsk . řecky &latině.
žovnti tebe umim moc ropustiti tebe?
21. 'ehdy nejvyšší kněží židovští
ll. OdpovědělJežiš:
mělbys ti řekli Pilátovi: Ne ": Král židovský:

mněmoeiikdnó. kdby umění:;

dáno s hůry ;' proto k oi jest mne tobě

dal.“ většithh má.

ale že on řekl: K
židovský jsem.
22. Odpověděl Pilát: Co jsem posl.

psal jsem.

12. A od tó_chvile hledal ho Pilát
propustili. Ale Zidé volsli. řkouce: Pro—
pustlš-li tohoto. nejsi řitel cisel-úv;
nebo kddý. kdo se činí
em. protivi
se cisel-i.

23.roucho
Vojácijezak
je' čt
ukřižoveli.
vzali
o' (:když
učinili
ry dily.
každému vojáku dll) : snkni." yls.pak
sukně neeeůitá. od vrchu všecka ve

skrze setksnú..
(na. 27.as.)
24. Protož řekli mezi sebou: „Neroz
13. Tehd Pilát. když uslyšel tyto
řečL' vyv Ježíše ven: s sndil se na trhujme ji. ale losujme o ni. či bude)“
soudně stolici na mlatě. terči slovo Ab se naplnilo pismo. kteréž dl: Roz—
Lithoetrotoe" &iidovsky Gsbbethsf" dělili sobě roucho má a o můj oděv
14. Byl pak den přípravu! velikonoč metsli los." A vo'áci zajisté to učinili.
nl' jako hodine šestih" i dl Zidům:
25. Stůly pak Ilzko kHže Ježíšova
Ejhle,kr" vášl'"
matka jeho a sestra matk 'eho. Marin
16. Ale oni křičeli: Vami. vezmi. Kleoůšovs.. : Marie Mag ena.
26. Tehdy uzřev Ježiš matku s uče
ukřižuj ho! Dl jim Pilát: Krile vašeho
ukřiiuji? Odpověděli nejvyůšl kněil: Ne— nlke gtojiclho. jehož miloval, di matce
své: Zeno. hle syn tvů'!'
mámet
krále. vydal
než cisel-e.
27. Potom dl učen! ovi: Hle, matka
16. Tehdy
'im ho. eb !)y | ukři
žován. [ pojali Ježllňe & vyvey '
tvů! A od té hodiny. přijal ji učenlk
17. A nees sobě křiž vyšel na. to mi— k sobě.
28. Potom věda Ježiš. že všecky věci
sto. kteróí slovo poprevné s židovsky
dokonény jsou. sby se naplnilo Plano.
Golgothe:
(lin. 27. 33. In. IB,21. Luk. 28, ZO.)

18. kdežto ukřižovsli jej a s nim jine
dve o obou stran s v prostředku Ježlše.

řekl : Zimim.

(2.1.- 68. 22.)

29. Byla pak tu nůdobs oetsvenn
plne octa. Oni tedy houbu p nou octa
na
.) Dew lnu, MH-mhylnékterýms yzop nutrčivie podali ústům jeho.
bohů pohanských. (Slov. snu. 14. 10—12)
30. A když okusil Ježiš octu. řekl:
II) setů—“Behn “HHm,.tmůknpn
ssni svete dobrovolců kruto- smn
upil. '— Dokonůno jest! a nakloniv hlavy. vy
“ u .. snu-t;
Juu, niti. umbuauc.
pustil
duši.
18) t. ehlvnt eo. aby o podal-lvů ciniťl'lherls ne
loHsbvtn.

h nedbal. svvehev-noenee jeho
a. — ") t. kun-enim
- '") t.

'

v &.an

gas-&=
„

!. .

31.Tehdy Židé. (a byl den připnvni.)

ne.

velikonočním; každý pitek

vain. patch se v nemhru s
vvv-ly.leki ' sobotuChu n

33) L pli" vrchol. Blokýďtyrhnný. — ") t. vho
pouhe- tele coul..

oon. spodni.kter“ ee ;Mmzyhuu
unii.
[Fir-ni
(ln(pduk
tv n
M) štol—stole, ehyse .

m“—
na?
:; uhynout.“
' “t)-k“
pull.

od

m --"')
nim es

citov-ll
. Hwy-M slood v naplneni.
died sveti-vin-i..

'. L—")

Vb

ze)v 'mioman. 1... „ma na„na Mo

Kristu-ee vynykllsrhmeuolvůztstposlodni

vůle jeho. —

___—___—
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19. 82. — 20. 18.

eby nezůstala těla na kříži v sobotu (byl
Kapitol. eo. _
nejistě veliký ten den sobotní), proeili
Pilátu. aby žlšmůni byli hnštové jejich “Wldmlhnbesvtdoeeedveleoý
Mophun—bit tobospoholů-ga
Petr. Jul
s. byli složení.

(v. mjz. 21.za,)

Protož
přišli
vojšci : prvnímu
ce 32.
žlšmsli
hnšty
i druhému.
terýž bylsis

]doekhrebeeuledejq Mei.vll-i,hKIl—u
unu-tvýchvstal: ll. tu!-e ýevílluíilsgdnlhš.
19.1 večerdeeitispoltolům.as.

obtýdn opět,.

dnšelle'l'onšlen. 80.1“ mehodvixríehsunll.

ním ukřižován.

33. K Ježíšovi pak když přišli. jakž
utřeli jej již mrtveho. nezlámnli hnštů
'eho:
, 34. ale jeden z vojškův kopím bok
jeho otevřel.e hned vyšla krev a voda'
35. A ten. jenž viděl. svědectví vydelf
s pravějest svědectví jeho :" a on ví. že
prave věci praví. abyete i vy včřilL'"
36. Stslot se to zajisté. aby se napl
nilo písmo: „Koetí v něm nežlšmete.“'

1. První k den po sobotě. přišla'
rkno Marie &
ěns.' když ještě tam
bylo. kjhrobu. & uzřels kšmen od hro

bu odveleny...
(nm 28.1.llu. la, LLnk.24.1.
2. ! běžela s přišls k Šimonovi e
trovi &k jinému učeníku. jehož milovsl

Ježiš. i dí jim: Vali Pine : hrobu &ne
víme. kde ho položili.

(Svrchu13, 23.)

3._Tehdy vyšel Petr i ten druhý uěe—
ník e šli k hrobu.
37. A opět jiné písmo dí: Užří. v ko—
4.
[ běželi obsdva spolu: a ten druhý
ho jsou bodli.

ředběhl spíše Petra a přišel
38. Potom pak prosil Pilšts Josef : učeník
první k hrobu.
Arimethie (protože byl učenjk Ježíšův.
5. A nachýliv se.' uzřel prostěradla
ele tajný pro strach před Zidy). eby položená. ale nevešel.
směl aníti tělo Ježíšovo. [ dopustil Pi
6. Tehdy přišel Šimon Petr. jde za
lát. Přišel tedy e sňsl tělo Ježíšovo.
ním. s všel do hrobu &uzřel prostěradla
(let. 27. 57. M.:. 15.46. Luk. 23, SI.)
39. Přišel ek i Nikodém. kterýž byl položenš.
7. : roucha. kteršž bylo na hlsvě
prvé přišel k ežíšovi v noci. nese smí
šení myrhy &aloe jako ato liber. (3, g.) jeho. ne s pmstěndly položenou. ele
40. Tehdy vuli tělo Ježíšovo e obvi svinutou obzvlšštně na jednom místě.
8. Potom tedy šel tsm i ten uče
nuli je prostěradly s vonnými věcmi.
jakož jest obyčej Zldům se pochováveti. ník. kterýž byl první přišel k hrobu. s
(Lok.24. as.)
41. Byl. pak na místě. kde jest ukři uzřel : uvěřil:'
9. nebo ještě neznali písmo. že měl
žován. zahrada; a v zahradě hrob nový.
v němžto ještě žšdný nebyl pochovšn. z mrtvých vstkti.
10. [ odešli učeníci opět. kdež prvé
42. Tu tedy pro den přípravní židov b li.
ský. že blízko byl hrob. položili Ježíše.
,11. Marie pak stšla u hrobu vně pls
A kd ž plakala.. naklonil:
k',kkvf "“ 0500.
hlšdla do
bu:
„m.mšlltů
' číc.
.toennoulleu

34) lVoji: to probodl

uvotsvohneebyls

že byl by [ gum

unrt by Miedovele. Krev . vodn ! boh Pinč
toko-a'. men-ji dle sv. Otců ev. evštoetitm

e oltšhi. ekoito nejliavnšjli dary jeho Božskšho,
lhko.
ioího srdce.
35) Tel ev. Jen ebn osobě ynvi. nejmenuje se 1-6

eennvís

ne a ne—

12. i uni-eladva snděly v bílém rouše
sedící. 'ednoho u hlavy : druhého u no—

hou.
bylo
položeno
Ježíšovo.
13.kif kli
jí oni:
Ženo. tělo
co plščes?
Dí

1—")tpuvdivšjest. cototoo

umi Hotově duvedčejí. mmm oucý

sim to opi-iv. —-“') L do

II“.

umrel. tdy [ skutečne: mrtvých v ní.
86) t. jetoš' bylo Within o berhke vell
_m.
dutin Kristu (ll. Moji. 12. 46. mm
83.

-)

a) vn zah. 12.10.pom. vm.. .. „nn na soud—

a. dní.(na. 1. 7.)

L____—___

!)

edrůýi

lla-Ijo

;.
!

esn—ii(Muk. IB. l.) Jen lvl“

jejihave.-hmm—

vovstl
hmm—Mulač
_MLušqdouelendkhnu. M
lili-““".

':P

ŽŠ:
š

8) t. de'.- lhrie lední-ly, v.:; (Bv.Le..
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jim: Ze vuli Pins mého & nevim. kde
jej položili.
14. To když řekla. obrátila se
t:
nzřeln Ježlie. nn stoji. ele nevědě že

20. H. — Z". 8.

24. Ale Tomáš. jeden se dvanácti.
kterýž slovo Blíženec. nebyl s nimi.
když přišel Ježiš.
25. Tehdy řekli 'emu druzi néenlci: Vi—

Ježíš jen..
děli jsme Pina.
nk řekl jim: Ne
15. Dl ' Ježiš: Ženo. eo plkčeč? nd'lm-livmkon jeho denl hřebů s.ne
koho hl
? One domnlvsjlc se. žeby vpustlm-Ii prst svůj v misto hřebů. :
byl nhndnlk. řeklajemu: Pane jest ruku svou' nevložlm—liv bok jeho. neu
liže ty jsi 'ej ml. povězmi. kde jsi ho věřlm.
položil. : jů ' j vezmu.

26. A po osmi dnech byli učenlci
jeho opět vnitř &Tomáš s mmi. Přišel
16.řekla
Dl jljemu:
ežlžhílťrie!
ona.
bóni! Obrkňvši
(' ' se se
klidi- Mistře
w
'7 Ježlš zavřenými dveřmi a stůl a pro
střed &řekl: Pokoj vám!
17. Dl jl Ježlš': Nedotýkej se mne.'
27. Potom dl Tomášovi: Vlož prst
neb jsem ještě nevstoupil k Otci své
mu: ele jdi k bratřím mým &povězjim: svůj sem a.ví: ruce m6. s "táhni ruku
svou
a. vpust v bok můj; : nebndiž ne—
Vstu uji k Otci svému : k Otci vašemu.
věřlci. ele věřlcl.
k Bo u svému“ ».k Bohu vašemu.
18. Přišla. Maris Magdalena zvěstu
28. Odpověděl Tomáš 9. řekl jemu:
jlc nčenlkům: Vidělajsem Pins : toto Pán můj & Bůh můj !' _
29. Rekl mn Ježíš: Ze jsi mne viděl.
mi pověděl.

19. Když pnk byl večer toho dne, Tomáši? uvěřil jsi: blahoslavení. kteříž
kterýž jest prvni po sobotě. & dvéře neviděli & uvěřili.
byly zavřeny.. kdež byli nčenlci shro
30. Mnohé ujisté i jiné divy činilJe
mážděni ro strsch před Zidy: přišel žlš před obličejem nčeniků svých, kteří
Ježiš s. nil u prostřed a řekl jim: Po— nejsou psání v knize této:
(Nite21, 25.)
ko' vám!"
31. ale tyto 'sou psini . abyste věřili.
(lh-I'. 18, 14. Luk. 34. 86.1. Kor. 15. b.)
20. A to ověděv. ukánl jim rucei že Ježiš jest ristus. Syn Božl. s. eby
bok. [ mSovsli se učenlci vidonce ste věřlce život měli ve jménu jeho.

Pine.
2l.Tehdy řekljim opět: Pokoj vim!
Jeko mne poslal Otec. : jů osllim vás!
22. To povčděv vd

a řekl jim:

Přijměte
Duch:odpustlte
svatého:hřlch . odpou
23. kterými
štčjlt se jim: s. kterými
te. udr—
žkny jsou.

(Mt.18, Ia.)

Knpltolss zi.

masem„zvztm—xt

ls. .. trojnhobli uvedeni lásky nem

vrchni sprivn aida

:::..—;

Petrovi

svého; IB. předpovídá lm smrt

moč-ideu; 21 Petr ne tíže. ink bude 1 June-;
ze Kristus Uri nednvost Petrovu. 24. Sv.eve-“elitu

'

mlrd toto emgelinm.

]. Potom opět zjevil se Ježiš učenl
kům u moře tiberiedskeho. Zjevil se
t. mbH—Movin prohuovlni-úcty.
' 17) Ivo.-ůdwenvh
min.—immalinky
mmm—“)Denůo členěn-mukpak tnkto:
2. B li spolu Petr a Tomáš. jenž
19):. avi-hi dvd-i mil. ebyuhlíků-| do slove Bllženec. s Nathmel. jenž byl s
lls-l.“ celu-i est tohleto. — “)!—ten
Kůně gnlilejskó. s synové Zebedeovi :
jinl dve : něenlků jeho.
3. Dl jim Šimon Petr: Jdu lovit ryb.
lilo

'

únikům

vot vdechl k oliv-i jiných. (

ne
Neji.. 2, ?.)

ži
a) !. „vs-Hmn vyndám. hjli Pill můj . Bůh můj!“

al. 4-25.
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Řkou jemu: Půjdeme i my s tebou. lvy
šli s vstoupili na lodi; a té noci nic ne
popadli.
4. Když k již ráno bylo. stůl Ježiš
na břehu: ml: učenlá nepoznali. že Je
žiš jest.

Pane. ty vlš. že tě miluji. Řekl jemu:

_
17. Rekl jemu třetlz' Simone Js
nův. milujeěli mne. Zsrmoutil se Petr.
rotože mu řekl potřetl: Milu'sčli mne?
| řekl jemu: _Pane. ty viš vč o; ty víš.
že tě miluji. Rekl jemu: Pasiž ovcemá."
6. Tehdy
jim JcžlŠ:Dltkl\y.
mite
li co
k 'idlu? řekl
Odpověděli
jemu: emůme.
18. Zajisté. zajisté prsvlm tobě: Když
6. i jim: Vrztež slt na pravou stranu jsi byl mladší. opasoval jsi se a cho
lodi &naleznete. l vrhli; &již jl nemohli dival. kam jsi chtěl, ale když se sesta
utáhnouti pro množstvl ryb. (Luk.5. e.)
ráš. vztáhneš ruce "č." o jiný tě opLie
7. Tchd řekl učenlk ten. jehož milo : povede.kam ty nechceš“
valJežiš. lzetrovi: Půnt jest! Šimon Petr.
19. To pak pověděl, mamensje, kte
jakž uslyšel. že Pin jest. obestřel se rouby smrti měl oslaviti Boha. A to
sukni (neboť byl nnh') : pustil se do pověděv, řekl jemu: Následuj mne!
moře.
20. Obrátiv se Petr. uzřel toho uče
8. Oststnl pak učenlci připlsvili se nlka. kteréhož miloval Ježiš. an jde za
na lodl (nebo nedaleko byli od země. nim. kterýž i odpočlval při večeři na
'en asi dvě stě loket). tůhnouce si! s ry—
prsou
byl řekl: Pane.
kdo
jest.
snu.
terýž jeho
tebe amdl!
(Svrchu
na.so.)
21. Toho tedy. lid ž uzřel Petr. řekl
9. A když vystoupili na zemi. uzřeli
žhavé uhll oloženě & rybu svrchu po Ježlšovi: Psne. co po tento?
loženou s chléb.
22. Di mu Ježiš: Tak ho chci ne
10. Di 'lm Ježiš: Přineste z ryb. kte chuti. až přijdu;' co tobě do toho? Ty
mne následuj !"
(Such-14.&)
réž jste ul'ovili nyni.
23. Vyšla tedy řeč ts mezi brstřlmi.
ll. VstoupilŠimon Petr a vytáhl sl!
že učenlk ten neumře. A neřekl mu Je
žiš: „Neumí-er“ ale: „Tak ho chci ne
na. zemi,
rybjich
velit-ých
sto pade
sáte
tři; splnou
ačkoli
mnoho
bylo.
chsti. až přijdu. co tobě do toho?“
neztrhals se sit.
24. Tent jest učenlk ten. kterýž svě
12. Di jim Ježiš: Pojďte. obědujte.
A žádný z těch. kteříž občdvsli. neosmě— dectví vydává o těchto věcech. :: napsal
lil se otizsti co ho: Ty kdo jsifvědouce. tyto věci: a. vime. že pravé jest svěde
ctvl jeho.
(sm.. 19.as.)
že Pán 'est.
25. Jestit
k i mnoho jiných věcl.
13. přišel Ježiš a vzal chléb & dár
které
učinil
ežlš;
kteréž
kdyby měly
val jim. též i rybu.
(se. 10.u.)
14. To již potřetl se zjevil Ježiš uče všecky obzvláštně psány býti. mám a
to. žeb sni svět nemohl obskhnouti
nlkům
"zrn.
kdyžpoobědvcli.
byl vstal : řekl
mrt ežlš
ch. těch knih. kteréžby měly pekny býti.
15. Te
dy když

imonoviPetrovi:

imone anův.'

Puiž bel-linky mě.

(Smllll 20. W)

mi

luješ-li mne vice nežli tito? Dl jemu:
Tilkrlt u Ph už. Peta. abymuteno.til.
Ovšem. Pane. ty víš. že tě miluji. Řekl 17) krůt
medal '
even. tin npnvil, že je)
byluihituyřd—Wthrhlylmum
jemu: Pasiž beránky má. (Ilan as. 38.)
!minimum
etec, lld | slinivceLbcopi-slaninu..
& biskupy Petrovu
16. Řekl jemu
: Šimone Ja
ned před—amd Petrovo. sine-tk
nův. miluješ-li mne? Dl jemu: Ovšem.
udvslhmcirkvi qcčivi..(am.n.:.lo.io.s1)

18)klepnutí—“)na

sun preju—eml.“

22)tank-obe Mage-něbvehuveyh
&bez lmhdh

Intl.

'

') nb nelilelilobosM,.- .P“
15) |. syn Janův. neboJanův.

Menu.

cekalna

"a



obod- nevltlvenimsvy'n— Lundin“

veliMeeni-id..
'

budoucich

virech
"MinůbwěbdRebyI—u
ohledu-l.
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Skutkové svatých apoštolův
povolují oe privem :. potnčovíuí lmýeh evangelií n plipllují le beze vll pochyby ov. Lukii.
řeckým po tvém evangeliu n vytkl o prvním uvěznění ov. anln v Římě

Ten! je tepen! juyhem

ui :. 63. po Kr., tému: „vznešene'mn

Theofiloví“

jeho ové evangeliumje vlnuje. (Luk !.

1—4.) Obonhují naučné vypnvovům' hlavních udiloetí církve "nod :. prvních třiceti let po un

nebentoupeoí Pinč. Kdy! byl IV. npisovotelnejprve mrubočji opúovnl zpávu o mebentou
pení Pinč n tohto knihu svou. jakozto druhou řeč, . lvou první, | ovým ovnngeliemopojil.
vypruuje dilo. jn! lv. npoitoló dle zaslíbení Pinč Duchem ovnty'lnjnouee posilnění ov. ulouelium
hlásni podali. jnlt le vín Krietovo hlnvně házením nv. Petro nejprve v nil-edu tidovote'm ujoln.
potom puk brzo & pohanům se rozšířilo. jak velící hned : počithu pmninledovini. ole pivo tím
ik rozšíření učení Kristovo vedeni jsou. V tom proninledoviní zin-učně obrieeu jat hlavní
odpůrce Šnvel ' horlivéboapoitoln Pavlu. s amo .. pu: „. opisovntelhlnvné obilí; vypisuje
jeho obtítno' . nebnpečoě celty lpdulokč, jeho pmilledovímí od Židů i pohonů. jeho nemu-6
kin-ní olovoPinč. jeho účinnoupéči o věřící.jeho ujetí v Jem-deme . vězení v Cenami; jeho odvedení

do Rím. : dvouletou jeho temní vubu. Těchto posledních udílení nv. Luh“ eo oplodnit lv.
Pulu : vůtií cinu očitým ovčákem: ůhtníkem byl. na nim poh ". opi-onto! v knize této
spolu dutý věk první doby církve unté. Předltnvqjenúmuhdejií Hahn; těm“ oo vtělenéanděly.
jak byli jednu myol. jedno srdce. jednu vín — jedno linku; uhuuje nim jejich vroucí horlivou
v modlitbě, pooluiuou oddnnoot k představeným. obdtovnou péči & chudým. pevnou dilne

v pro

tivenltvích. úplná opovriení "Mých
moruoní, jedinou mohou pro divu Bolí . pro ro:.iíl'eoí
vily Krietovy. Tok nalezneš. nůboluý Míří. v této utlieně knize, příhodně evangeliem
Duchu untdho non-nó, nor (loukách . veřejnýchooutí. poliluv utrpení. útěchu v nemizí.
Sv. elite-v na, volilo. lo knihu to vuuhnutím Duchu "noho nep-inn jat. . k pí-nl'nn "ným
*
ji pfiání-.

Kaplloln l.
Krimi: Pin na nebo-- vezoupll; 12. uěouíciobuv-ji

neli-i Duch svatého. 23.voliMo

neplul-.

mnohými důvody.' zjevuje se jim po čt 
'řicet dní &mluvě o království Božlml'
(Jun21. u.)

4

4. A pojed : ními. přikázal jim. ob
J _ rmí zajisté řeč' učinil neodcházeli : Jerusalóma, de 0.5.3qu
zaslíbení
Otoovn. kteréž jste (řekl) ely
' “*jsem. 6 Theoňle. o
všem. co začal Ježíš šeli ““." ústa m£:(uu„ 3. u. Luk.u. ta.)
činiti : učiti.
6. Ze Jan zajisté křtil vodou. ale
'_
2.aidodne,vkte
pokřtěni budete Duche- svatým po
. A' irémž rozkňzuv apoštolům skrze uemnohých těchto dnech.
' ' Ducha svatéhofjež byl vyvolil.
6. Pročež kteříž se byli sešli. dali
se ho. řkouce: Pane. tento-li čnanavrš
vult jest:
(Na. 28.to.)
3. jimžto i okňnl sebe so tíš království imelekó? (Luh.24.21.)
lného živého po svém umučení
7. [ řekl jim: Nepřinůleží k vim máti
]) !.
viní. knihu—pul
Gluma? vll Luh.!. l. ".

ího.|mu—'. l M

(Inne.“*“?st

;evooqul

dfh

um

nd u oů?-hopu.

3) :. vlelily'- lpůoohomje piv.-vocal. . 1:- do

. alt"
uul._io. )ut 'd “1.1km"břitva
:::) t. Ijo
B?: 1- “' a.víb ludi nn albům
'
neumi Move. jakoLuh.a. 21.
218.
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18. A ten zajisté obdržel pole ze
mzdy nepravosti, a oběsiv se. rozpukl
8. ale řijmete moc Ducha svatého. se na dvě. i vykydla se vhcka střeva
(let 27.7.)
řichhej cího na vis. a budete mi svěd jeho.
19. A znžmo 'est to učiněno vše—
Ey v Jerusalémě a ve všem J ůdskn i Sa
mařsku a až do končin země.
chněm přeb 'vají m v Jerusalémě. tak
(Níže 2. 2. Luk. 24. CS.)
že jest nazv no pole to jazykem jejich
9. A to pověděv. ani na to hledí, po Hakeldama, to jest: pole krve.
.
zdvižen jest: a oblak vzaljej s očíjejich.
20. Nebo psáno jest v knihách Zal
10. A když hleděli naň. an jde do mů: „Budiž příbytek jejich pustý. a ne
nebe. aj! dva muži v rouše bílém stáli buď. kdoby přebýval v něm:“ a: „Bi
vedlé mch.
skupství jeho vezmijiný.“
ll. kteřížto i řekli: Muži galilejžtí.
21. Protož z těchto mužů. kteříž sné
oo stojíte hledíce do nebe? Tento Je mi jsou shromážděni po včecken čas.
žíš. kterýž vat jest od vás do nebo. tak v němž vcházel i vycházel mezi námi
časy nebo chvíle. kteréž Otec položil v

mociuž?

přijíe.
ne
. jakož jste ho viděli jdoucího do

Pén Ježíš.
(Jan 15, 27.,
22. ěav od křtu Janova. až do dne.

12.Tehdy navrktili se do Jerusaléma
sbory. 'enž slove Olivetské.. kteráž jest
blízko jerusaléma. vzdélí cesty dne so

v kte
žto vzat jest od nás. jeden z
těchto musi býti s nami svědkem vzkří
šení jeho.
botníbof
23. I postavili dva. Josefa. jenž slul
13. A když vešli.' vstoupili do veče Barsabůi. kterýž měl příjmí Sprave—
řadla. kdež přebývali Petr a Jan. Jakub dlivý. a Matěje.
a Ondřej. Fili a Tomeš. Bartholomě' a
24. A modlíce se. řekli: Ty Pane.
Matouš. Jakub. syn Alfeův. a imon e— jenž znáš srdce všech. ukaž. kteného
lotes a Jůdas. bratr Jakubův.
jsi vyvolil, jednoho z těchto dvou,
(Hat. 10. 2. Mar.s. 16. Luk. 6. u.)
25. aby při'al místo posluhovéni to
14. Ti vžiclmi byli trvajíce jednomy hoto a apošto ví. z něhož jest vypadl
slně na modlitbě s ženami i s Marií. Jidáš. aby odšel na místo své.
matkouJežíšovou.a mei
jeho.
26. I dali jim los a
los na
(Mar. 6. $.)
Matěje. i přičten jest yk pie—glam apo
15. V těch dnech povstsv Petr u pro štolům.
střed bratí'l řekl yl pak zástup lidí
spolu. skoro sto a vaceti):
Kapitol. !.
16. Muži bratří. musí se naplniti
Duch svatý Monpti ne apoštoly; 14. Petr dlvieimn se
písmo. kteréž předpověděl Duch svatý lidi:
zin-ak ten vysvětlujee 38. kpoklnijenepomín';
slu-ze ústa Davidova o Jidažovi. jenž 41. 3000]íeh nvtřílee pohnul—a; “Jak tl dietní
společne živi byli.
byl vůdce těch. kteřížjali Ježíše:
(Žalmco. 10. Jan 18. le)
1. A když se naplnilo dní padesatef
17. jenž byl přičten k nám a došel
byli všickni spolu na jednom místě:
podílu posluhováni toboto.'
2. i stal se náhle zvuk s nebe. jako

%) Zahn 68. „. e ICB. B. Vůbec iečene o Zideeh.
že pro never-n even vlasti zbaveni bulou; duchov

chod-.

18)Dleieekého:'u damned.-.s
dobbyvrůnukddbylll'ett'et.

IntaanNedKr—a

nim eny-el— tnte pnveno o Jidaii . posbyti
veta-rpm

Galla. k němuž byl povolán.

]) t. po veliké nod; byla! slavnost Lowe. pameti.

Išnbylvůče— prehléisni

etnstviavúžedepeěteleký.(hill—.bn)

desatera pitkéasni ne hoře Smeč,. spolu

pinky. t ]. svitek dikůěiesm'po žních.
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í'a-s—š—i

přicházejícího větru prudkého“ a napl
14. I stoje Petr a jedenácti. ozdyihl
hlasu svého a mluvil k nim: uži lidé
nil všecken dům. kdež byli sedíce."
3. l ukázali se jim rozdělení je: kové a věickni. kteříž bydlíte v Jerusalémě!
jako ohně' a posadil se na kaž ěm z toto vém známo buď a ušima pozorujte
nich:"
slov mých.
4. a naplnění jsou všickni Duchem
15. Nejsou zajisté tito. jakož vy se
svatým a počali mluvíti rozličnými ja domníváte, opilí. ncbt jest třetí hodina
zyky. jakož Duch svatý daval jim vy na den ;“
mlouvati.
(u, s. Mat.a. 11.1.Xof.12.10)
16. ale totot jest. což povědíno jest
_ 5. Byli pak v Jerusalémě přebývající skrze proroka Joele:
Zidé.' muži nábožní ze všelikého náro
17. A stane se v posledních dnecb'
da. kterýž pod nebem jest.
(praví Pén): Vyleji z Ducha svého na
6. A když se stal ten hlas. sešlo se věeliké tělo; a prorokovati budou“ sy
množství a na mysli zmémeno jest. neb nové vaši i dcery vaše. a mlédenci vaši
vidění viděti budou s etarcové vaši eny
jehslyšel
jedenkaždý. ani mluví jazykem míti budou.
e e
(k u. a Joel2. ZS.)
7. lidi pak všicknia divili se, řkou
18. A sice na služebnlky své' a na
ce: Aj, zdaliž nejsou tito všickni. kteříž služebnice své leji v těch dnech z Du
mluví. Galilejští?
Mar.14. 70.)
cha svého a bu ou prorokovati;
8. a kterak jsme my yieli jeden
19. a dům zau-aky na nebi svrchu. a
znamení na zemi dole: krev a oheň a
:jalždýjazyk svůj, v němž jsme se zro— páru dýmovou;
*
20. slunce obrétí se v tmu a měsíc v
Q.“ Partští a Médští a Elamitští. a
kteříž přebývali v Mesopotamii. v Jůd krev. prvé než přijde den Péně veliký a
zjevný.'

giia a lii.va gdi,ytěa
sku10.v
a v líppadociiřvPontu

21. A stane se: každý kdožkoli vzý—

v krajinachrljbye. kte ' jest vedli;Cy vati bude jméno Páně. spasen bude.
(Joel 2, 32. Řím. 10, u.)

reny. a příchozí
ané.
11. i Zidé i v nově na víru' obrů

22. Muži izraelští, slyšte alova tato:
cenl. Kretští i Arabští. slyšeli jeme 'e. Ježíše Nazaretského. muže osvědčeného
od
Boha mezi vámi mocnými činy azd
ani mluví jazyky našimi veliké sku y
zrak a znameními. které skrze něho či—
Boží.“_
12. Záali pak všichni a divili se. je nil ůh u proutí-edvis. jakož i vy víte:
23. toho s uloženou radoua přechvě
den k druhému řkouce: [ co to mé.býti?
13. Jiní pak posmívajíoe ac. pravili: děním Božím vydaného. skrze ruce ne
pravých
ukřižovavie.usmrtili jste:
Mstu plní jsou tito !'
(Lok. 22. za)

24. jehožto Bůh vzkřísil. zproativ bo
2) t větrem named ee pouht miloet. prndkoetine
emirné moc Ducha svatého. — “) t. dlice.
velké
8) t. duki. — ") t. jeden takový jako ohnivý ja— 15) ;. devétůrtu; JozefI'laviu di. užitou
svitky před hod'mouIntel. juli jen ulo dva—
lyhnanamni. zeDach sv. v hnědémsnich
mitií horlivou k dílu Božímu.
nlctt o polední. alčahoi nejidall. aniž oqívalí.
Krí
5) t kteří dhvnejiimi nehod-ml nérodnlml rozptý 17) Tím se res-mej dobe posledni ed nm
_stovl d hned-hne dni (v. to.). doba av. cirkve.
leni byli po celém světa a nyni k shvností pinu.
— ") t. oeviceniDuchem tvaty'mepitelu. tajné
01- Moji—23. 31)
vecí
mluvit!
9—ll) Něrodové tuto vy'čteni. náležejí“ k třem di
lůn světa: Asii. Africe a Evropě. působí t.zkméi' IB) t. prtve na tpeeté. jací b apeltoléx jiní rea
rodokmen cirkve svaté.

ll) t. od pohanu

k Zidovske. uvěh'vlov jednoho

pravého Boha. — ") t. divy, joa' Bůh toliko pů

eehitt ůže.
13) t. opile-nl jsou vínem shdky'm.

uoěli tim nirody

hluk . kter“ Židé za th

19-20)
lěme a před undoým dnem. upoutat.

h'li v mna.

aky uvě

&WWW
nim.\a\
Wu,/YI,;f/řÍ'F'Š—(* "“ta

A: I?!CAZ .lt

2. 25— 47.
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lesti pekla ,' jakož nemožno bylo. aby
držim byl od něho."
25. Nebo David praví oněm: Spatřo
valjsem Pána před obličejem svým vždy
cky: neb jest mi po pravici.“ abych se
nepohnul:
26. pročež veselilo se srdce má. a
zplesal jazyk můj. nad to i tělo mě od
počine v naději;
27. nebot nenechaš duše mě v hrobě.
ani dáš Svatému svému viděti porušení.
28. Známy jsi mi učinil cesty života:
a naplniš mne utěšením s tváři svou.
(Zahn 15. 8—10.)

29. Muži bratři. nechat směle mlu
vím k vím o Pan'iarchovi Davidovi. že
umřel a pochován jest a hrob jeho jest u
nás až do dnešního dne. (lll. Krůl.2. no.)

30. Ale že byl prorokem a věděl. že
řlsahou zavázal se mu Bůh. že : plodu
ihdví jeho posadí na stolici jeho:
(ll.KrůL7.12.Žllm 131.11.)
31. to předzvěděv mluvil o vzkříšení

Kristovu, neb ani v pekle' není zane
chan. aniž tělo jeho vidělo orušenl.
(13. 35.

15. m.)

32. Toho Ježíše vzkřísil Bůh. čehož
mi všickni svědkové jsme.
33. Protož pravici Boží 'sa pov žen
a vzav zaslibení Ducha sv ho od
.

vylil
vy vidíte
a slyšíte.'
34.jejůjakož
ebot David
nevstou
il na nebe.
ale on pověděl: Řekl Pán anu mému.
eeď na pravici mé.
35. dokavadž nepoložím nepřítel
tvých ža podnoží noh tvých.

38. Tehdy Petr řekl k nim: Pokaní
čiňte a pokřtěn buď jedenkaždý z vše
ve jménu Ježíše Krista na od štění
hříchů svých: a přijmetedar Duca sve
táhof
(nm a.2.)
39. Vůmt zajisté zaslíbení stalo se a
synům vašim i všem. kteříž daleko jsou.
kterýchžkoli povolá Pán Bůh náš.
40. Jinými také slovy mnohými svěd
čil a napomínal 'ich řka: Zbavte se po
kolení tohoto zl ho.'

41. Tehdy ty. kteříž přijali řeč jeho.
pokřtěni jsou: a připojilo se duší v ten
den okolo tl'í tisiců.
'
42. Trvali
k v učení apoštolském
a v sdílnostil maní chleba' a v modlit
bůch.
43. A přicházela na všelikou duši bi
zeň: mnozí také divové a zázrakově dáli
se skrze apoštoly v Jerusalémě. astrech
veliký byl mezi všemi.
44. Všichni také. kteříž věřili.byli po
spolu a měli všecky věci společně.
45. Prodávali majetky a statky a dě—
lili je mezi všecky, jakož komu potřebí
bylo.'
(Filled.u.)
46. A na každý den trvajíce 'edno
m slně v chrámě' alamajíce po omlch
ch ěb . přijímali pokrm s veselím a

sprostnostl srdce,“
47. chvalíce Boha a majíce milost u
všeho lidu. Pán pak pořád rozmnožo—

val každodenně ty. kteří měli spasení
býti.

(Žalm109, 1. na. 22.)

36. Protož věz 'istě všecken dům isra
der Dunhe svateho k neprovedlo—ii. který!
elský, že Bůh i ánern ho učinil i Kri 38) Mini
se hitem ev. uděluje; evev. & Tia 8. 5—7.
stem. toho Ježíše. kteréhož jste vy ukři 40) Leddelte se ednevtrnúhe iidevive.edpohu
žovali.

37. To pak uslyševše. zkroušeni jsou
srdcem a řekli k Petrovi a k jiným apo
štolům: Což učiníme. muži bratří?
24) t. hrobu. unrti; smysl: když byl smrt. pekle e
všecky bele-tl s ním! spojeně přemohl. — ") t.

je.-neche
co ůh. nevi-en co člověk. nybrž “svetu“
31) Vihroběevpl-edyekll.

83)t.steho,fovidiueelylite.vllh.ženůhu
nhvyliltlhožDucheev.

lebo

ve; nebo: nenechte pthdeeneed to

hoto
„na (0.1.
1. P42a (nie ev. e v pinu—ni
42) L
v aleve-i
večeře
velehoě sveteetl; dle qojni e dle Kor. 10. 16.
| dle syr-hehe výkladu.
45) &.ti. kteří dohneldlimí býti chtěli. ! nadbytku
sveho proděveli s nulovou elindýnn že tin ne
meni vleeke jnóni. vidnos 12. 12.

46) :. needtehll se hned od "Heidi
uležet Božích
v ehrěině. v půli žalmů . .odlitbůch dlaždi—

tak? —l.);")jen
oNt slavilsvlunm
vb
8 neumi
slev-in večeřePine
(ale ev.)
spojovaly se společně hody Meky. (|. Kor. ll.

aa)-m.)
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Kapitola 8.
Pál jde a Jen-

do Mme. adr-vil ělovůhechro—

nůheednmeni: 12.kůževchdmelidu.umu
,

jen naliheoy'll.-iu.

3. 1—22.

bo co na nas hledlte . jakohychom svou
silou neho moci byli učinili, aby tento
chodil?
13. Bůh Abrahamův a Bůh lsůkův a
Bůh Jakohův. Bůh otců našich oslavil
Syna svého Ježíše. kterého vy jste za

]. Petr pak a Jan vstupovali do chra
mu k hodině modlitebně devate!
jiste vydali a zapřeli před tváři Piláto—
2. A muž nějaký. jenž byl chromý : vou. když on soudil, žeby mel býti pro
života matky svě. byl nesen: kteréhož puštěn.
kladli na každý den u hrány chrámové.
14. Vy pak jste svatého a spravedli—
kteráž slove krásná! aby prosil almužny vého upřeli a rosili jste za muže vra
od těch. kteřiž vchhzeli do chrámu.
žednika. aby v m byl damvšn:
3. Ten užřevPetra a Jana. ani pravě
(na. 27. 20.)
vchhejl do chrámu. prosil. aby almužny
16. ale původce života jste zabili. kte—
dostal.
réhož Bůh vzkřísilz mrtvých. čehož my
4. [ ohleděv naňPetr s Janem. řekl: svědkové jsme.
(Jan 10, no.)
Pohl na nás.
16. A u vlře ve jménu jeho utvrdilo
6. A on pilně hleděl na ně. naděje jeho jméno tohoto. jehož vy vidite a zná—

se. že něčeho od nich dostane.
6. Tehdy řeklPetr: Zlata astřlbrs ne
mam. ale co mám. to dům tobě. Ve jmě
nu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a
choď!
7. [ ujav ho zaruku jeho pravou.
zdvihl jej a hned utvrzeni jsou stem-a
jeho i nohy.
8. A vyskočiv. stůl a chodil:i vešel s
nimi do chrámu. chodě a poskakuje' a
ohvžle Boha.
9. I viděl jej všechen lid. an chodi a
chvíli Boha.
10. Poznali pak ho . že jest ten. kte
ryž na almužně sedaval u bržny chrš
mové krůsně: i naplněni jsou odivenim
a ůžasem nad tim. což se s n m stalo.
11. A kd ' se přidržel Petra a Jana.
sběhl se k mm všecken lid do síně. kte—
raž slove
omounova. divlce se.
12. Vida pak Petr promluvil k lidu:
Muži israelštl! co se divlte tomuto. ene—

te:' a víra. kteráž est skrze něho. způ—
sobila celé toto zdravi před obličejem
všech vás.
17. A nyni. bratři! vim. že jste : ne—
vědomi tak učinili. jakož i knížata vaše.
(Luk. 23. 34.1. Kov.2. e.)

18. Bůh pak. co předzvěstoval skrze
ůsta všech proroků. že trpěti má Kri
stus jeho. tak naplnil.
(Luk.24.u.)
19. Protož čiňte pokial a obratte se.
aby shlazeni byli hřlchově vaši:
20. ab přišli časově obvlaženl od
obličeje žně. a když on pošle toho.

kterýž vlnu khžn jest. Ježíše Krista.
21. kteréhož zejistě musi pojmouti ne
be až do času napravenl všeho . o čemž
mluvil Bůh skrze ústa svých svatých od

věků prorokův.'
22. Mo'žiš za'istě řekl: Proroka vzhu
dl všm P n Bů vaš : bratři vašich jako
mne ;. toho budete slouchati ve všem.
což mluviti bude váži.
(Nin 7.371. llqjž.18.to.)

1) M bylipovinnitřlhrůt n a.. nnodliti: .a

lo,v

ev „Matlab—..ale.

O. 21. Doha veř.-i

devžtoe.

při-ele se holinou

neli třeti po poloh. (Srov. Mar.

15. 23. poco)

:) Dyhu východnía...

aedůpohitakovemle—

finským jeho ahtodrehým e luhlýmiýiehhelo
ee ehn ol de sine Bahno-ony. (II.)

!) Pe 40lu “

eeJe'ttoehoditl.
need velika

pohybevdni nohe— ee “ken tvého nadnveoi pro—

mu.

(le. 85. O.)

lQanianrimPheeknýv-nijmhelehe

Kristin adm oedrevil ohromee tohoto. vim dobře
solného. Dle ieekůho: „A u viru ve jméno jeho
nudil (Kristus)tohoto. hlt Viditea ante; jmeno
jeho a víra v neho old.

10—81) Smysl: Abyste e radost-i opatřili. jehož vim

nyni budme. Erina Pena. v druhů:: jeho přilti.
až přijde. ehy vleeko převul (lek i-te Tec-tahu!)

a napnvil (ll. Petr. 8. IS.). jehož byl Bůh ed
veků divných ajevil.

u) hmmm—.Mdleteletolike.nlhehvdle

T___1
s. 23.- a. 20.
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23. ! stane ee: každa duše. kterůž
elechne proroka toho. vyhlažcna
bu e z lidu.
24. A všickni proroci od Samuele . a
potom. kteřížkoli mluvili. zvěstovali o
těchto dnech.
25. Vyjste synové rorokův' asmlou

svat m. řekl k nim: Knížata lidu : star—
ší. s yšte!
(let. 10,n.)
9. Poněvadž my dnes souzeni jsme
pro dobrodiní na člověku nemocném.
skrze koho tento zdrav učiněn ' t
10. mimo buď všechněm v i vše
mu lidu iaraelskěmu: Ve jménu Pěna
vy. kterouž učinil Bů s otci našimi. řka našeho Ježíše Krista Nazaretskěho. kte—
k Abrahamovi: A v aemeni tvém pože rehož jste vy ukřižovali.jehož Bůh vzkří
hniny budou všecky čeledi země.
sil z mrtvých. skrze toho stojí tento před
vámi zdrav.
(|. Moji. 12. s.)
ll. Tent jest kamen. kterýž zavržen
26. Vám nejprve Bůh vzbudiv Syna
svého. poslal] dobrořečicihovám. aby jest od vás stavitelů. kterýž učiněn jest
se odvratil jedenkaždý od nepravosti hlavou úhelní:

svě.

(le.:ZE.lů.llat.2l.42.Mer.12.lo.)

12. a nenít v žádném jiném spasení;
aniž jest zajisté jiné jméno pod nebem
dano lidem, skrze něž bychom měli spa

Kapitola 4.
Co mneai eloVům Petra . Jenn nvčříll. přišli Zídč .
jeli oba apoštoly; 8. oni pak neohroženě Krůta před

knížaty vyučuji.

23. ]eouce

klrntřim. . tl na to Boha vele

uni nevržtil'i se

32. Ličiunejedno

myslný život vei'iách.

]. Když

ak oni k lidu mluvili. přišli

kněží a aetni chrámu' a Saduceové."

2. mržíce se. že učili lid a zvěstovali
v Ježíšovi vzkříšení : mrtvých;
3. i vztáhli na ně ruce a vsadili je do
žaláře na zejtra. neb již byl večer.

seni býti!

(uns. se.)

13. Vidouce tedy stálost Petrovu a
Jenom, shledavše. že jsou lidé neučení
a sprostni. divili se a poznali je. že s
Ježíšem bývali:
14. vidouce take člověka. kterýž byl
uzdraven. an stojí s nimi. nemohli nic
odmlouvati.
15. Tehdy rozkázali'jim ven : rady Vy—
jíti: a rozmlouvali vespolek.
16. řkouce: Co učiníme lidem těmto?
neb zajisté známý zazrak učiněn jest
skrze ně. všem přebývajícím v Jerusa
lěmě zjevný jest. aniž můžeme za
17. Ale aby se to více nero
velo v lidu. a pohrůžkou přikažme im,
at více v tom jménu nemluví žadn mu

4. Mnozí pak z těch. kteříž byli sly—
šeli slovo. uvěřili: i učiněn jest počet
mužů pět tisíc.
5. Stalo k se nazejtři. že se shro
maždila knžžata jejich a starší a zakon
níci v Jerusalémě:
6. a Annaš, kníže kněžské. a Kaifáš
a Jan a Alexander a kolik jich koliv by z lidí.
lo z pokolení kněžského.
18. A ovolavšejich i'ikazali, ab ni
7.1 postavme je u prostřed.tazali se: koli nemluvili. aniž u" ' ve jménu eží
Jakou mocí. anebo v kterém' jménu uči— šovu.
nili jste to vy?
19. Tehdy Petr a Jan od ovídajíce.

8. Tehdy Petr naplněnjsa Duchem řekli'jim: Zdali to spravedliv!jest před
jeho velebnesti Božské . dle úřadu. jakožto pru
u_ieduika, jenž včs dokonale pončl o Bohu a svete
]
25) t. dle viry; jakož elu věřili v pi-iitiho Medik.

:ekvyvi'tevpřiiedilho.
l) :.dďnlk

obličejem Božím. abychom vše více po
slouchali nežli Boha. auďte! (Nižeň.29.)
20. nebot nelze mím nemluviti toho.
co jeme viděli a slyšeli.

etepeeenidojdete

e mail ehrěmovon.—-") Via Hat.

.pan.
Nevih'ee s mrtvých vrtani. svlšn
ae Iran-y cítili ni.-enimspoitolův (Viz 2)

12) t. uni nlúdne'bo, ed něhoiby sni-li lidu očekůvlu
spa-ení něho. leč od Krista Pěna (L'l'ím.2. b.)
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21. A oni pohrozivěe jim. pro ustili zen. Nebo kolikkoli bylo těch. kteříž
měli pole nebo domy. proděvajíce pli
jz..
kterekby
pro néěeli peníze za. ty věci. kteréž pro
' ;nenelezěe.
nebo věickni
velebilijeto. co sei. bylo
stole pro to. co se bylo přihodilo!
dívali.
(Luk.12.33)
35. &kladli k nohám a štolův. [ mz
22. Bylt zajisté více než čt řicítiletý
člověk. na němž se byl stal ten div děloveli se jednomukaždemu. jakož ko
uzdravení.
mu potřebí bylo.
23. Jsouco
uštěni. řiěli k
36. Tok Josef. kterýž měl od opo
svým s mvůůťjámgožkoň bgli kní štolů příjmí Barnabáš. (což se klédé:
žete kněžské.. sluší knim mluvili.
Syn utěšení). z pokolení levítskeho. ro
24. KteHžto usl čevše. jednomyslně dem z C ru.
(Nížee. 27.)
pozdvihli hluu k
hu & řekli: Pane..
37. moje pole. prodal je s přinesl pe
ty jsi. kterýž jsi učinil nebe i zemi. níze ».položil k nohém apoštolům
moře i všecko. což v nich jest;
25. kterýž jsi Duchem svatým skrze
Kapllola 5.
ústa otce našeho Davids. služebníka Liivi o podvodní monielé Anneli! . Soňu athlon
svého. řekl: Proč se zbouřili národové mm od Boha 1m potresttni; 12. memu činí a.
lnky s ilo. zvaní vypo-uni; 27. mělo odpovídají
&lidé smyslili marné věci?
ro“; 34. Gomel—'l lodi noprotiviti se jim; 40. apoštolů
26. Postavili se králové země &kní
pro Krista mnkžni jooueo. rod-ji so : toho.
žata sešla se ves lek proti Pánu ».proti
]. Muž pak jeden jmhem Ansniáš
Pommnému je 0?
(Zda 2. l.)
27. Nebo nivě vtomto městě sešli s Saňrou. manželkou svou, prodal pole
2. : ujel lstivě něco peněz za pole s
se proti svatému Synu tvému Ježíšovi. vědomím manželky své: a přines nějaký
kteréhož jsi pomazsl, Hetódes &Pont dll, položil k nohém opožtolův.
ský Pilát s pohony o lidem israelským.
28. oby učinili. což ruka tvé s rnds žel3.ďábel
I řekl srdce
Petr: Aneniůši.
pokou—
tvého.' sproč
ys ty
lhal
tvé ulo'n'ln. aby se stalo.
Duchu svatému & lstivě ujal z peněz za
29.Anyní.Pane. ohlednapoka
le?
Jona. u.)
jejich a dej služobn kům svým mluviti
4. Zdaliž nezůstévslo stée tobě? &
slovo tvé se vši důvěrou.
zdali byvši prodéno.v moci tvé nebylo?“
30. tok sbys ruku svou vztahoval k Proč jsi tuto věc uložil v srdci svém?
uzdrsvovéní : k Enění divů s zézrnků
Neselhnl jsi lidem. ale Bohu.
skrze jméno svatého Syna tvého Ježíše.
(lu-. 16.11)
5. Uslyšev pak Ananiéš to slovo. adí
&
umřel. [ připadla bázeň velikť ns
31. A když se
' '. zeti-hlo se
věeck . kteříž slyšeli.
místo. na. kterémž byli shromážděni: .
6. stavěe tedy mládenci vuli jej. s
neplnění jsou vžicknl Duchem svotým.
vynesše pochovali.
o mluvili slovo Boží s důvěrou.
7. lstslo se po chvíli. asi po třech
32. Množství pak věřících bylo jedno
srdceojedna duše: aniž kdo něco zto hodinách. že i manželka jeho. nevědouc.
co
se bylo stalo. vešlo.
ho. co měl. svým mývnl. ale všecky
8. lřekl jl Petr: Pověz mi. ženo. za
věci jim byly společné.
_
toliko-li jste pole prodali? A ona řekla:
33. A mocí velikou vydévsli s
štolé svědectví o vzkříšení Ježíše
' Ano. ze tolik.
Btl. Pána našeho: : milost veliké byla
8) t. vll-kolo tl zlu myllénkn. ty pak jsi v ní
v nich ve všech.
svol |, „uložil ' llůi svůn“ (L). už jsi l okn—
točně lhal . podvéděl!
34. Aniž pak byl mezi nimi kdo nu
21) nun:

„volobllinohostobmooubylo nule..

!) t. decko. co je! ze né užil?
8) Bůh do své nevyzpytotdoémonbosn . opnvodl
nosti je) tak při—ěpotrestal k vým
jiným.

5. 9—36.
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9. A Petr k ní: 1 co jste se smluvili.
abyste pokoušeli Ducha Páně? Aj. nohy
těch. kteříž pochovali muže tvého. jsou
u dveří a vynesou tebe.
10. [ adla hned před noh jeho &
umřela. šedše pak mládenci. nalezli
ji mrtvu. avynesše pochovali vedlé muže
jejiho. '
11. l stala se bázeň velika ve vší
církvi i mezi všemi, kteří to slyšeli.
12. Skrze ruce pak apoštolů dělí se
divové a zámkové mnozí v lidu. A_bý
vali všickni jednomyslně
mounově.

23. řkouce: Žalůř jsme sice nalezli
se vší pilností zavřený a strážné stojící
přede dveřmi: ale otevřevše. žédného
jsme vnitř nenalezli.
24. A kd ž uslyšeli t. řeči setník
chrkmu a knřžata kněžské.. yli v nesnází.
nevědouce. co to s nimi bude.'
25. Přišed
k kdosi pověděl jím:
Aj. muži. kterež jste vsáaeli do žaláře.
jsou v chrámě. stojice a učíce lid.
26. Tehdy šel setník s služebníky a
přivedl je bez násilí: neb se balí lidu.
v síni Salo— aby nebyli ukamenovšni.

(Svrchua. H.)

13. Jiný pak žádný neosměloval se
připojiti se k ním: ale lid je velebil.
14. A více se rozmáhalo množství
věřících v Pana, mužův i žen.
15. tak že na ulice vynášeli nemocné
a kladli na ložcích a nosidléch. aby
kdyžhy šel Petr. aspoň stín jeho zastí—
nil někoho z nich a byli osvobození od
nemocí svých.
16. Schkželo pak se do Jerusaléma
i množství : blízk ch měst. řinéšejíce
nemocné a od duc ů nečistých tršpené:
kteříž uzdravování byli všickni.
17.Tehdy povstav kníže kněžské a vši
ckni. kteříž s ním byli. (jenž jest sekta
saducejské). naplnění jsou zlostí:
18. a vztéhli ruce na apoštoly a vsa
dili je do žaláře obecného.
19. Ale andel Pane otevřel v noci
dveře žaláře a vyvedl je a řekl:

27. A se
přivedše
je. postavili
[ otázaío
jich kníže
něžské, v radě.
28. řka: Přísně jsme přikkžali vém.
abyste neučili v tom jmenu: a aj! na
plnili jste Jerusalem učením svým: a
chcete na nás uvésti krev toho člověka..
(Mat. 27. as.)

29. Odpověděv ak Petr a a 
štole. řekli: Poalouc ati sluší více
ha než lidí.
30. Bůh otců našich vzkřísil Ježíše.
kteréhož jste vy usmrtili. pověsivše na
dřevě.

31. Toho za knížeaspasitele vyzdvihl
Bůh pravicí svou. aby bylo dáno lidu
israelskému pokání a odpuštění hříchů.'
32. A my jsme svědkové těchto slov
íDuch svatý. kteréhož dal Bůh všem.
kteříž 'sou poslušni jeho.
33. slyševše to. pukali hněvem a
myslili je zabiti.
34.Tehdy povstav v radě jeden Fari
(na. 12.7. 16. 26. 27.23)
20. Jděte a stojíce mluvte lidu v seus. 'ménem Ganialíel. úkon-. učitel,
chrámě všecka slova života tohoto.'
vžšcn všemu lidu. rozkaal. aby na
21. Kteříž nslyševše. vešli na usvítě malou chvíli ven vyvedli ty lidi. (23.8.)
35. [ řekl k nim: Muži israelští. pilně
do chrámu a učili. Přišed pak kníže
kněžské a kteříž s ním byli. svolali radu se rozmyslete při těchto lidech. co mšte
i všecky starší synův iaraelských! a po činiti.
36. Nebo před těmito dny byl The
slali do žaláře. aby byli přivedeni.
22. A když přišli služebníci. a ote odas.' pravě se býti někým. jehož se
víevše žalář. nenalezli jich. navi-étivše se
vypravovali.

u) t. nevedou“ si rady. coby ím učiniti mill. (aa)

81)t.abyskruahlnhymrti

„přivedl-hod

hrubka-ý
It. 9. ) k pokhi . spa—L (Emba & &. Srov.
20) :. měle hlt-ena nění Kríatovo. sv. evangelium.
ano 10606 k životu, k spa-sni veda. (Sr. Jan M. &)

Jost buď tentýž. o nhž Jose! Flaviu

88)(mm1.uuaaio.).nyu
2I9'

nuje

„vylil-dl v
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“držel počet mužův okolo ctyr set:
terýžto ubit jest. a všichni. kteříž mu
věřili. b li rozptýleni svnivec obrácení.
37. o něm byl Jůdas Gelilejský
se dnů přiznávení' s obrátil lid po
sobě: i ten zahynul s všichni. kteříikoli
mu přivolili. byli rozptýleni.
38. A protož nyní prevím vám. od
stupte od těchto lidí a nechte jich: ne—
bo jeetlit : lidí nds teto anebo dilo to.
roepednet se:
39. peklit z Boha. jest. nebudete bo
moci zruiiti. abyste sned neb li nale
zeni iBohu odpornl. l přivollli jemu.
40. A povolsvše apoštolův s zmr
sksvňe ie. přikázeli, aby nikoli více ne
mluvili ve jménu Ježíše. a propustili je.
41. Oni pak šli : toho shromáždění
redujíce se.“že hodni učinění jsou trpeti
pohsnčnl pro jméno Ježíše. (un. :,_no.)
42. A nepřestávali ns každý den v
chrámě i po domich učiti :: zvěstoveti
Krista. Ježíše.

Kapitola 0.

3. 37. — 6.13.

ebycbom my opouštějíce slovo Boží.
přisluhovalistolům.'
3. Protož.. bratři! vyheřte : nebo mu
žů dobré pověsti sedm. plných Ducha
svatého s moudrosti. kteréžbychom
ustanovili ned tou preci.
4. My pak pilní budeme modlitby &
posluhovůni slova..
5. I líbila se to řeč všemu množství:
&vyvolili Stěpáns. muže plného víry &
Duchs svatého. :. Filipe & Prochore :
Nikůnorss Timona & Pel-mene &Miku
láše. přichozího' antiochenského.
6. Ty postavili před obličejem epo
štolův. e modlíce se. vzklňdeli na. ne

ruce.'

7. A slovo Páně rostlo &rozmáhal se
počet učeníltů v Jerusslémě velmi: také
velikěpnožství kněží poslouchalo víry.
8. Stěpán pek. jsa pln milosti a síly.
činil veliké divy &zázraky v lidu.
9. l povstali někteří ze školy. kteráž
slove Libertinských & Cyrénskýcb &.

Alcxnnderských s těch. kteříž byli :
Cilicie & z Asie.“ bádajíce se s Stč

penem:

Bv. apoltolovů vyvolají sedm dlahenů. : ulehi & Ště

půn divy u.. s mocná huseje Krt-te. let je. e obc
s'elovún e postaven před vodou udovshou.

10. & nemohli odolati moudrosti &
Duchu. kterýž mluvil.'
(Luk.21. 15.)

11. Tehdy mtm'ili

muže. kteřlžby

]. Zott—chpak dni. když serozmnožoval
\počet u_čenlků.stalo se repu'lnl Reků'

řekli, že jej slyšeli mluviti rouhnvů.

proti Zidům.“byproto
vdovyjejich
anodbhvány
y při ževezdejšlm
po
dolování.

konníky: s sběhše se uclmpili jej a při—
vedli tln rady.
13. a postavili falešné svědky. lite
řlžby řekli: Clovek tento nepřestává
mluviti slov proti svatému místu &zá

2. Tehdy dvenácte apoštolů svolavše
množství učeniků. řekli: Nenit slušno.

aleve proti Mojžíšovi : proti Bohu.
12. Zbouřili tedy lid a starší inl

konu;

dobu Krupá Felle vied-ie. ni 13 It“-tpo smrti
Pile; echo jiny. jen: byl skutecne pčed Jůdou
Galilejským povstal : o umi dejiny plu nepatrný

pě“

pHvlienců jeho mlři

W) L pop-ení lidu. o oems Luh. 2. 2. Nm :tl. 38.
Proto lhaní—ilJůdee Geutmčen lid plilejshý.
(v. 6 po ILI-letu) prevě. te Rím-nm chu-ji uirod

)leh potulní; tehdy oni uede'njiee den- ciu'rl.
svobody eve l “volů hólill. Vůbec lie od :. GI.
před Knutem. co byl l'ompejne zemi ildoveheu

Plone provincií'i'—she n'il přivtclll. neu-tele '
lindu “duelem pnnonly booi'eprod vláda cm'.

1) |. tech Zldů. heh mimolůdslw smljeeuce

.

bydlíte. řeckytoliko mluvih; nebo! prvni : pohonu
ne viru obu'cen Komelius. set-ih. (Kep. ID.) —

") .. vel-idu: Zdenu

2) Melnik-e voj-ici potřebnost-nl vndejkimi : dnů
dohrovolno obetoveny'eh. (Srov. 4. 35.

4) :. zprávy pouze durhovm. eluiů Botich : Uzení
elove jeho.

5) !. rodného: man “duetů.

obrácena s pohen

etve ne viru Menton.
6) t. poevetovelije ti:- ne “ebony či lihny. jimi
mimo pů'u' o chudé nelekelo hutí slovo Bosí
e hnití i podivní veileim velebnou ustou
9) Ti neli eve rodil—neškoly ' Jem-ohe.
eby
um výhled elove Basilio ' eve i'ei'l dich-ll.
IO\. .l'un. nebo: kterymi mluvil on; ]elei byl Krhms
pitellbll. (M.;. 10. so.)
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6. M. — 7. 23.

14. nebo jsme slyšeli jej. en praví:

9. A Potrisrchově v nenšvisti

'íce

že ten Ježíš Nenmtský skui místo toto Josefa. prodsli jej do Egypta.; ele ůh
s změní ustanoveni.' která nám vydal byl s nim:
(l. Moji.37. as.)
10. s vysvobodil ho se všech úzkostí
Mojžíš.
15. A pstříce na něho všickni. kteříž jeho: a dal mu milost s moudrost před
seděli v radě. viděli tvář jeho jeko tvář
obličejem
Faraona.
králen egyptského.
anděla!
ustanovil ho
úředníkem
Egyptem s&
node vším domem svým. (Luojs. 41.31)

Kapitola 7.
Jak 'moene sv. Štbpin před rudou “židovskou Uni.
načež pak nkumenovs'n jest. se 59. Ševel svalu). v usmr—
ceui jeho.

!. Tehdy řekl kníže kněžské: Jest-liž
tomu tak?
2. A on řekl: Muži bratři &otcové.'

slyšte: Bůh slávy ukůul se otci naše
mu Abrahamovi. když byl vMesopo
tsmii. prvé než bydlil v Cháma.
3. s řekl k němu: Vyjdi : země své
s : příbuzenstva svého a pojď do země,
kterouž ukáží tobě.
u. uojz. 13. l.)
4. Tehdy vyšel z země chaldejské :
bydlil v Cháma. A odtud, když umřel
otec jeho. přivedl jej do země této. v
kteréž v_vnyni bydlíte.

5. A nedal mu dědictví v ni. ani ns
kročej nohy: ale zsslibil mu ji děti k
vládnutí i plemeni jeho po něm. když
neměl syna.

_

6. Mluvil psk jemu Bůh: Ze bude
plémě jeho pohostinu v zemi cizí. a že
v službu je podrobí s zle s nimi naklá
dsti budou po čtyry sta let:
(1. Moji. l5. l3.)

7. ale národ. jemuž sloužiti budou.
souditi budu jů. pravil Pán: s potom
vyjdou & sloužiti mi budou na tomto
místě.
8. [ dal jemu zákon obřezovění: &tak
zplodil lsňks & obřczal jej osměho dne:
& lsák Jakoba.: & Jakob dvmůcte Pa
triarchů.
(|. Moji.n'. to. 21.2. as.-as.)
H) I. istni pod-“ni. o nichž vtr: Met. 16. 8. G.)

15) & Bůh míti! jej nlůlmlm leskem. že nepište“
jeho nine-m drženi bylí. si vlo k ovl-voni Eri
stavu s k jejich sehenbeni vypovtdtl.

.

.

2) Entry nuy'vl přitomny'líd. otci rek phsedicí
tě rsdy.

11. Přišel pak hled ns všecku semi
egyptskou .. cha
“skou . soužení
veliké: s nenachšzeli poknnův otcoyě
nasi.
12. Uslyšev pak Jskob. žeby obilí
bylo v Egyptě. poslal otce naše po
nejprv:

(I.llqil. 42.2.)

13. s podruhé poznán jest Josef od
bratří svých s zjeven jest rod jeho Fs
rsonovi.

(|. Hejl 45.a.)

14. Poslav psk Josef povolal Jakoba.
otce svého. ivšecko sve příbuzenstvo.
duší sedmdesite pět.
15. I sstoupil Jakob do Egypta &
umřel. on i otcové naši.
(|. Mojžse. 5. 49.32)

16. A přenešeni jsou do Sichem s po
ložení v hrobě, kterýž byl koupil Abra
hsm ze stříbro od synů Hemorových.
syna Sichemovs.

(1.uojs. za. 16.Jos.24.31)

17. Když pak se přibíiždvsl čes zs
slíbení. kteréž byl učinil Bůh Abraha—
movi. rostl lid s množil se v Egyptě,
18. až
vs
jm '
kterýž nemiláoJosefa. y

v

19. Ten nsklědsje lstivě s pokolenlm
naším. trápil otce naše. aby vyklšdeli
nemluvňňtka svá.. aby nebyla živena..
20. V témž času narodil se Mojžíš s
byl milý Bohu; a ten chován jest po tři
měsíce v domu otce svého.

—

(u. Mon. 2. 2. k Žid. : 1. 23.) _

21. A když vyložen byl. vzala jej
dcers Fsrsonovs s vychovala si jej za
syna.
22. | vyučen jest Mojžiš vší mou
drosti egyptské a byl mocný v slovích
i v skutcích svých.
23. Když pak se mu naplnil čas čty

1750
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řiceti let. vstoupilo na srdce 'eho. aby
navštívil bratří své. syny israe ké.
24. A usi-evjednoho. an betprůví trpí.
ssstnl se ho: a pomstil toho. kterýž bez
průví trpěl. nbiv Egyptského.
.(11.nm. 2. m.)

25. Domníval se pak. že bratří roz
umějí. že skrze ruku jeho choe jim deti
Bůh vysvobození: ale oni nesrozumčli.
26. Druhého pak dne ukázal se jim.
ani se vadí: o mířil je v pokoji rka:
Muži! jste bratří; i proč škodíte jeden
druhému?
27. Ten pak. k
ž činil bezpráví
bližnímu.odehnal ho,ř : Kdožtě ustn
novil knížetem &soudcem nad námi?
28. Zdali ty mne chceš zabiti, jako
jsi včera zabil
ptskeho?
29. [ utekl ojžíš pro to slovo: a

soudcem? toho poslal Bůh ze kníže a
vysvoboditele skrze ruku Anděla. kterýž
se mu ukazal ve kři.
36. Ten vyvedl je. &ně divy a zá.
zraky v zemi egyptské a v moři červe
ném i na poušti za. čtyřiceti let.
(ll. Moji.7—n.)

37. Tent jest ten Mojžíš. kterýž řekl
s nům israelsky'm: Proroks vzbudí vám
ůh : bratří vašich. jako mne; toho bu—
dete poelouchati. (v. Moji..na. 15.Sms. za,)

38. Out jest, kterýž býval v shromáž—
dění na poušti s Andělem. jenž mluvil k
němu na hoře Sinaj i s otci našimi. kte
rýž přijal slova života. aby je dal nám.
(11.llojž. 19. s.)

39. jehož nechtěli poslouehnti otcové
naši: ale zavrhli s odvrátili se srdci
svými
do Egypta.
'
byl pohostinu v zemi madiůnskě, kdež—
40. řkouce k Áronovi: Učiň nim
to zplodil dva syny.
30. A když se vyplnilo let čtyřiceti. bohy. kteřížb šli řed námi; nebo Moj
ukázal se mu Anděl' na poušti hory žíšovi tomu. teryPž už.: vyvedl : země
egyptské, nevíme, co se přihodilo.
Sinaj v ohni plamenněm ve Iti-i.
(11.Moji. 32. l.)
(u. quž. s. a.)
41. A udělali v těch dnech tele s obě
k d'31. A'tu
Mojžíš
uzřevtosstřil.s
divil se vidal. se
a tovali obět modle & veeelili se v díle ru
val.sb
k gmmmhlaspoPáně. řkn: P
kou svých.
32. Já! jsem Bůh otců tvých. Bůh
42. Ale odvrátil se Bůh a vydal je.
Abrahamův. Bůh lsákův s Bůh Jako
aby sloužili vojsku nebeskému. jakož
bův. I zhroziv se Mojžíš. neosměloval napsánojest vknihách rorockých: Zda
se potí-ití.
liž jste mi obětovali o čti zbitá & jiné
33. Řekl pak jemu Pán: ..Szuj obuv po čtyřiceti let na poušti. dome isra
s nohou svých: nebo místo. na kterém elský ?"
(Amos5. 25)
stojíš. země svatí. jest.
43. A Hjsíi jste stánek Molochův'
34. Viděl jsem. viděl trápení lidu &hvěsdu ohe sveho Remfam" podo—
svého. kterýž jest v Egyptě a vždychkni bizny. kteréž jste dělali. abyste se jim
jejich uslyšeljsem i sstoupil 'sem. abych klaněli. [ přenesu vás za Babylon.
) e svobodil. A nyní poj & pošlu tě
44. Stánek svědectví byl s otci na
do
“
35. loho Mojžíše. kterehož upřeli. šimi na poušti. jakož jim byl nařídil
řkouce: Kdo tě ustanovil knížetem a

!. Hospodinshvpodohs vídítshh jmeno„Andel

42) :. odňal jím nan M milostí. ul: is v hruhži
modloalužhu upadli, khuejícs se sind. mesici.
hvssdžm. — ") t. že osohetovolltoliko jenu

umel-u. stůl. s čistou mysli, ts Bůh po

80) Plne“
s u
„Hospodin“vgis-6
jedno misto
druhžho
khdou.
Io ..thmnohdy
mnohých
I'l—
týeh ouův test „Andel—tento Syn Boží sh.

panovalipo

važuje jakoby nikdy nebyli jsme obnov-li.
Zea-L modle Anouk-kých. představeni v podobe
lid-H . hlavou volekeu: bylst ohnul- slunce.

tom
leiti Vurun.
odevlsch
hyL' (Bv.
Amhvol.
as shy
85. 31.
32. o active:
)

co Kronos neho Saturnin, L ]. čn vlo pohlcující.

Jenž oeinolidským—wu.

Vis Jenn. 82. 35. — ") t.jmeno suphketolík

mmm;

. U

( .
. “?“!
Y

Bůh.
k Mojžíšovi,
podle mluvě
způsoby.
kterouž bylaby
vidjaj. udělal
(11.Moji. 25. 40. ZM. a. s.)

45. Kterýž také přijnvše otcově naši.
vneslisJosuem do zeměpobanůfjož Bůh

"

I':— .'íč+1»'

'

* „u

\: „\\ \“
!.ďh: ŠŠŠ—-

' í

ustavíte. paví Pán? nebo které jest
místo odpočívaní mého?

60. stliž
učinila?

.

ruks má toho všeho ne—
(o. 66. 1—2-)

vyhnal před tváří otců našich. až do
dnů Davida.
(Jos.s. u.)

51. Tvrdá šíje '. nocí:-řezanýchsídel
s uší! vy se vždycky Duchu svatému
protivíte; jakož otcové vaši. tskt i vy.

46. kteIZž
milost před
: prosil.
s y nalezl
nalezl_stinek
BohuBohem
Jako

62. Kterému : potoků neprotivili se
otcově vaši? I uhlí ty. kteříž

bovu.

(LKrůl.16.18.2dm 131.5.)

47. Šalomoun pak nutně! jemu dům. stovnli
vy nynípříchod
vůdci Spravedlivého.
: mžedníci byirbož
'; jste
(Ill.KňL6.l.)
(line 23.st.)
53. kteříž jste vuli zákon zřízením
48. Ale Nejvyšší neb dlí v domích
endělův.' ale neostříheli jste ho.
_rukouudělaných. jakož d prorok:
(m xm. s. 21.Níh 17.u.)
54. Slyiíee
to. pukali se vlrddcb
49. Nebe jest mi stolid: země pak svých s ski-i i zuby na něho.
podnoží nobon mých. Který dům mi

u

.r

.n

)Šnalpmndšch10ů-Pw

'Mb-ď

'r
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55. On

'

ln Ducha svatého.

?. 55. — 8. I7.

7. Nebo duchové nečistl : mnohých.

ohlede dating; Pusl'elslávu Božl s kteřlž je měli. křičlce hlasem velikým.
Eežlše stojldho ns pravici Boží. lřekl:
Aj! vidim nebesa otevřeno“: Syna. člo
věka stojícího ns pravici Boží.

(name.)

vycházeli.
8. Množí pak šlskcm poraženi a kul
havi uzdravení jsou.
9. Protož stala se radost veliké v tom
městě. Muž pak nějaký jménem Simon.'
kterýž byl prvé v městě čsrodějnlkem.
svůděje národ samařský. pravě se býti

56. Zkřikše tedy hlasem velikým.
ucpsli uši své s ohol-ili se jednomy
slne naň.
67. A vyvrhše jej ven z města.. kame někým velikým:"
novnli: : svědkové složili roucha svá u
10. jehož poslouchali všichni od nej
nohou mládenec. kterýž sloul Savel.
menšlho už do největšího. řiksjlce: Ten
(Nils 22. av.)
tot jest moc Boží. kteráž slovo veliká.
58. [ knmenovnli Štěpána modllclho
ll. Pozorovali pak na něho. protože
se &řkouclho: Pane Jožlši, přijmi ducha je po mnohý čes svými čáry byl mámil.
mého!
\
12. Ale když uvěřili Fili ovi hlása
69. A poklek na kolena, zvolal hla— jlclmu o království Božlm. křtěni jsou
sem velikým. řh: Pane. nepoklňdcj ve jménu Ježlše Krista. muži i ženy.
jim toho :. hřlch! A to ověděv usnul
13. Tehdy i ten Simon uvěřilz' &po
.! vPánu. Šovel pak přivo il k usmrcenl křtěn byv. držel se Filipa.. Vida také
hbo.
znamení a moci veliké. ano se dějí. žá
snn divil se.
14. Uslyševše pak apoštolů. kteříž
Kapitola 8.
Yuki punish-lodni jsou. v Jermlémé. mpthliso;
&. dhkon mp pkhhýů
ku.. vSemoil.14.
tlvážících;Pl.: šála-n
on jdou
8.
mohký chto hopu

rm;

moe spoitolskou. vyobcovin od

27. nep obdh'l a. vim . pokřtil komorníka

mnm, neumíme.

byli
Jerusalómč.
přijala.
s ovo vBožl.
poslali k že
nimSamaří
Petra a Jana!

16. Kteřlž přišedše modlili se za ně,
oby přijeli Ducha svatého;
16. neb 'eště byl na žádného znich
nepřišel.
e pokřtěni byli toliko ve

!. lstalp se v ten čas veliké protiven
stvl v cirkvi. kteráž byla v Jerusalémě. jménu Pána Ježíše.
: všichni se roz rchli po krajinách jůd
17. Tehdy ukládali na ně ruce s oni
sých &ssmařsk ch kromě apoštolů.
přijímali Ducha svatého.“ (NH.:19,6.)
2. Pochovsli psk Stěpáns muži bo
habojnl . učinili pláč veliký nad ním.
3. Ale Savel huhil církev. vchheje
9) Bylt rodem s nedočk- Gluon. — ") t. Buď
dotočila s pomoci ďlhelskon divne ved vykoná
do domův a jlmaje muže i ženy. důvsl je
nl. sucho tolko lid oismotno mimil. (II.)
do žslůře.
13) Ale nemel pnvdho úmyslu. dobro vůle; „vicedyrh
ul po divotvornó moci npoltolské noi po spr-vs
4. Tehdy ti. kteříž se byli rozprchli.
dlaosd kWh—“
(Sv.Augustin)
chodili kážlce slovo Božl.'
14) Posun Petr. jokoito vrchní puzýž . hlava cirkve.
shy &IIII'ÍCAII' v jednotu též cirkve přijal.
5. A Fili sstoupiv do města Sunni—l.
IT) Toni linkuje,“ disv.hhknpprriln; „kdos—
kázal jim rista..
louv pokřtěni jsou. přivedou se & předat-Mým

6. Byli nk ústupové posorlivi toho.
co pravil ilip. 'ednomyslně posloucha.
jloe &vidouoe 'vy, kteréž činil.
() Prdvůopokuhoastdqeoooptuolósvj-pro
“sledováním nmýiloh; církev ruptýlsnum véh
oich vies se rozlišil..

(biskupům) cirkve. aby noži modlitbou . vůli
dsnim rukou Duch. notebo přikli . lumen-m

Pine utužení byli:“ tout původ svátosti

blimovinl - ntvrsni u vii.. N-

lv.

o sv se

nim odslujo „ploost“ milosti Duch. sv. os od

pulteni hl'ichů. k osprevodlneni . sno
vunosoni; vsv.biřmovůnipak kstntnómu .
stůl.-l vysno'vlni viry slovem l skut
kem.

svllltnich

prvn- doby cirkve mnohým

spolnl
clu-dDuch. sv. so dostánlo. jako

.Invlti cisýml jazyky. divy uuu . ].

s. lis—eo.
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28. a navracoval se. sedě na voze
18. Uzřev pak Šimon, že skrze vzklá
daní rukou apoštolů dává se Duch svatý. svěm a čte lsaiáše proroka.
podal jim nize.
29. [ řekl Duch Filipovi: Přistup a
19. řka: jte i mně tu moc. at každý. přidá se vozu tohoto.
na kohožkoli vložim ruce. přijme Ducha
30. A příběh Filip. slyšel je'. an čte
svatého! [ řekl k němu Petr:
Isaiáše proroka i řekl: Mysliš—'. že ro
zumlš.
co čteš?
20. Penize tvoje buďtež s tebou na za
31. Kterýž řekl: [ kterak mohu, ne
traceui? protože jsi se domníval. žeb
dar Božl mohl za peníze koupen býti. vyloži-li mi někdo? A prosil Filipa. aby
(Mat. 10. B.)
vstoupil a seděl s nim.
21. Nemáš dilu ani losu v této věci:
32. Mlato pak pisma . kteréž četl.
nebo srdce tvě neni u řlmě před Bohem. bylo toto: Jako ovce k zabiti veden 'est:
22. Protož čiň po áni : tě svě nečle 'a jako beránek bez hlasu před tim. dož
chetnosti: a pres Boha. zdaliby snad jej střiže. tak neotevřel úst. svých.
tobě odpuštěno bylo to myšlenl srdce
33. V ponlženi soud jeho odjat jest.'
tveho;
Rod jeho" kdož vypraví? nebo vyňat
23. nebot vidím. že v žluči hořkosti bude : země život jeho. (i.. 53. 7—8.)
a v vazbě nepravosti v' iš.
34. [ promluviv komornlk k Filipovi.
24. Odpověděv pak imon. řekl: Mo řekl: Prosim tě . 0 kom mluvi toto
dletež vy se za mne k Pánu. at na mne prorok? o sobě-li. či-li o někom jiném?
nepřijde nic z toho. co jste pravili.'
35. Tehdy otevřev Filip ústa svá a po—
25. A oni zajisté osvědčovavše a mlu čav od toho pisma, zvěstoval mu Ješiše.
vivše slovo Páně. navrátili se do Jeru
36. A když 'eli cestou. přijeli k jedné
aalěma a mnohým krajinám samu-itin vodě: i řekl omornik: Aj. voda! což
ským kázali evangelium.
zbraňuje. abych nebyl pokřtěn?
26. Tehd mluvil anděl Páně' k Fili
37. ekl pak Filip: Věříš-li celým
povi. řka: staň a jdi ku lední straně srdcem. moinát. A on odpověděv řekl:
na cestu. kteráž vede od erusalěma do Věřím. že Syn Boží jest Ježiš Kristus.'
Gazy: ta jest pustil."
38. I rozkázal státi vozu: a satoupili
27. A vstane šel. A aj! muž mouřenln. oba do vody. Filip i komorník; a po
komornlk. mocn ' dvořenln královny
39.jej&d ' pak vystoupili zvod . ucho
mouřenlnské.'
daco. kte ' byl křtil
nade všemi poklady jejlmi. bj?z přijel pil Duch gině Filipa a nevidělyhovice
omornlk. [ jel cestou svou. raduje se.
do Jerusaléma. aby se m 1:
40. Filip pak nalezen jest v Azotu. a
chodě kázal evangelium všem městům.
až
přišel do Cesaree.'
(Niroa.s.)
19) Chtě ten Simon se
iaadoehovni mec obdrietl.
aby pak jiný- ji

“uje, tim via listel. dohnal

timnasl—iuny'úmyalapřevráceaou vůli svon(v. m);
falešně nakupován- a prodávaná darů
a důstojnosti duchovních pouvade 'nonstvun,
— Šimonským hříchem. lvatokupectvim slova.
10) Tin ryl-kl ev. Peu jakoho hlava cirkve hledu:

uadŠlmonenprosvaeok

iavyloočlljejz

cirkve.ale
ai nebyl
by učinil
polici pravý;
(2l. . há
za.: ae toliko
24) Však
urny-Ueto

tre-tu. 0M

se vlny.anti ae polqlu; rv.

otcovijej protomývaji hlavou keciiův.

83) t. ' nqvětim pocit-ii a trip-ii

akoaá. ale

potom oslaven bude. - ") Buď: zásluhy původ
co Boha—Clown.poněvada'Meni oboji přinu
nostl v jednu osobu Ile ve'riti toliko. nijali

poveliti“ (sv. luh

vy

nebo duchovní ]d'to náde

28) Z vonknnti Boiiho se tam odebral. (23) — ")

devolky — aesčialaš potometve věřících.
37) Tont hlavni článek Viry křeslanaká; nebo! kde

Bdí-těsto Gan. j-v. od Jeruzaléma; nebo cesta.
W
27) t. : NubleJejiš obyvatelů: Arabiapochtaell.a kbš
dlouho inny vla'dly. vůbec Kendaee ve své řeči

I)) imunita

nazvány.

Blhli čechů.

vor-i.še Jeiii Krišna jest Hra na;
dovm'-věří iviemu.

ten! náde

co učil. l kona' ochotně všecko,

co se dle něm jeho voli

mesto : llol-e otčedosenmiho. aidle

vladařovo. (Viz o. so.)
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Kapitola ».

apoštolů.

I?"

ulice. kteréž slove přímé..a hledej v do
mě Jůdově Šavle..příjmím Tamenského;

Ša'al uuu-.o ]. obtécan, h'ie mnu: 23. jen v nebot aj! modlí se.
Banátu a vletu—lůněproudem;
34.Pet-tpro

12 (A viděl' muže jménem Ananiaie.
an vchází a vzklédé naň ruce. aby při
jal zrak.)
]. Šavel pak ještě pohrůžkami a vraž—
13. [ odpověděl Ananiéš: Pane. sly
dou soptě proti učeníkům Páně. přistou šel jsem od mnohých o tom muži. kte
pil k knížeti kněžskému.
(Gal.]. ul.)
rak mnoho zlého činil svatým tvým v
2. a žádal od něho listů do Damašku Jerusalémě:
14. a tent mě moc od knížat kněž
do škol :' ualezl-liby které muže a ženy
té cesty." aby svázanépřivedldo Jeru ských. aby zjímal všecky. kteříž vzývají
salěma.
jméno tvé.
.A kd ž byl na cestě. přihodilo se.
15. I řekl mu Pan: Jdi. nebot nado—
cht-je cirkve.udnv'íl ' Lydde husik, 37. .
vakiísíl v Joppo Tohíthu.

že se
a rychle
obklíčí___přib
o jejižoval
světloksDamašku:
nebe.
(Nilu 22,6.LKO!.15.8.1L12.2.)

bou vyvolenoujest mi on. aby nesl jmé
no mě před pohany i králi i syny isra
olskými.

(Ef.s. s.)

16. Jé zajisté ukéži mu. jak mnoho
vle! co mne" pro— ou musí pro jméno mé trpěti.
17. I sel Ananiéš a viel do domu; a
5. Kte 'ž'rezkl Kdojsi. Pane?Aon: vloživ naň ruce. řekl: Šavle bratře. Pán
Jé' jsem ežiš. jejž ty pronésleduješ. Ježíš. jenž se ti ukázal na cestě. kterouž
Tvrdot jest tobě proti ostnu se zpěčo jsi šel. poslal mne. abys pmhledl a na
Viti..
6. A třese se a žasna. řekl: Pane! co plněn byl Duchem svatým.
chceš. ab ch činil?
18. Aa přijalmk:
hned spadly
s očí
jeho jako
lupiny.
i vstav
pokřtěn
éu k němu: Vstaň a jdi do
19. A když požil okrmu.
'l ' se.
A pa_dna zemi, uslyšel hlas"řkoucí

k sobě:. Savle.
nésleduječ."

mt'izstaA
a tamt bude tobě povědino, co či

Byl pak s učeníky. kteříž by | v Dama—
šku. po několik dní.
20. A hned kázal ve školách Ježíse.
že tent jest Syn Boží.
21.1 divili se naramné vžickni. kteříž
8. Vstal pak Šavel : země. a otevřev
oči. ničeho neviděl. Tehdy pojavše ho za slyšeli. a pravili: Zdaliž není ten. kte
ruce. uvedli do Damašku.
rýž hubil v Jerusalémě ty. jenž vzývali
9. l byl tu tři dni nevida; a nejedl jméno toto, a sem proto přišel. aby je
svéaně vedl k knížatům kněžským?
ani pil.
22. Šavel pak mnohem více se sílil.
10. Byl pak vDamašku jeden učeník
jménem Ananiěš: i řekl k němu Pán u a zahanboval Zidy. " kteříž b dleli v
viděni: Ananiééi! a on řekl: Aj. jé. Damašku. dotvrzuje, že ten jest' ristus.
Pane!
23. Když ak se naplnili dnové mno
11. A Pán k němu: Vstaň a jdi do zí. učinili Židéemezi sebou radu, aby'jej
zabili.
24. Ale znami učinění jsou Šavlovi

niti maš. Tiipak muži, kteříž šli s ním.
stáli ohromeni. hlas zajisté slyšíce , ale
žádného nevidouce.

2) Kině tam Židé : dovolení knls damněskehoměl.
-— ") t. učeniky Krutovy.věí1'ci. křesťany.

4) koliv
t. jasyksm
hebrejským
01.26.
pak soudruhově
jeho.
(Srov. It);
'! s .22„slinní
12. D.) —
") t.
mně tělo mě. církev.
5) &možné! ovhm mdehnntí iedchéujioi milosti mě

"protivní.-ls bude!

tvé neb-poho.

težko-prom

12)t.8svel..ansomodlíl ukáalml'émževíděl
t ns

22)

sessty.

un pumu

ovn-ss

:mhmcosssnillnřtzsm.Egglř.1pom.
ové-1M
avia. -— "
t. k mlčení je
donutil. přesvědčoval vhlkýml dllvody.

um

Bhuttová apoltolstt

9. 25. —10.2.

kas.' Ta byla phu'i dobrých skutkův a
almužen. kteréž činila.
37. I stalo se v těch dnech. že rož
25. Ale učenici mvše jej v noci vy—
nemohši se. umřela. Kteroužto když
pustili jej přes ted'. spustivie v koši.
26. Přišed pak do Jerusaléma. hle umyli._položili ji v sini.
38. Za pak Lyddn blizko byla u Jo pe.
děl při ojiti se k učenlkům: ale všickni
se ho ili. nevěřice. by byl učenlkem. uslyševše učenici. žeby tam byl etr.
poslali k němu dva muže. proalce: Ne—
27. Pojav ho tedy Barnabáš vedl k
apoštolům: a vypravovaljim, kterak na meškej1přijiú
až k nám.
39. ehdy vstav
Petr. šel s nimi. A
cestě viděl Pána &že mluvil jemu a kte když přišel. vedli jej do síně: i obstou
rak v Damašku důvěrně si počlnal ve
jménu Ježíšovo.
(Gal.|. "L)
pili ho
všecky
vdovy
a ukazu'ice
mu
sukně
a šaty
. plačice
teréž jim
dě ala
28. l byl s nimi vcházeje a vycházeje Dorkas.
v Jerusalemě a důvěrně čině ve jménu
40. Kůmv pak všem vyjití ven. po
Pinč.
klek Petr na kolena. modlil se; a obrá
_29. Mluvil také pohanům a hindal se tiv se k tělu. řekl: Thabito, vstaň! Ona
! Roky :' oni pak jej hledali zabiti.
pak otevřela, oči své: &uzřevši Petra po—
30. Zvěděvše to bratři. dovedli ho do sadila se.
(Mu. 5. 41.)
Cesaree a propustili do Tarsu.
41. A podav ji ruky, pozdvihl ji. A
31. Církev pak měla pokoj po všem povolav svatých' a vdov, ukazal jim ji
J ůdskua Galileia Samařsku'a vzdělávala živou.
se. chodic v házni Páně," a naplňovala
42. [ rozhlňšeno jest to po všem mě
se potěšením Ducha svatého.
stě Joppe: a uvěřilimnozi v Pána
32. Stalo se pak. že Petr. když pro
43. [ stalo se. že zůstal mnoho dni v
chňzel všecky. přišel k svatým. kteHž Joppe u nějakého Šimona, koželuha.
ůkladově jejich.. Ostřihali pak i bran ve

dne i v noci. abyjej zabili.(n.Kulma)

bydleli v Lyddě.'

33. I nalezl tu člověka jednoho jmé—
nem Eneaěe. od osmi let na loži leži
Ronalu "mik napemut od Boha. aby povolal
ciho. kterýž byl šlakem poražený.
Petra; 9. M tů poučenn videni. aby h- prodlení
34. I rekl mu Petr: Eneůši! uzdra ao
nm vydal; 21- pouta jaaod poalůvothhral se
Ceau— povůaan bratři:-l; 25. uctivě přijat. kde
vuje tebe Pin Ježiš Kristus; vstaň a do
v domě Kmenové o Krví-tn; “. Kor—Hus a mensi

ustel si. A hned vstal.

(Svrchus. s.)

pohanů cbdrževia daty Dnehnlvatbhn. poutal

35. [ viděli jej všichni. kteříž bydleli
v Lyddě a v Samně: a ti obrátili se ku

jm..

]. Muž pak byl nějaký v Cossi-ei.

Phnu.
'měnem Kornelius. setnlk ústupu..
36. V Joppe pak byla jedna učenice. terýž slovo vlaský."
jmenem Thabitha. jenž se vyklidů Dor—

ze)umyvíudm “nm.mmm

2. nábožný a bohabojný se všim do
mem svým. číně mnohé almužny lidu
a modle se Bohu vždycky.'

řecky

mluvieimi. (Vis svrchu: 6. ]. spotu.

sn) rom-u hlavnimam a...: oba.. byl._
") *r.:
une

viem peti—úd; varujie půdu. jest maskou

82 JinakDioapolls.mMonamdo-l
poodh
)nsalůmewuliul
.odloppaao-Ptiimila;
.!
(.laďa) onom misto a pristav-n, “až
k) e-ujieici do Jem-suma při-“valu byla!
cuts Petronkvrletl'ovini stavnteeh cirkvian
řimi viehc. Mobydladhonal'ůnepotřůi bylo.

36) t. una. ladila. aajha; řecky tah alnjedls jasných
. bytu:-ých oči.

il) t. Nňckh vonné-s;nehet tah alnli. protože njn
them svatým powered byli. n'y'hri i avate žil.
]) lit-hony,

'. deset-nu lámali—ho pluhu čili

'

tedy už GI) mužů. — ") t. italský. l italah
uni-eva aadivajiei.

2) Byl!nh točenýpřivítat: (mlyn)

luhy. t.

kterýž v jediného Boha voi-Ila kaLunl

Betl

3. Ten viděl \: vidění zřetelně. asi v

hodinu denni devátou' anděla Božího,
an vše! k němu a řekl jemu: Korneli!
4. A on popotřiv naň. pojat bhnl
řekl: Co jest.. Pane? [ řekl jemu: Mod
litby tvé ; almužny tvé vatoupilynn po

8. Jimžto vypraviv všecko. poslal je
do Joppe.
9. Druhého pak dne když oni byli
na cestě : přibližovat“se k městu. vatou

pil Petr okolo hodiny šesté nahoru!

aby se modlil.

10. A zlačněv. chtěl pojisti. Když
'imnžodooJ
&
mět5.Annl
před tváři Illoži.
pak oni strojili. připadlo naň vytržení
volej nějxřkéhgošimona. kterýgpšů [g;-. mysli?
jm! Petr.
_
11. i uzřel nebo Otevřené:. utupu'ld
6. Ten jest. hospodou u nějakého Si—
mona. koieluha. jehož dům jest. u moře: nádobu nějakou jako procter-adio ve ' é.
ten ti povi. cobyu měl činiti. (Svrchu9. 43.)

7. A když odšel anděl. kterýž mluvil
jemu. povolal dvou domácich svých :
bohabojnóho vojáka : těch. kteříž mu
sloužili.
uchovtnl: panic-tové sprintu-oni pak byli &.

hel-i . byliobi-im . volhrhm silou Nov

lhhnu podlehli.

3)Villu. Ita-pou.

anosespouštl začtyry rohyanebena
zemi.

12. na. němž byla

všeliků zvířeti

9)anloůonnieehndomu.ůybyluuovdo
chod Monako-odmitl.
lO)Ltu£hvniM. vnhivhehyn-ylbvůu

muumgm..m-wqm.

mtýwluobhb.(ll.lm.12.zřn)

11—16)Vlelikýmizvířaty. HM

videl . počinu

%
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ětvornohá a zeměpluové i ptectvo ne—
beské.
13. I stal se hlas k němu: Vstaň.
Petře. hl s 'ez!
14. Iřek Petr: Odstup to. Pane! neb
jsem nikdy nic obecného a nečistého
nejedl.
16. A hlas opět podruhé k němu: Co
Bůh očistil. ty neprsv býti obecným.
16. A to se stalo potřikrát: a. hned
vzata jest zese nádoba. do nebo..
17. A když Petr sám u sebe rozji
msl. oob znamenalo to vidění. kteréž
viděl: sj. muži. kteřiž posláni byli od
Kornelie. stáli přede dveřmi, ptajice se
na dům 'imonův.
18. A ze_volavše. tázsli se. byl—lib tu

hospodou Simon. kterýž má přijmllšetr
19. A když Petr přemýšlel o vidénl.
řekl mu Duch: Aj! tři muži hledaji tebe.
20. Protož vstaň. setup dolů s jdi s

nimi:!nic nepochybuje: nebot já jsem je
21. Tehdy sšed Petr k mužům. řekl:
Aj.ját jsem. kteréhož hledáte: která jest
příčina. pro niž jste přišli?
22. Kteřlžto řekli: Kornelins setnlk.

F

žel proti němu Kornelius : pad k no
hám jeho. klaněl se.
26. Ale Petr ozdvihl ho. řks: Vstsn.
i já sám jsem ověk.
27. A mluvě s nim, vešel s nalezl
mnoho těch. kteříž se byli sešli:
28. a řekl k nim: Vy vite. jak ohevné
jest muži Zidu obcovati. anebo přistou
piti k cizozemci: ale mně ukázal Bůh.
abych žádného člověka neprsvil býti
obecným. nebo nečistým.
29. Protož povolán byv přišel jsem
bez pochybováni. Ptám se tedy, pro
kterou přlčinujste mne povolali?
30. A Kornelius řekl: Jest tomu
dnes už do této hodiny čtvrtý den.
modlil jsem se v hodinu devátou v do
mu svém;' &sj! stál přede mnou muž v
rouše bllém & řekl:
31. Korneli. uslyšáne jest modlitba
tvá. s almužny tvé jsou připomenuty
před tváři Božl.
_ 32. Protož pošli do .bppe s povolej
Simons. kterýž elove Petr: ten jest ho—
spodou v domě imona koželuhs u moře.
33. Hned tedy poslal jsem k tobě s

ty
dobře
učinil.před
že jsi0přišel.
nynl
my jsi
všickni
ličejemProtož
tvým

muž spravedlivý s bohabojn' s ms'lci stojlme. abychom sl šeli všecko. což
svědectvl ode všeho národa židovské 0. jest koli řikázáno to ' od Pána..
dostal napomenutl od anděls svatého.
34. Tehdy otevřevPetr ůsts svá. řekl:
aby tě povolal do domu svého s slyšel V prsvdě 'sem shledal. že Bůh neni při—
od tebe slovo.
jimsč osob:
(v. Moji. 10. 17. Mond,s. a. (3.1.2. e.)
23. Tehd uvedl joo přijelhospodou.
35. ale v každém národu. kdož se ho
Druhého pa dne vstav. šel s nimi: a
boji & činl spravedlnost. přijemný jest
někteří z bratři z Joppe provázeli ho.
'emu.'
24. A nazejtřl 'iňel do Cesaree.
36. Bůh poslal slovo synům isreel
Kornelius pek oček val jich. svolsv své
ským. zvěstuje koj' skrze J ežlše Kri
přibuzné s blizké přátely.
sta. (tent jest P em všech).
25. [ stslo se. když vcházel Petr. vy—
můl. zoomem se vidící drodové. ktei'i umim
epitel-stím
Krimi obdeenl s v církev jeho
přijet! byti moji. (v. ze) Přesun rozdil mul ši
nými snů-tymi pokrmy. phetalol odloučenáZi
dův od jlny'eh národů; vůichl smrti Kristovou
esprevedhhl jsou. . vel—teev neho a nehod
vqioe jeho ukon ltaky ůěutnl se stanou zde ne
zemi milosti . osprevedloni. temto ne nebeeich
věčnb Než-ion! jeho.

30) Obyčejný 'recky'textpřidžvůt,.epostilje-n se.“
toho vlak neni v rukopleeohMich.
34—85) Snyll: V prevdě nehliz'im. že Bůh nejen né
rod židovský al vyvolil. eby jej skrze Božského

Syn. svého,.lsz'úo Elim epedl, nýbrt te bídy

hohebojný e sprevedlivý človek. buď si jekěhkoliv
nás-ode. hoden jest, eby okne ev. křest přijet byl
vpodrohltl
cil-kov Kristovu
potřebí
prve il
se
obřisose (Hz..
jh unemeje
ohiedmmu
snoodovetve.

86) Lvykoopeei“annotation-Bohen;

toatoo
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37. Vy víte. které slovo se stalo
všem Jůdsku: a sice počínajíc od G i

Kapitola 11.

lee po křtu. kterýž kázal Jan. (Luk.4. M.) Petr ospravedlňujeae některýmvařioh. že k poh-6

38. kterak pomazal Bůh Ježíše 2 Na
zareta Duchem svatým &mocí. kterýžto
chodil dobře číně a uzdravuje všecky
poražené od ďábla. nebo Bůh byl s ním.

vatal; 19. reaptýleaý-í veřieiml realit-uje aavira Kri

stova. ao. svlilt v AMW.

a.

som. potom s Šavlen tam kůže; 26. věiíei tu najprvě
oatvjni jaou k'reataoy; 27. poměhaji v čas hhdn nu

ay'- ' Jan-uma.

(Mat.9.35.)

l. Usl ieli
oitole & bratří.
39. A my jsme svědkové všeho. co kteříž byl:„v Jůdšťilfžlh i pohané přijali
čiůil v krajině jůdské a v Jerusalémě. slovo Boží.
kterehožto usmrtili
věsivše na dřevě.
2. A když vstoupil Petr do Jeru
40. Toho Bůh vz řísíl třetího dne a
salóma. hádali se s ním. kteří byli :
způsobil. aby zjeven byl.
obřízk .
41. ne všemu lidu. ale svědkům od
3. ' ouce: Proč jsi vešel k mužům
Boha předzříaeným: nám. kteříž jsme neobřezaným a jedl jsi s nimi?
s ním jedli s pili. když byl z mrtvých
4. Tehdy zaěav Petr, vypravoval jim
vstal.
(Luk. 24. 43.)
pořad. řka:
42. A přikázal nám kůzati lidu asvěd
5. Já byl v městě Jo pe. modle se.
čití. že on jest. kterýž ustanoven jest od a viděl jsem u vytržen m sli vidění,
Boha soudcem živých i mrtvých.
nádobu
nějakou sstupujíeí jako veliké
.
43. Jemut všichni roroci svědectví
prostěradlo. ano se za čtyry rohy spou—
ští s nebe. a přišlo až ke mně. (10, a.)
že odpuštěn
hříchů
vezmou
svyiěvají.
e jméno
jeho všickni.
kteříž
věří
6. V kteréž pilně pohleděv. spatřil a
v něho.
(Ju. 31.34. Mich.7, ne.)
viděl jsem hovada čtvernohů a zvířata a
44. A kd 1 Petr ještě mluvil slova
zeměplazy a ptactvo nebeské.
' ta, při adí uch svatý na všecky. kte
7. Slysel jsem také i hlas. an mi dí:
říž po ouchali slova.'
(Svrchu4, 31.)
Vsteň. Petře. bí a je:!
45. l užásli se věřící : obřízky.' kte
8. I řekl jsem: Nikoli. Pane. nebo
říž byli přišli s Petrem. že i na pohany nikdy nic obecného. nebo nečistěho ne
milost Ducha svatého vylita 'est;
vešlo v ústa má.
46. ne o slyšeli je. ani m uví jazyky
9. ] odpověděl hlas podruhé s nebo:
& velebí Boha.
Co Bůh očistil, ty neprav býti obecným.
47. Tehdy odpověděl Petr: Zdali
10. A to se stalo potřikrůt. l nato jest
může kdo zabrámti vody. aby nebyli všecko zase do nebe.
pokřtěni tito. kteříž Ducha svatého při _ 11. A aj! hned tři muži stkli !: domu,
jali. jakož i m ?
v kteremž jsem byl, posláni jsouce ke
48. ] rozklad je pokřtíti ve jménu mně z Casares.
'
Pána Ježíše Krista. Tehdy prosili ho.
12. I řekl mi Duch, abych šel s nimi.
aby pobyl u nich několik dní!
nic nepochybuje. A ilo se mnou i těchto
šest bratří a vešli jsme do domu toho
nejprve aveatovho bylo Zidům. ale neleží viem muže.

“

\,

národům, ao Kristus jest Pannu věaeh.
t. obdařil je Bůh ajavoe Natali—i dary Duha
svatého (46a47.) jako apoštol (ll. la), abyheaa
vli pochyby pokřteui býti mo Ii, a na osvědčení.

že nejen Zldy. nýbrž vžecky až rody v církev
avon poVolati. a jim milosti spaní

věčně uděliti rěči.

as) t. : Zdenu.

a blaženost“

k Kristu obržeanivelicí. nebot ny

alili. i.. toliko jim milosti lv. evangelia piinžlea'eji.
48) Nejen aby mu vděčnost avon prehnali. oýbrži dů
kladně o Kristu a povinnsteeb svý—ah
poučeni byli.

13. V ravoval pak nám. kterak
viděl an ě v domě svém stojícího a

řkoucíbo
jemu:kterýž
Pošlimě
dopříjm
JeppePetr.
a po
volej Šimona.
14. kterýž —ti bude

mluviti

slova.

skrze něž spasen budeš. ty i včecken
dům tvůj.
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u. is.-12,0.

V těch pak dnech řiili z Jeru
15. Když
jsem počal mluvili.
připedl Duch
„Ps.vkuý na ně. jako i na saláme proroei' do Anti
28. a povstev jeden z nicli. jmenem
nás 6na rozpomen
tkn. ul sem se na slovo Agnbusf oznamoval skrze Ducha. že
Páně. 'akož řekl: JaJn zajisté křtil vo bude hlad veliký po všem okresu zeme.
dou, e vy pokřtěni budete Duchem kterýžto ee stal za Klaudia."
svatým.(uns. 11.3m-1.5.Nu.19.4.)
29. Tebd učenlci. jedenkaždý podle
17. Poněvadž wdy touž milost dal možnosti svá. umlnili poslati ku pomoci
jim Bůh. jakož'] nám.' kteřlž'jsme uvě bratřím přebývajlclm v Jůdsku:
řiliv Pána Ježíše Krista: kdož jsem byl
30. což i učinili. poslavše to k etar
sim skrze moe Bernabáie a ŠavlL
já. abych mohl zabránili Bohu?
18. To ualyševše. umlkli: aoslavovali
Boha. řkouce:Tehdy | pohanůmdal Bůh
Kapitola se.
k zivota!
19. Ti puk. kteříž se byli rozprchli
před eouženlm. kteráž ee bylo stalo pro
Štěpána. řiili až do Fenicie a Cypru a

do Antiochiež
žádnému nemluvlce
než
samým Židům.
(Svrchua.slova.
1)

20. Byli pak někteřl : nich muži
pršti a cyrenžtl. kteřlž když vešli
Antiochie, mluvili i k pohanům.' zvě
stujlee Pána Ježíše.

21. A bylarukaPáně snimi: ave
liký počet. věřlclcli obrátil se ku Pánu.
22. [ přišla
věst. o tom k ušlm
cirkve. kteráž by a v Jerusalémě: &po
slali Bernebáše až do Antiochie.
23. Kterýž přiied a uzřev milost
Boží. zradoval se a
mlnal všech.

aby v um slu srdce trvalim Pánu;'
24. ne 0 byl muž dobrý a plný Du
cha svateho a víry. l přibyl mnohý zá
stup5Pánu. pak Barnabáš do Tarsu. aby
hleda-l vla: a když ho nalezl. přivedl
jej do Antiochie. '
26.1 byli tu přes celý rok v cirkvi:
a učili zástup mnohý. tak že nejprv v
Antiochii učenlcinazvánijsou Křestane.

Jakub epoltol k rozkazuamden

un. S.Peer Velen.

ale od anděla semene vyevoheem, 19. Herodes se to
a ze pýchu evou od Boha lil-nemu emru peueeee'n;
24.
vel e Bnrnabu vrátil se do Antiochh.

]. Téhož pek času' vztáhl Herodes
král" ruce. ab hubil některé zcirkve.
2. [ zabil ekubaf bratra Janova,
mečem.

3. Vida pak. že'se libilo Židům. uml
nil jlti i Petra. A byli dnovó přesnic.

LKteréhož když byl jal. vsadil do

žaláře. vydev jej čtyrem čtvernikům'
vojáků k ostříhání. chtěje po velikénoci

vyvestijej lidu."
5. A Petr zajisté ostřihán byl v žaláři.
Ale modlitba dále se bez přestánl od
cirkve k Bohu za nebo.

když[!etr
j měl
tu 6.nocA spal
meziHeródee
dvěma vyvesti.
vojáky.
a strážní
svázán jsa dvěma ře
přede dveřmiostřlhali zalL
27) '. n'ekteii : věřících. od Ducha eveteťhodm
prweckým avlňn obdařeni. posláni od epoiulův.

28) ML ee za se. ze byl jeden s 72 uřenikuv _Páne.

“) -—Roku“a “ poKr.. svletl v Jůdeku.Řecku

a Italii.
]) R. 42 43 pom. -—") Byl! vnuk Benid— &.
ř. Velikábo (lepe Ukrutnika) e s mlloeti C_Í'ů'
římských obdržel prave tehdáž s celou židovskou

17) Toei
a působeni. dle připraveni pak
eechedle původu
Hovekev

zv) Vla-::O.
&Na.
.eák.
a:

su umějí;
vat“mao.
jehoži gua.
dozvedeviese
cobyle eeroviSevc-najali alleni ee dle

toho Kornellevl eetniku dostalo.

23) !.*aby.eetrvtni
a pomoci' Bei
na.jestervall
: víře
a službe
dublin
avliitni
milostBoží.

zemi i jméno krale: byl! první sveteký pmovnik.
juli cirkev pmne'aledoved ee jel.
2) ,.Seerllho“ eyna Zebedeove; poh že horlive viru

Kristovu hle-el. Kristu jej a bratr- Jan byl na

sul „syny blesku.“ (Nar. 3. I?.)
4) L šestnácti vojskům. jen! se po řevem veuážl

nie.-ti meli. — ") nn mn. chce se me lidu

zalihiei (J).
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7. A aj! anděl Páně postavil se a
světlo se mstkvělo v příbytku: a. udeřiv
Petra v bok. zhudil ho. řlm: ..Vsteň
rychle!“ A spadly řetězy e rukou jeho.
8. ] řekl k němu anděl:
se &
podvaž obuv evou.' A učinil
. [ řekl
jemu: Oděj se pláštěm svým &.pojď za

mnou.

9. [ vyšed šel za. nim & nevěděl. že

pruda jest. co se dilo skrze anděla:
ale domníval ee. žeby vidění viděl.

10. A prošedše prvni i druhou stráž!
přišli &bráně železné.“ kteráž vede do

šedůe přešli ulici jednu: a. hned odšel
od něho anděl.
11. A Petr přišed nám k sobě. řekl:
Nyni vlm v pravdě. že poslal Pán anděla
svého a vytrhl mne : ruky Heródesovy
: ze všeho očekávaní lidu židovského.
12. A rozjimaje přišel k domu Marie.
matky Janovy, jenž měl přljml Marek.
kdež se byli mnozi sešli a. modlili se.
(Nite 13. 5. Kol. 4.10. ll. Thu. 4. ll.)

13. A když on tlouhl na dvěře vrat.

svyšla
echln.děvečka. jménem Rode. aby po—

14. A 'nkž poznala hlas Petrův.

ro

města: a. tn se jim nama otevřela. A vy— radost nehtevřela. dveřl. ale vběhši agá

stovala. io Petr stoji n dveřl.
15.Ale oni ji řekli: Blúznli. 0m
potvrzovala. šotek jest. Tehdy oni ře ':
Andělt jeho jeet.

16. Ale Petr trval tluh.
otevřeli.utřeli jej : užali.

Když pak
___—___--

11“
17. A

W
k

oponenti,

n.m.—13.10.

rukou. ab mldeli.

byl Barnabáš a Šimon. kte
sloni
rny'. e Lucius Cyrénský e mohou.
kterýž bylspolukojenec
s Heródeeem
trimA. řekl:Povězte to Jeknbovi' i bre— tetu-archouf'
e avel.

vrevovš.

kai—iČTejPin vyvšdl: že

"
ž .odšel
b 1najjinóbmlsto.
den.
] nemalý
rozbroj
AKmžzi pvbtkkš. co se bylo stalo

e Petrem.
19. Ale Herodes. kdyz' 'ej byl hledal
: nenalezl, vyslechnnv
&.khal je
odpreviti. s odebrev se : Jůdsks do Ce
saree. přebýval tam.'
20. Hneval pak se na Tyrske a
Sidonské. Ale oni jednomyslně přišli
k němu. a zlskevše si Blasta. ení byl
krnovským komornlkem. i
i za po
koj. protože potravu braly krajiny jich
od něho.
21. V uložený pak den Henódes.
oblek se v královské roucho. posadil se
na stolci královském a činil k nim řeč.
22. Lid pak pokřikoval: Hlas Boži
s ne lidský!
23. A hned jej ranil anděl Páně. pro
tože nedal cti Bohu; a rozlet se červy.

-24. Slovo pek Páně rostlo a rozmi

halo ee.

2. A když eloužili' Panu & post-ili se.

řekljim Duch svatý: Oddělte mi Sevla
a Bunsbaše k úřadu. k kterčmnžjsem
je povolal.

3.Tehdy postiee e modlice se s ukla

dejicena ně ruce.'propustili je.
4. A oni posláni jsouce od Ducha
svatého.' odešli do Seleucie:" a odtud se

plavilido Cypruf"
5. A přišedše do Salaminy. kázali
slovo Boží ve školách židovských. Meli

pak 1Jana k službě.
6. A když zchodili veškeren oetrOv
až do Pafu. nalezli jednoho muže čaro—
dějnikef falesného proroka. Žida.'jemuž
jméno bylo
esu.
7. kterýž
yl u vladaře Sergia
Pavla.“ muže opatrného. Tento povo
lav Barnabůše a Šavle. žádal slyšeti
slovo Boži.

8. Ale
se vyklůda
jim Elymas
čaro
dějnik
(neprotivil
se takto
jméno
je
ho). chtěje vladaře odvrátiti od viry.

26.Tehdy Bamabkš s Ševel navrátili
9.Tehdy Šavel. kterýž ! Pavel (sluje),
naplněn jse Duchem svatým. pohle
se : Jeruseléma, vykonavče shžbu a děv
naň.
Wadek. s sebou Jane. jenž
měl
(Svrchu
11,přljmi
so.)
10. rekl. ó plný vši 1m . vil chytro—
sti. synu ďáblův? nepříteli vši sprave
dlnosti." nepřeetůvůá převraceti cest
Kapitola na.
Ševelenerubblvyeldoljeoueekpo.hendmuuu
“nove Cyprn. kdeao Elim“ lilprorok onlepeo

m

Peelns vbdei ne viru obrácenjen. bml

(hod)“
na vele
Antiochii
kdežto
proti
dm ma petModli.
mnou H: eidůe.
pohanu
viruseprijeI'L
(Tei prvni epoltolske' cetl-e ev. Pavla.)

I. Byli pak v cirkvi. kteráž byla v An—

tiochii. proroci a učitelé! mezi nimiž

Panepravých“

vil—el mnvdm. — ") Prijmim Aotipes,viz
6.
"ad. Luk..8|. e28.7e

2) :. vedivalimami

I.:.

obec. “ lea! lehko ph

zemni byli. pňjimejlee epo— velebnon must
Vis nike. ao. 8- Ponumene'ni.
3) Tim le nevedli k iii-du apoštolskou.. posvdtlll

ne bieknp-tvi. (Srov. lt 22)

4) :. | nutnouihoM.moveev._
") mile
Jeu od
meetovSyr'n'
ui čtyry
Antiochie.
—-'“)L oetrovn nejv-eli u v středou-neim mori

W) :. nechme. & mhdlimu. synu Alíeove. phone
nónn Pena; byl! i biekupem jemelbmsky'm “:
rivu
hubl-— ")
e ev.
Jeronymn.
s'e ee zim
úvod k .:nu
tujůo.
Důkledoe
einem-ni
p_o

hee-1:60
do aiu
„mu odebrelevecýPetr
vod.)
19)
. :dolu

(vn Ev.

a.. tek ie med
oevoboeenim
ev We)
Pern e
čtvrtého
rokuunie

leti dobe ul III,—_! let.
1) t. kteří vyklidil! pump má

e vyučoval: vol-Hei

QLdleoeohnonl podoben moeovleAnuř-(vis

&. O.) clu! &Dymu &.]. modre. e)
7) &. římského vledeře ostrove (;)-pro. sidliciho v

mm. Pefe. dle jeho! „n'-e Sevi potom Povel
] L

10) Tok jej nesývd pro jeko ltlvó eeeei e myli svůd

eoe. nebo! deb-l jen olee lil e nwm

demu od počtů.

ke vsemu

— ") Proton—prove vite

&"
rei-ivnjd.
— "')e jedine
t. en.-lil
ee ůhčoveti
učen:
novo. piáno
k spo-oni
vedouci

„__—
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11. A hle. nyni ruku Pine usd tebou! Jesse. muže podle srdce mého. jenž
i budeš slepý. nevids slunce až do čssu. bude činiti všecku vůli mou.
amu. is. 14.21lm88.2l.)
A hned i-ipsrlls naň mrkkota s tme. ti
23. Z jeho rodu vyvedl Bůh podle
jde vůkolž hledal. kdoby mu podel ruky.
zaslíbení
lsreelovi
spssitele Ježíše.
12. Tehdy nzřev vladař. co se stalo.
(ls. U, |. )
uvěřil. dive se učení Páně.
24. před jehožto přístím kázal Jm
13. A plsvivše se Pavel a kteříž s
ním byli. od Psfu. přišli do Perge v křest pokaní všemu lidu israelskómu.
(uses. z.)
Psmfylii. Jan psk odšed od nich. vrá
26. A když Jan dokonsvsl běh svůj.
til se do Jenisaléms.
(Na. l5. se.)
pravil: Nejsemt jů ten. ze kteréhož mne
14. Ale oni prošedše Folge. přišli do
Antiochie v Pisidii. s všedše do školy v máte: ale ej! přichází po mně. jemuž
nejsem hoden obuvi na nohou rozvňzsti.
den sobotní. possdili se.
(na. 3. u .)
15. Po čtení pnk Zakons & Proroků
26. Muži bratří. synové rodu Abre—
hsmom.
&
kteříž
mezi
vami
se boji
mali hrsti-í.
k nimmáte—
knížsts
li jskěškoly,
slovořkouee:
uspo Boha! vám slovo spasení tohoto po
menutí k lidu. mluvte.
sláno jest.
16. Tehdy povstnv Psvel s pokynuv
27. Nebo kteří přebývají vJerusn—
rukou. aby mlčeli, řekl: Muži isrselští lémě. &jeho knížata nepoznsvše s od
s kteříž se bojíte Bohu! slyšte!
soudivše jej. neplnili hlssy proroků.
17. Bůh lidu israelskóho vyvolil otce kteříž se čtou ns každou sobotu.
nsše s povýšil lidu. když obývali v zemi
28. A žádné příčiny smrti na něm ne
egy tské. & v rameni vyvýšenem' vy nslezše. prosili Pilátu.. eby jej usmrtili.
ved je ani.
(ll.Moj!. |. |. 13.21)
(Met. 27. 20.)
18. a ze čas čtyřiceti let trpěl jejich
29. A když dokonali všecko. cože
obyčeje. na poušti.
(Il.Mojl.16.3.)
něm
0 b 10. složivše e s dřeva.
19. A uhlsdiv sedm národů v zemi položim hroybu.
ji
Chumsn. rozdělil mezi ně zemi jejich
30. Bůh psk vzkřísil jej : mrtvých
losem.
(Jos.14.'.24.|1.)
třetího dne: s viděn jest po mnohé dni
(Met. 28. l .)
20. asi
čt tech stech a padesáti od těch.
letech:' &swg dal soudce až do Ss— 31. kteříž byli spolu s ním vstoupili
: Galilee do Jerussléma: jenž už dose—
muele proroka..
(Soud.3. O.)
21. A
tom žadnli za krale: i del vade'jsou jeho svědkové u lidu.
(Zní-...7. )
jim Bůh aule. syns Clsovs. muže :
32. A my vim zvěstujeme to zaslí
pokolení Benjaminove, za.čtyřiceti let.
bení.
kteréž
se
stalo
otcům
našim:
u. Krith. 8—10.)
33. že 'e Bůh naplnil s ům našim.
toho zavrhl. vzbudiljim vzkřísiv ežíse. 'skož v klihu druhem
22. A kI.:-ři
Davids
e. jemužto svědectví dd—

vaje. řekl: Nalezl jsem stids.

nsshno jest: . yn můj jsi ty, jk dnes
syns zpodiljsemtebeď'
(Maď.)
34. Ažeje' vzkřísilxml-tvých. aby
se nenavrůtil

co k porušení. takto řekl:

IB) \. heh jste s poh-netu ne na v jednohoBoh.
obrieení. —Tekts'-žnížev.mn-Sto

„Dim vim svatévěcistidovy. věrná.“

l7) ! moe-e; svdíkeu, punýmísisnky

84) :. um s
bilovetvl. Dnvídovl svete ss
shbenLA to. u mbi Pevel. nebylobyee upl

moci-—

doh-enou

ls)soWiMMuMdn-ut—eebodleji
Mob-Midlum nití.“

w) Počíueebuďpotehokphůell—leodnn
mu („pan-") od umrtiHojsiievyo
d: “a
smrti
melo .

!

ntlo. kdyby byl Jed“ : mrtvých nev-ul & žívotu

kfilontvi ved-hen;problem premias- se.

&)usa ínkřilaíildhw

vseho—virů.

i spolu pel se s iGo-ent
soudí. že dlehovni
lese kůlu-svi. tue nevi nulou Pins woe-s

_ ___—„__
_

_ "E17—
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85. A protož i 'inde prsvl: ..Nedké s sebe za. nehodné soudíte věčného ži
vots. aj! obrécime se k pohsnům:
Svatému svému vi ěti porušení.“
(Ždm15.10.)

36. stid

žsjisté ze svéhověku. když

loužil vůli Boží. zesnul s přiložen
jest k otcům svým a. viděl porušení:
(III.na. 2. m.)
37. ale ten. kteréhož Bůh vzkřísil :
mrtvých. neviděl rušení.
38. Protož
o vém buď. muži
bratří! že skrze toho zvěstu'e se vim
odpuštění hříchův s ode vše 0. od če
hož jste nemohli skrze zákon Mojžíšův
ospravedlnění býti.

(nm. 10. s. 21, ca.)

47. nebot tak nám řikássl Pin: Po
ložiljsem tebe a své o národům. abys
byl k spasení až do konce země."

(ls. 49.64

48. Slyšíce pak pohané. mdovsli se
s velebili slovo Páně: s uvěřili. což jich
koli bylo předzl'ízenok životu věhémuf
49. [ rossívnlo se slovo Pinč po vší
krsjině._

50. Zidé pak zbouřili ženy nibožné
a vzácné' a přední měžtsny s vzbudili
39. skrze toho každý. kdo věří. osprs— protivenství fotí Pavlovi s Bsrnnbáp
šovi: i vyh i je : končin svých.
vedlněn bývá...
(Řím.8. 3.)
40. Protož vizte. si na vás nepřijde.
51. A oni
rszivše prach s nohou
což povědíno jest v rorocích:'
svých na ně. přišli do lkonis.
(na. 10.u.)
41. Vizte. potup ci! &divte se s ss
h 'te: nebo 'é dělám dílo zs dnů vs
62. Učeníci pak se nsplňovali rsdostí
ělch. dílo. o terémž bude-li vém kdo s Duchem svatým.

vypravovsti. neuvěříte.

(Heh.1. s.)

42. Když pak vycházeli. prosili jich.
sby vdruhou sobotu mluvilijim slovnta.
43. A když b lo _rOžpuétěno shro
mžždění. šlo mno o Zidův i nábožných
obrůoenců u Psvlem s Barnsbkčem:
kteříž mluvíee nspomínali jich. aby
trvali v milosti Boží.

44. V druhou pak sobotu sešlo se
téměř véecko' město k slyšení slovs
Božího.
45. Tehdy Židé. vidouee zástupy. ns—
plněni jsou závistí s odporovnli tomu.
co bylo prsveno od Pavla. muhsjíce se.'
46. Tehdy Pavel & Bunsbéé stůle
pravili: Vůmt mělo slovo Boží nejprvé
mluveno býti: ale poněvadž je zsmntkte

Kapitola 14.
Povel. Bunsbs'l hil v lkonin. . proneslsdovůnljsouce
od shodného lídn, do Lysa-y se ntíksjiz'l. tn Pavel chro
mého človeks ntdnviv. s Bunekusm prvé u Boh.
jsem. potom ksnenovén jest; na obe kůži v Dofb.,
. nstsnovlvie us mnohých mistech biekupy . hosi. do
Antiochie ee vuci.

l. [ stalo se v lkoniu. že vešli spolu
do školy židovské s mluvili. tak že uvé—
řilo Židův i Rekův veliké množství.

2. A1. mu : Židů nevěřícíbyli. ti
sbouřili : k hněvu p0pndili mysli po
hanů proti bratřím!
3. Byli pak tu dlouhý čas. důvěrně
si očínnjíce v Pénuf kterýž svědectví
vyděvsl slovu milosti své." činů. aby
“)

3—89) Smysl: Obed s posvůtné obřady stsroslkonni
ssmy o sobe můdnémoeo kod ntteni Hi

ůdv s k o-prsvsdlntni nehtu před
to

njidmi

. jsouce

mi Nikiho vykon—

Kristovou; ton se né- síshlo úplného
náledí ke vtunn dobrému; té

'. Híchi srdce půlohenlmpředchésdicí milostíBoi-i
volno bylo víru v Krbu přijmutí . siko- I'.

svuplin uchovéntí.

80) Pohlsvi ženské. jsou více citlivě než run-ant.
jeko se horlivou sbos'nosti
ení-Lvi. tsk se

tu mnu deti bludu. když a. bylo p .dlo.
2) t. prod kid-adm vůbeceprotl npoltol nasvítit.
nuvsjiu.

jakoby novy'ln nčsnim svým obcí ne

rvů-“.W

skthe.(8rov.11.41.41)

“)a-vrhli khsníovíhvls'uoersnhnllss

mzpeesiuManrsshnkpohnů-otd

.

.

8)t.vBenkon cdmbjmmunéemnlivis.
cokruHovívirynprnspilnénmévnli.—
“) t. potvrkovslkéssoi jeli-Jí sur-ky. (lu.
lG. se)

". 4—27.
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se dáli divově a zásahové skrze ruce
jejich.
(. l rozdělilo se množství města: a
sice někteřl byli a Židy a někteři s
apoštoly.

vemu. kterýž učinil nebe i zemi i moře
i všecko. což v nich jest;
15. k
u předeělych věků ne
chával vžec národů choditi po cestách
svých..
16. A však nenechal sebe bez osvěd- 
5. Když pak se obohli pohané . Židé
čení. dobře číně s nebo. dávaje deště a
anov
uknailžaty
|. svými. aby' je ahaněli a kame úrodná časy. naplňuje pokrmem a utě
6. srozuměvěe. utekli do měst Ly šenim srdce nase.
17. A to mluvlce. sotva spokojili sá
okolnl
my a kázali evangelium.
kaonskípšřn
do
Lystry
a
Derbe.
|
do
vši
stulpey.
aNa
by' to
jim pak
neobětovali.
7. (sedá val vL stře muž nějaký. ne
přišli z Antiochie a
mocný na noh chromý : života matky l'konia někteřl lidé: a naveděe nástupy
svě. kterýž bylvnikdy nechodil.
a kamenujlce Pavla. vytáhli (jej) na mě
8. Ten poslouchal Pavla mluvícího. sto, domnlvajlce se. že jest mrtev.
Kterýžto pohleděv naň a vida žeby viru
19. Kdvž pak jej učenici obstoupili.
vstav vešel do města a druhého dne šel
měl.' aby uzdraven byl.
s
Barnabášem
do Derbe.
9. řekl velikým hlasem: Postav se
20. A když b li kárali ev
lium
pHmo na nohy své! [ vzch0pil se a
chodil.
tomu městu a uhlí mnohá. na tili se
10. Zástupově pak uzřevše, co učinil do Lystry a do lkonia a do Antiochie.
Pavel. pozdvihli hlasu svého. řkouce
21. potmujice mysli učenikův a na
lykaonsky:' Bohové. připodobnivše se pomlnajlce. aby trvali u víře: a že mu
sime skrze mnohá souženl vchážeti do
lidem." satoupili k nám. mu:: 28.e.)
11. [ nazvali Barnabáie Jovisem a
(na 16.24?
Pavla Merkuriem: neb on byl vůdce královstvíBožího.
22. A když jim byli zřídili
stará

slova?

postlce se.' cirkvi
porušilia jebilita"u. vmodlili
něhož
12. Kněz také chrámu Joviěova. kte jedněkaždá
(.mn s.)
rýt byl před městem. přived býk s uvěřili.
23.
A
proěeděe
Pisidii.
přisli
do
věnci před bránu. chtěl s lidem obě
Pamfylie;
tovati.
24.1: mluvivse slovo Páně v Perge.
13. To kd ž uslyěeli apoštolé. Bar
nabáš a Pav el. roztrhěe sukně svě. vy— sstoupili do města Attalie:
25. a odtud se plavili do Antiochie.
běhli mezi zástupy. křičlce
14. a řkouce: Muži! co to činite? odkudž poručení byli milosti Boži k
dílu. kteráž vykonali.
(Výie18.l.)
[ my jsme smrtelui. vám podobnl lidé.
26. Když pak přisli a shromáždili
kteříž zvěstujeme vám. abyste se obrá církev. vypravovali. jak velikě věci Bůh
tili od bohů těchto marných k Bohu ži skrze ně učinil: a že otevřel národům
dvéře viry.
27. [ pobyli tu s učeniky čas nemalý!
8) \. netoliko : tvářnost: . s horlivě panneau jeho
[.o-meni. nýbri ohm duhvnim the“

patřil

viru jde: jako dlvůčlnéuim vlemekouc
nost tak vedenim
vecinevedou
nestBoůHusvatýchpuobi: skouměni srdci

lU)ttěhežovodni
l_

V

částkou lest..

Pamelanářečím—

")!-v

indoli.N—ku
(.lupiut). sli
tang-nů
pěn
hro—;
linker.nejvytlibůh.
poselbůův.

velebanbyl u využit-es ha. “na výmluvnusd.
ocitáme. loěnikův. bych s -- sloddův.

lb) t. uasjevll se jim svin.

odkássv je toliko

iool-v lavici. v sveduuii„na

Man.

).".""'“;ů' “m'ů'i'ů

22 akt!

5

dlho

27)th
M.průlw
„l.-ham„staslíoL'

uupsuiav
Pul-.onhidiknJLmsn.
Kov. 11.84.25.

Skutkovóapoltolld.

IE. l——20.

10. Protož nynl roč pokoušite Boha.

nklidsjlcc na

o učeniků jho. kte

ani otcovo naši. ani my nósti jsme
%
H apeůhmkudrkvtaůhvdasod
prvnicirkevaient-' hrnuli-ie; rehož
nemohli?
,tak
se s Markem plavil do Cy
11. Ale skrze milost Pána Ježlůe
pm. (Pavlova druhi casta epitel-ka.)
Krista věříme. že spasení budeme. ja
1. A " že někteří žJůdska.' učili kož i oni.
(112. s.)
bratu-: ebudete-lise obřezovatipodle
12. [ mlčelo vsecko množstvl: a po
obyčeje Mojžíšova. nemůžete býti spa slouchali Barnabůše a Pavla vypravují
(Gal. 5. 2.)
cích. kterake divy a zázraky činil Bůh
2. A když Pavel a Bsrnsbsš nemalý slu-ze ně mezi hany.
13. A když umlkli. odpověděl Jakub.
;por
s nimi. aaůstali
na tom.
aby řks: M i bratli. slyšte mne!
velměli
a Barnabáš
někteříjini
: ostat
nich ili o tu otisku k apoštolům a star
14. imon vypravoval. kterak Bůh
čim do Jerusalóma.
nejprvé shlédl na pohany. aby z nich
3. Tehdy oni souce provozeni od přijallid jmenu svemu.
cirkve. ili skrze kenicii a Samařska.
15. A s tim se srovnávají slova pro
rocké, jakož psáno jest:
thradost ovelikou
bratřím.
rypravujice
obricenlvšem
pohanův:
i způ
16. Potom se navi-itím e. udelam
4. A kd ž přišli do Jerussléma. při zase stánek Davidův. kterýž byl klesl:
jsti jsou odycirkve a od apoštolův i star a zbořeniny jeho zase vzděláni a vy
sich. zvěstujlce. kterakó věci činil Bůh zdvihnujej:
s nimi.
17. aby i ostatni lidé hledali Pána
5. [ povstali někteří : sekty farisej— i vsickni narodové. nad kterýmiž vzý
váno jest jméno má. pravi Pin. jenž
sko. obřezovani
kteří b li byti
uvěřili.
a žepravice:
se také Ze
má mu
při— činí ty věci.
(Amons. ll.ad.)
kg:-ti. aby zachovávali zákon Mojžišův.
18. Známo! jest Pánu od věku dilo
6.1sešlivěcse
apoštolů & starši. aby jeho.
rozvažili
tuto.'
19. Protož jb: soudim.' aby nebyli
7. A když mnohé vyhledavani bylo. zuepokojovůni ti. kteříž se : pohanův
povstav Petr' řekl k nim: Muži bratři! obracejí k Bohu.
vy vite. že Bůh od dávných dnů" mezi
20. ale aby jim bylo psano. by se
námi vyvolil. aby skrne ústa ma slyšeli zdržovali od oskrvn modl' & smil
stvi"
a od togio. což jest udáveného.
pohane slovo evangelia a uvěřili. (10.12)
a od krve:'"
B. A Bůh. je_užana srdce.
dsl'im

svědectvi. dav'jim Ducha sva' o ja ož
inmtm.
(SvrchuIt) is.)
9. a neučinil žádného rozdilu mezi
námi a nimi, vemu očistiv srdce jejich.

ll. Moji. 9. 4. Ill. Moji. 3. H. I. Kor. B. l.
[. Thea. 4. B.)

l9) t. přhvulřujiFokovi. (li) mivamaenreund—
kem jeho

_T"r"f—'—

20) |.. od poživnni veci. obstovany'ch modla'm; : ohni

na ntrojhaly \: poh-ů

!) t. : tech. kteř- aa ale majiee Petrovi, se „nel
k(11.
pohariddm“
: nespokojlvla
se a odpovedi jeho
2 a (l.,s)soudními
velk-růpovinnosti
sl

kua—Mom nklual vH-ieim.(b.)
') Duha
Dolet: s.vateho(vb
dllivgobk
uviaaim veheim.
| a pomoci
) a ruku-l
jak
o
Bolo—m.“d
tribuPha mu

|

s
na
—
niti
7)iam-wax?
..,„F
cena.—y když w...W
ucil
na Vim

“
"

ohe-hanjest. m. n,.

no.)

okazuje, že se slovo Petrovo s pind

povolením prorokd arovnhž.

'

hody.-")

nastřidmó . presny-“ine

To : poh-úv : uni ani to libela-s

uepovatovalo. ha provozovalose slim

svobod“

a k pocu—modl;
vlneobeeaym
pak
timto nlcvern
nkamjim
nejen hrdi
,
ovc-proti
“ctete

a stydlivoatl. nrbn' ! vlellke prohřelmi se i vnitř

htkem.

jimi obe a prauv

“IDC

yh). ohm

toto obo přestalo. kdy! denim

ph'lil svo

bylo;

onoho decline.

15.2'. — IB. 3.

1701

Skutkovó apoštoliti.

21. Nebo Mojžiš od davny'ch časů mů
všech mestech. kdoby jej kazali ve
školách. kdežto na každou sobotu čltšn
b va.

1:33.A pobyvše

tu někte

čas. pro—

pustěni
od bratři vpo oji kům.
teřlž je jsou
byli poslali.
34. Ale Silovi se vidělo. aby tu zů

22. Tehdy libilo se apoštolům i star

231':
tedy Jůdas sšm odšel do Jeru
ezna.
35. Pavel pak a Barnabáš pobyli v
a Barnabášem: Jůdu. kterýž měl přijml Antiochii. učioe a kšžice s mnohými ji
Bambas a Silu. muže předni mezi bra nými _slovoPane.
třlmi.
36. Po několiku pak dnech řekl Pa
23. pišice po nich: Apoštolé :: vel l: Bamabššovi: Vrštlce se navštěvme
starši bratři těm. kteřlžjsou v An bratři po všech městech. v kterýchž jsme
tiochii a v Sýrii a v Cilicii bratřím. jenž házeli slovo Páně. kterak se maji.
jsou z ohanů. pozdravenl.
37. Tehdy Barnabáš chtěl s sebou
24. oněvadž jsme slyšeli. že někteří. vzlti i Jana. jenž měl ijml Marek:
vyšedše od nás. mepokojili všs slovy.
38. ale Pavel prosil. že by on (který
vyvracujice duše vaše.' jimž jsme toho totiž byl odšel od nich 7.Pamfylie a ne
nerozkíuali:
šel s nimi hu práci) neměl vzat býti.
(Svrchu 13. IS.)
25. libilo se nám vjedno shromáždě
39. | stala se nesvomost. tak že se
ným. abychom v_vvolilimuže a poslali
|: vám s nejmilejšimi našimi. Barnabá od sebe rozešli: a sice Barnabáš pojav
šem & Pavlem.
Marka. plavil se do Cypru;
40. Pavel k zvoliv Silu. odšel. po
26. lidmi. kteri životy své vydali pro
ručen
jsa od ratřl milosti Boží.
jméno Pana našeho Ježíše Krista.
41. ! chodil po Sýrii a Cilicii a po—
27. Protož poslali jsme Judu a Silu.
šim se vší cirkvi. aby v volili z sebe
muže a poslali do Antioc 'e s Pavlem

kteříž i sami vám vypravovati budou
ústně tytéž věci.

tvrzoval cirkvi & přikazoval ostřihati

přikaunl apoštolův a starších.“

28. Vidělo se zajisté Duchu sva

tému i nám, žádného více na vás bře
Kapitola 16.
mene nevzklšdati. kromě těchto potře
Pavel si pojal za společnih 'l'lmothu . obřad hl;
bných věci:
9- 5611na |: videni přikazuje]itldousudonha;
“.
29. Abyste se zdržovali od věci obě tn obrštil na viru Lydli. obchodníci s aacbovýn abo
tovany'ch modlám a od krve a od udá— aim: ls. vymitl z jisto devečkysua. nudu:

veněho a od smilstvl; od kterýchžto
věci budete—lise ostřlhati. dobre učinlte.
Mějte se dobře.

30. Tehdy oni propuštěni jsouce, šli
do Antiochie: a shromaždivše množství.
odevzdali list.
31. Kterýžto přečetše, radovali se z

potěšeni.'
32. Jůdaa pak s Silas. oni proroci
jsouce. mnohou řeči napomlnali bratři
a potvnovali.

jest i . Silonmnhšn . do vezmi uni-|,

82—
ale skutečne

evvebm a od úhdn eo řinlhý občanpwp-hh.

l. Přišel
Derbe ajménem
do Lystrry.
A aj!
tu byl pak
jedendo učenlk.
!—
motheus. syn ženy lidovky verici.. z
otce pobana.
2. Tomu davali dobré svědectví bra
tI'l. jenž byli v Lystře & v Ikoniu.

3. Toho si Pavel oblíbil. aby šel s
(|) :. avlšlthtns' prave ustanovenabyla. vile v. 28.

u) !. míli“ a pobuřqiee mydi vsi. . tah vas i'i—
pvavujice o vnitřní i "valů-ni mir . poho,;
oi
jednota u niv mir a pokoj působi. tak reality
n vlie
a boni. v vipeti nivou

31) nebo. Who se jimdostalo.to „>qu

sprosuli

le aarhevlni ohání-ho (IO) zákona lojiitora.

16.4.„a přituoval. . .stariieh'naeivieehšm.
!)duhhnkoanlhjqilúal'nnhů—S.

IS.) a obe byly již u prvnim lil-iii sv. Pavla &:

Derbymuly: byl-lieue Tinotheůvnam jeho

amanebojtsmnvv. navi—.Vlsúvodlalluy
! Timotheovi.
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ním: i po'av jej obřeul pro Židy. kteříž
byli v těch místech; nebo věděli vžickni.
že otec jeho byl pohan.' (|. Kor.o. co.)
4. A když chodili po městech. kazali
jim. aby ostříhlli ustanovení. kteráž byla
zřízena od apoštolův a od starších. kte
ru byli v Jerusalěmě.

(Svrchu15.20—29 )

5. A tak se církve utvrzovaly u víře
a rounůhaly se
tem na každý den.
6. A když ili skrze Frygii a krajinu
on, zabráněno jest jim od Ducha
svatého mluviti v Asii slovo Boží.

do Mysie.
čelí7. seTehdy
jíti dopřižedše
Bithynie:
ale neprikou
jim

Duch Ježíšův!

8. Když obešli Myaii. sstoupili do
Troady.

(Níže20. s. u. Kor.2. m.)

9. [ ukkalo se Pavlovi v noci vidění:
Muž nějaký macedonskí stál a prosil
ho. řka: Přijď do Macedonie a pomoz
nám.
10. A když to vidění viděl. hned jsme
hledali. abychom ili do
donie.'
u'ištěni jsouce. že mís povolal Bůh,
abychom jim kkuli' evangelium.
ll. Protož plavivšc se : Troady. při
šli jsme přímým během na Samotncii'
a druhého dne do Neapole:“
12. a odtud do Filippi. kterážto jest
první“ město té části Macedonia. město
osachíf' ] byli jsme v tom městě ně
kolik dní, rozmlouvajíce.

16-6 —22

13. V den pak sobotní vyšli jsme
ven na bránu k řece. kdež se zdila býti
modlitebnice. a sedíce mluvili jsme že
nám. kteréž se byly sešly.
14. A jedna žena jménem Lydia. ob
chodnice s šarlatem : města Thyatir
ských. ctitelkyně Boží. poslouchala: je
jížto srdce otevřel Pain. že pozorne byla
na to. co se od Pavla pravilo.
15. Když pak pokřtěna byla i dům
její. prosila řkouc: Poněvadž mne máte
za věrnou Panu, vejdětež do domu mó
ho a žůatávejte tu. ] přinutila nás.
16. Stalo pak se. kd ž jsme šli k mod
litbě. že ně'aká děvečka. mající věštího
ducha! potkala se s nimi. kterůž veliký
užitek přinášela pánům svým. předpo
vídaním budoucích věcí.
17. Ta jdouc za Pavlem a za mimi.
volala. řkouc: Tito lidé jsou služebníci
Boha nejvyššího. kteříž zvěstují vam ce

stu spasení.'

18. A to činila po mnoho dni. l slito
valo se toho Pavlovi a obrátiv ae řekl
duchu: Přikazuji tobě ve jmenu Ježíše
Krista. abys vyšel od ní. Ivyžel v tu
hodinu.
19. A vidouce páni její. že pominula
naděje ziskujejich. chytivše Pavlaa Sílu.
vedli na náměstí ke knížatům.
20. a postavivše je _před úředníky.
řekli: Tito lidé jsouce Zidě . bouří naše
město.
21. a zvěstují obyčej. kteróbož nám
8) Tim ných-l protiuhnu— enom
nesluší přijmouti. ani zachovávati. po
15. Q.). nóot prchli-Ile toliko. že
'A eps-ení
nevyhnutelně pod-bi(II.) a
něvadž jsme ímaná.
dl Mlha vdiei-n ilkaaovatl se
na
22. [ sběhl se proti nim lid: a
vůlí
.M— 'Hoazuůmukm
Hoj
v horlivých.
. ee ]: padnutí. Sv. úřednici strhše sukně jejich. káceli je
Pavdlodnel-ondžoaopsm.
takti- vies metlami mrskati.
ů tvých [.sl-tn dak-L ([ Kor.
.
(ll. Kor. II. 35. I. Thea. 2. 2.)

16) t. takový- alý. duche- posedu bylo. kud ho—
doneí věd předpovídal; můžec da'bel. ju duch

ll)kýn—"

Methue

Moped.

"vel.M-hi.

www:;uudmpl. 17)Takmhrilsm' dýdthmď-ncíneii
Inch!
mnichem—“)L
Pnloliahotě k
(Janmnm-tym
spamu—Mun“
.eo vodoznaků,
talmudu“
11de

don

16.23.— 17.8.
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23. A mnoho ran jim davše. vsadili je
38.1;
sami nás
pro usti.slova
Tehdy
služebníci
úředníkům
ta. pově—
báli
do žaláře. přikšeevše etršžnému. aby děli
jich pilně ostříhal.
se, uslyševše. žeby
ě byli:
39. a přišedše odprosili jich. svyvedše
24. Tehdy on maje takove přikhsní.
vsadil je do hlubšího žaláře s sevřel žádali. aby vyšli : města.
nohy 'ejich klšdou.'
40. ! vyšedše z žaláře. vešli k L dii:
25. ehdy o ůl noci Pavel a Sílu mo a uzřevše bratry. potěšili jich a odešli.
dlíce se. chvůili Boha: i slyšeli je ti.
kteříž b li v žaláři.

26. a 'ednou pak se stalo velikě
zemětřesení tak že se pohnuli základové
žaláře; a hned se všecky dvěře otevřely
a všech okovy padly.
27. Tehdy nocítiv strážný žaláře a
vida dvěře žal ře otevřené. vytrh meč,
chtěl se zabiti, ' domnívaje se. že věznovó
utekli.
28. I zkřikl Pavel hlasem velikým,
řka: Nečín sobě nic zlého: však jsme tu
všickni.
29. A žšdav světla. vešel tam. a třese
se padl avlovi a Sílovi k nohám:
30. a vyvedje ven, řekl: Páni. co mám
činiti, abych byl spasen?
31. A oni řekli: Věř v Pěna Ježíše a

Kapitola 17.
Pavel kůže ' Theeeelonlee.. kdyš Židé lld pletí uhne
ebonřlli.tajne u_tikli. beie ee doBeree; tamtéž um
13. však i tu Zidě theeeeloničti ron
i je, M.

een tajneAthén.
od mužům
tem

jana při
' v Amp-gu.

15. do

!. Když pak zchodili Amiipoli a A ]
lonii. přišli do Thessaloniky. kdež yla

škola .dovskš..
2. Tehdy Pavel podle obyčeje vše] k
nim a po tři soboty kšnljim : písem.
3. otvíraje a předkládaje, že Kristus
měl trpěti az mrtvých vstšti: a že ten
Ježíš. kteréhož jů zvěstujivám. jest Kri
stus.“
(Luk. 24. 26—46)
4. A někteří z nich uvěřili a při ojili

se k Pavlovi a Sílovi. i ! níbožnýc a z
budeš spasen ty i dům tvů'. (Mar.16,ne.) pohanů ' množství veliké. i žen zname
32. lmluvili 'emu slovo áně avšech— nitých nemálo.
_
5. Ale rozhorlivše se Zidó a sebravše
něm. kteříž byíi v domu jeho.
:
obecného
lidu
některé
zlě muže a
33. A pojav je tu hodinu v noci. umyl
n'my jejich: a pokřtěn jest hned oni shlukše se. zbouřili město: s stojíce u
domu Jšsonova ' hledali. aby je vyvedli
všecka čeleď jeho.
34. A když je uvedl do domu svého. před lid.
6. A nenalezše jich. táhli Jásona a
připravil jim stůl a veselil se se vším
některé bratří k knížatům města. kři
domem svym, věře Bohu.
35. A když byl den, poslali úředníci číce:„Tito jsou. ješte bouříměetoa přišli
sem,
služebníky. řkouce: Propust ty lidí.
36. I oznámil strážný žaláře slova ta
7. jichž Jšson přijal; a. ti všickni činí
Pavlovi: Úředníci poslali. abyste byli proti ustanovením císařským. pravíce.
propuštěni; protož nyni vyjdouce. jděte že jiný jest král. Ježíš.“
(Jan 19.12.)
8. [ zbouřili lid a knížata měste.
v pokoji. '
37. Ale Pavel řekl jim: Zmrskavše kteříž to slyšeli.
nás veřejně, neodsouzeně. vsadili lidi
Říman do žaláře' a nyní nás tajně vy
hšnějí . Netak: ale nechat přijdou (23.25.) 3) t. &. Ježiš 1.: pnvý nodu od Bobo lidu lare
24) Vla J.:. 20. ?. Poe.
27) t. nebot by_byl ebn životem propadl, kdyby mu

byl nektery eelety' uprchl.
Obče— řilnshbho nesměl žšdny eendre Hahn tn
eteen, leč by byl Hdně dle plen života odsouaen.

BM mu,

daků-u nelibeny' e skus preteky před
'.
4) z. i . ms pehenů.kteii již od 2: obleceni

byNkvihvlednoboBeh—luekheřipendv

$

5) idei P::d . apobčnm'jeho nqoehybne bydleli.
— Pavel nazývá teho Jeune
(mm. 16. zl.)

evýu přibuanyln.

ITI.

l7, 9—16.
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9. A přijavše mhojemetvi odJůeona
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"ililllllh
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13. A když Židé v Theualonice zvě
děli. žeby i v Berei Rhino bylo od Pula

iod ólin th
ch. pro
pa until
ihned v noci vypustili slovo Božl. přišli také tom popuwjlce &
Pull : Silu do Borec. kteřl přišedše honí-ice množetvl.
(tom), vešli do školy židovské.
11. Ale tito byli šlechetnšjšl nad ony.

14. Ale bratři vypustili hned Pavle..

aby šel a k moři: Silas pak : Timo

hei-li 1800v Theualonice. jenžto přijali theuezůstalitun.(8vroho16.

1)

slovo se vši chtivosti. na každý den roz
15. Ti pak. kteří provázeli Pavla. do
vedli ho až do Athén. a navic od něho
važujice pisma..ukliby ty věci hyly.'
(Jen 5,31)
poručenl
k Sllovi aTimotheovi. aby při
12. A tak mnozi : nich uvěřili | ne—
šli &němu co nejeplše. odešli.
málo pohanských šlechetných žen i
16. A když jich Pavel v Athénách
mužův.
čekal. ponhuzovll se v něm duch jeho.'
ll) :. kdyšodolnou vůli . nel-vedenou četli. vida..ano město modloeluibě jest oddůno.
oho-nullhulmani-Nivnici: pohne-in

!Mlha.13%:th

muito!

neli heidi. kdokoliv||

Joo &. 89- CO.)

čteš. (Bv.

od duchovní budou
oůbyvoulv
MaMMoMuno

16) '. pohon: byl v nflu" "to
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17. [ hádel se : Zidy i :; nábožnými
ve škole a na niměstl
o všecky dní s
těmi. kteHž přítomni by i.
18. Tehdy někteří mudrci epikurej
čti“ a etničtí" hádali se s nim : někteřl
řekli: 1 co chce tento pliskač povědlti?
Jiní pak: Zdá se býti zvěstovatel no
vých bohů; nebo jim
ravoval 0 Je
žíšovi &o z mrtvých va

l.

19. [ pmoždše
ho vedli do jaké
Areopaguf
řkouce:
emo—lilvěděti.
Jest to
nové učení, kteréž vypravuješ?
20. Nebo nově jakési věci vkládali v
uši naše: protož chceme věděti. coby to
bylo.
21. (Athénštl
k všickni i přlcbozi
hosté ničehož jingho tak pilní nebyli.
jako aby něco nového povídali. anebo

slyšeli)

toho.:. obmtelepilvimboluutvi statni tek

22. Tehdy Pavel stoje u prostřed

hluboce v ohmů modlodnibů pohřit-l jean.

IB) Dle Epika"
nebo : m6.

ukdnll. 1-1: učilie vdhfý na.
' '

'

človůmůie bid-Amoeba

'

abl-touhu.

kdyiuprouvie-nmuitůouu'iJejetb

ma'.„bohudík-liší, ní i mm jen, „Nil

vot "ili —

19)Aruůvchlnngnllllhvuue-můnhm

novu—tý.)ii

má:

mz

Bkutbvě epoětolltl.

Areopegu. dí: Muži athěnčtl. vidím. že
jste ve všem těměž příliž pověreěnL'
23. Nebo procheze ze e vida modly

veže. nalezl jsem tak oltiř. ne kterěmž

". 33. — 18,8.

muže. kterěhož zřídil. dňvaje víru všem.“
vzkřleiv ho z mrtvých.
32. Uelyševše pak o vzkříšení z mrt

nepeino jeet: Nezniměmn Bohn.'

vyicb..někteří
se posmívali
někteří ře
Poelechneme
tě o tom:. podruhé.

Protož co vy nemajíce ctíte. to ji zvě
stuji vim.
24. Bůh. kterýž učinil svět ! všecko.
což jeet na něm. ten jen. pinem nebe !
země. nebydll v ch.rimích rukou udě
laných;'
(Smat.7.m.)
26. aniž bývá ctěn lidským rukama.
jakoby něčehopotřeboval.ješte on divi
všechněmživot| dýchení ! všecko:

33. A tek vyšel Pavel z prostředku
jejích.

(Žalm 49. to.)

26. a. učinil z jednoho všecko poko
lenl lidské. aby přehyvalo ne vši tváři
země.
řiv uloženo čeey & meze pře
bývení jejích.
27. eby hledali Boha. zdeby snad se
ho domekelif neb ho nalezli. ačkoli není

daleko od jednoho kežděho z nie."
28. Nebo v něm žijeme a. hybime se

i jsme:“ jakož ! někteří z vašich básni

34. Někteří pak muži řidržíce se ho.
uvěřili: mezi kterýmiž | i))ionysiue Are
opegite :: žena jmenem Demarie. a jiní
s nimi.

Kapitola 18.
Pevelkiievloriatea

Zldipretleěmuleboeříce

odmrheni ]eouedvledaže. !&Fevel eeetujedoEleee.
Cee-rece

odtud do Antiochie. do Ge

letehaah-ygiche; “Apollo od Akvllyjeevyuěen.bili

ermii'rnje
virem“

1. Potom vyšed z Athén. přišel do

Korintu?

2. : nalezne 'ednoho Žida jménem
Akvilu. rodem z Pontu. kterýž nedávno
byl přišel z Vlach. &Priecillu. manželku

(protože
rozkázal
Klaudios.
ků" pravili:Jeho njietě | plěmějeme. jeho.
abyvvšichni
lidébylz Říma
odešli.)
při
2.9 Jeouce tedy plěmě Boží. neumí stoupil k nim.
me se domnívali. žeby zlatu. nebo stri
3. A že byl téhož řemesle.. zůstivel
hru. enebo kameni. rytině umění a dů u nichadělal: (bylipak řemeslatěch.
myelu lidského. Božství bylo podobno. kteříž delaji steny )' (20.24 u. Kor.11,94
30. A zajistě čoey tě nevědomosti
4.1 rozmlouvnl ve škole židovské
prohlídaje' Bůh, nyní zvěstuje lidem.
každou sobotu. vklideje mezi tojméno
eby všickni všudy pokání činili. (u, n.) Pine Ježíše.. :. přesvědčoval Židy i
31. proto že uložil den, v kteremž
souditi bude svět v aprevedlnoeti skrze
.yA když přišli z Macedonia Sílu
e Timotheue. kizel Pavel horlivěji
slovo ! oevědčovalŽidům. že Ježiš jest
22) Dle řeckého && ' dohtěm emylln: „piilil bohův

u bolid.“ bohehojni: podoba eo. it lv. Pevel v

tanto eny-le tekd i. (za,)
a) t. jen umo oltei—neviem; bylitedy tak mnm
et.!teHhohdv, že vyu-vili tehi eltil'behn
euni
eli.

jekohyterevhneeete

27) kdanydlzheuminhndoůljlewcy. bunt; tee!
M.
eby“velitele evěhopuael.
tin blahu-ti doeih!.szevnje aimed
ve
lebnoet even edn

muh'ťimmmf

Kristus.

6. Když pak oni odporovali a. se rou
31) Leh-nky

tvrdivjehoznmvýeh višní. tim!

dechu,!- ůetěůoelúhlem.-omnib—
!) Imhhbohetlwineuatnim. mg.m—w.

úkazyApřimdy, nýbrž ! luke

nejohDVůlleky-mžiimeem"polu
votniiepedivi.
—")Anh|e.
MM
4)Dlel.K.or.2.1.e
:,hledh lhůty,“ buď: elitovni; neho: po

vlilivě;nebe:ebvivevt

hud

ostře proti ukonu i.idevekime vyetoulitl.

(Srov.B.)—")Lpohany; anna-l.!

18.7.— 19.1.

Skuthově

ball, vytřšseje mucbo svě.. řekl k nim:

Krev vaše na hlavu vaši! je číst ju,"
pů'du od této chvíle k pohanům.
%. A jda odtud. všel do domu něja
kšho člověka.jmenem Tits J usta. ctitele
Božího. jeboi dům byl u samé židov
ské školy.
8. Ale Krispus, představený školy.
uvěřil v Pána se vším domem svým: a
mnozí : Korintských slyšíce uvěřili a
byli pokřtěni.
9. I řekl le v noci u viděníPavlovi:
Neboj se. ale mluv a nemlč;
10. nebi ja jsem s tebou a žadný ne
sibne na tebe, aby škodil tobě. nebo
mnoho mem lidu v tomto městě.
11. Byl pak tam rok a šest měsícův.
uče je slovu Božímu.
12. Za Galíioua' pak. vladaře Acbšj—
ského. povstali Zidé jednomyslně proti
Pavlovi a přivedli jej před souduou
stolici.
13. řkouoe: Tento navádí lidi, aby
proti zákonu ctili Boha.
14. A kdy? Pavel očal otvírati ústa.
řeklGallio kZidům: Smuži Zidě. kdyby
něco bylo nepravého, nebo mrzký ně
jaky zločin, slušně bych vás vyslyšel:
15. ale že jsou to hádky o slovu a o
jménech a o sškonu vašem.
sami
vizte: jš nechci toho soudcem b ti.
16. l odebnal je od soudně stolice.
17. Tehdy ucho ivše všickni' Sosthe
uesa. představenéťo školy židovské. bili
jej před soudnou stolicí: a Gallie na to
mc nedbal.

6) Ne snemeni. ie ee vlebo spolu: s nhnl vsdlvi.
— “) :. vy jste samí vinni své “knihy; :s ne
jsem mm vinen.
.
12) Byl! bratr mudrceSeneky s ni ee a to. še skne
něho se tento e sv. Psvíemsnřenim kře-hustým
obaněmíí.

“_ snad umim.. jse. ještě ee

uspokojil; nebo Zidě, ie neststečně vecí jejich
mu (1. Kov. 1. l.)

1778

oholiv sobě v Cenchršch blavu;' nebo
měl slib.“
(mm:.u. [V.llojl.21.as.)
19. I přišel do Efesu a nechal jich
Sám pak vied do školy. rozmlouval
s 'dy.
20. Když
pobyl. nesvolsak oni prosili. aby dále
21. ale rozžehnav se a řka:' Navrá
tím se k vám zase. bude-li vůle Boží;
bral se : Efesu.
22. A přišed do Cesaree. vstoupil (do
Jerusalem) a posdravil cirkve &sstou
pil do Antiochie.
23. A pobyv tu některý čas. odšel. a
prochheje pořád krajinu gnlatskou a
Frygii._potmoval všech uěeníků.
24. Zid pak nějaký. jmenem Apollo.
rodem : Alexandrie. muž výmluvný.
učený v písmě. přišel do Efesu.
(1. Kor. |. na.)

25. Ten byl naučen cestě Páně: a
vroucím duchem mluvil a učil pilně těm
věcem. kteréž jsou Ježíšovy. znaje toliko
křest Janův.
26. Ten tedy počal důvěrně mluviti
ve škole židovské. A kdyš ho uslyšeli
Priscilla a Akvila. přijali ho k sobě &
pilněji mu vykládali cestu Pšně.
27. Když pak chtěl jíti do Achšje.
psali bratří učeníkům napomínajíce.
aby ho přijali. A když přišel. prospěl
mnoho těm. kteříž byli uvěřili;
28. nebo naramně přeměbal Židy.

zijemědokazuje
: písem. že Ježíš jest
ristus.

Kapitola 19.

(l. Kor.!. l.)

18. Pavel pak pob v tu ještě mnoho
dní a roziehnav se s ratřími, plavil se
do Syrie (a s nim Priscilla a Akvila).

17) Bod Řekove.

apoltolltí.

Pavel khi s bil-mnie ' Hen něktuě něeniky Ja
novy; 8. na s pm
m..Gvy činů; 18.1sksalýln
se posunu nekteří

vi aeklinsěí židovští; IB. vbi-iai

hlínu. se vyznávali s hříchů svých; 24. sletnik De
metrius shodil lid proti Pn'lnví.

l. ! stalo se. když byl Apollo v Ko
rintu. že Pavel prošed vrchní“krajiny.
18) Přístevtomi

—

mnou

es dve nule valili.

tumejsky',uín'etíseneěssvinesvy

koutijlete'modli seběti.(V'ís 21.24)
21) Dl. “kterych
rukopisů:„lin
telne přilti svitek (letnic)slasti v Indus.“



mu
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apdtolití.

19. 2—36.

přišel do Efesu a naletl tu některé uče
niky;
'(smhu 18.19—27.)

Pina Ježíše nad temi. kteříž zlé duchy 
meli. říkajíce: Zaklínšm vis skrze Je- 
žíše. kterehož kaže Pavel.'
i řekl knim:
ZsližAjste
Du
cha2.svatého.
uveřivše?
oni přikjhslik
řekh kně
14. A' bylo nějakých sedm synů
mu: Bs sni jsme neslyšelL'zeDuch svatý Žida Soevy, knížete kněžskeho, kteříž

i“

to činili.
3. On pak řekl: V kom ted jste po
15. Odpoveděv pak zlý duch. řekl
křtěni? A oni řekli: Křtem anovým.'
jim: Ježíše ?znám a o Pavlovi vím: ale
4.1 řekl Pavel: Jant křtil lid křtem .dojstevy
16. A vskočivns. ne člověk. v kte—
pokání, řka. ab vtoho. kterýž měl po
rémž byl ďábel velmi zlý. a zmocniv se
něm přijíti.vvel-iš.to jest v Ježíše.'
(Svrchull. IG)
obou. přemohl je. tak že nazí a zranění
5. To nsl ševše. pokřtěni jsou ve : toho domu utekli.“
jménu Pins ežíše.
17. To pak znamo učiněnojest všem.
6. A když Pavel na ně vzklšdal ruce. Židům : pohanům. kteříž bydleli v Efe
přišel na ně Duch svatý, a mluvili jazyky su: a připadla bázeň na ně na všecky a

a prorokovalif

bylo jméno Pána Ježíše velebeno.

7. B lo pak všech asi dvanácte mužů.
18. A mnozí z věřících přicházeli.
&Tyehdy všed do školy židovské-. s vyznavajíce a vypravujíce skutky své.. _
důvěrnosti mluvil po .tři měsíce. mz
19. Mnozí také z těch. kteříž byli
mlouvsje a přesvědčuje o království všetečných vécí' hleděli. snesli knihy a
Božím.
spálili přede všemi: &spočetše cenu je
9..Když pak se někteří zatvrdili a jich. shledali padesšte tisíců peněz.
ea"
nevěřili. mluvíce zle o cestě Páně před
20. Tak jest silně rostlo slovo Boží
množstvím. odstoupiv od nich. oddělil a zmocňovalo se!
učeníky' rozmlouvaje na každý den ve
21. A když se to dokonalo. umínil
škole nyějakého T
Pavel v duchu, aby prošed Macedonii &

10. A to se dno“

dvěléta. tak že Acháji. šel do Jerusalem

všickni. kteříž řebývali v Asii. slyšeli

slovo Páně. Ži š | pohané,
ll. lnemalé divy činil Bůh skrze
ruce Pavlovy:
12 takže i šátky s. písky s jeho těla

řka: Když

pobudu tsm, musím také
m viděti.
22. [ poslav do Macedonie dva z těch.
kteří mu přisluhovali. Timothea a Ernsta,
sám zůstal v Asii do času.

23. Stalo se pak v ten čas nemalé
na nemocnése nosíval aodstupovslod
zbonření pro cestu Plně.
nich nemoci. a zlí duchové vycházelz.
24. Nebo zlatník jeden. jmenem De—
13. Ppkusili pak se i někteří z tou—

levých Židů. zaklínačů. nývati jméno

métrius. kterýž dělal stříbrno chrámy“
Dišny. daval nemalý zisk řemeslníkům.

13) Zs autoři | Zl“ vs měna Boin- aw,

tdi. řsčonoM12.

vymí—

pom.. množin-kamos

sl osvojujieauli.: klam-li. jak toto se pravi.
tomu takto Bůh. aby sníst—:o bylo

8) t. nm

nm sv.Minute:, s

ss na

řídil

ůkvesvluhís

sstsvalo. (Bm. svrchu 8. l

s) \. km.,

odZldv. ,

ha sv.vt
)

v

jaho Pánů. (l7-)
IB) :. nesen bun: ph jsouce. mall

se s hříchů

svých.spovidaliss.vnutit-Ilam.

nenisjsvne:

nía bf. sahhvun a L |:..
povedal byl. Visúvsd—lst k

Po 38h.(moai
"Lawson-ky př
24) :.
"podobu"
„.
jm .
ld menil—veci
snůhochlum
Dudl- ls zlato,isbn

l,. 25. — 20. 8.
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26. 'l'en svolavje i ty, kteříž byli po řekl: Muži eí'esětí! i kdež'es tčlověkll.
dobného řemesla.. řekl: Muži. víte. že jeůtoby nevěděl. že město í-lfeekých ctí
velikou Diánu a Joviiovo pléměf"
tímto řemeslem zisku nobýváme:

26. a vidíte s slyšíte. že tento Pavel
netoliko v Efesu. ale téměř po vší Asii

36. Když tedy tomu odpírati nelže.
musíte pokojni býti a nic opovžžlivě
nečiniti.

přemlouyaje odvratil mnohý. ústup.
pravě: Ze nejsou bohové, kteříž bývají
37. Přivedíi jste zajiste tyto lidi.
rukama udělení.
kteříž nejsou ani evatokradcove. ani
27. A protož nebezpečenství jest. aby rouhači bohyně vaší. .
nám netoliko tato naše částka živnosti
38. Mají--li pak Demetrius a kteříž
v pohrdání nepřišla. alebrž | veliké Diá jsou s ním řemeslníci. proti někomu při.
ny chram za nic nebude jmín. ano i na bývat obecný soud a jsou vladařové. ne
zmar přijde důstojnost te. kterouž ctí chat na se vespolek želují.
všecka Asie | okres světa.
39. Pskli čeho jiného hledáte: i o to
28. Uslyševše to. naplnění sou hně bude moci v poředném shromáždění
vem & zkrikli řkouce: Vel & Diens uhozeno býti.
Efeských!
40. Neb jsme i v nebezpečenství,
29.1 naplněno jest město rozbrojern abychom nebyli obžalováni z dnesniho
a hnali se úprkem jednomyslně do di zbouření: ačkoliv žádný. (o kterěmžby
vedla.' uchopivše Gaja & Aristarcha. chom mohli počet dííti.) není vinen
Macedončany. průvodčí Pavlov.
timto sběhnutím. A to pověděv rozpu
30. Když
k chtěl Pavel jíti mezi stil lid.
lid. nedopustililučeuíci.
31. Ano i někteří : knížat Asian

Kapitola zo.

jeho. poslali
kských.'
němu.kteřížbyli
prosíce.apřatelě
y se nevydával
do
divadla.
32. A tu rozliční rozličné křičeli. ne
bot b lo shromáždění bouřlivě a větší
jich Jet nevěděli. proč jsou se sběhli.
33. I yytžhli z zástupu Alexandra.
ano 'ej Zidě pobízeli. Alexander
v rukou kynutim mlčení.
těl
zprávu dáti lidu.

Sv. Pevel cestuje do Neodonske . Řecko. 6. nevržtil
se do Trendy. kdes“ mlždenee Entyche nkžieil. 18.

cestujedžle1!on

e “ani.
loučísevmletnsbhhpy

1. Když pak přestal ten rosbroj. po—
volav Pavel učeníkův a učiniv k nim na
pomenutí. rozžehnal se a vyšel. aby šel

do2Mecedonie.'
.A když prošel ty krajiny a. napo—
mínal je mnohými řečmi. přišel do ze

34. stal
Když sepak
jej hlasu
mali. eže
Žid.
jeden
cb. jest mě řecké.
dvě hodiny volajících: Veliká. Dižni:

Efeských!
35. A když píeař' upokojil zástupy.

slo-ovl! koetl. nebo dřev-. bylo! pak Día-e (Ar

t-iíde) bohynb.

nevdiei Inne (mode). jmine e

e ?e dikuse(chasa)
29)%“:

hre-: e úpe-Gm.
een-mms

nelenk void-im

nýbrž í obecným sborům e eee

8l) t. “stejní in.-.brt obce. přeletu-eleespržveově
duhu e need-ici kneisky'chůorův pohanských.
35) t. před-temy obce. od mute-stve svoleny'.ale
římskou. sledeži podrobný

3. Když
tu' pobyl tři měsíce. či
nili mu
éůklady. když se měl pla—
viti do Syria: i umínil nevrktiti se skrze
Macedonii.
_

dceru.vískm—

Dlereekthe'
:„esnebe

spadloug“bejílitesižoeeěemeeíeó.žeenebee

I)Učelúeeecy(19.)byl.ebycírkvevsslnek
oeecbuleeeoópotvrdíl. mnohepot-h
neumis—í
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4. Šel
e nim So
r. e n P
Bu'eenek ho. a : Theeepzltzmckyých
it:-.

30. 4—24.

jsme přietalik Sámoeuf a nazejtříjsme

přišli do Milétu:
16. neb byl Pavel uminil minouti
Efesu. aby se nemeikal v Aaii; nebo
pospíchal. bylo-liby mu možno. aby byl
6. Ti iedše napřed. čekali na nás v o letnicích v Jerusalemě.
Troadě:
17. Tehdy poelnv z Milétu do Efesu,
povolal staršich' cirkve.
yFk'
jeme
se
plavili
dnech
18.
Kteřížto když k nemu přišli a
řesnic :
Ppi &přiili'jsme ním do
roady v pěti dnech a tu jsme pobyli byli pospolu. řekl'jim: Vy víte. od lprdvo

starchue a Sekundus a Gajus Derbenský
akne
Timotheus:
: Aaianských pak Tychi
e Troňmusf

"medlli'
7 e d

ní d

o eobotě.'

ního dne. v kterémž jsem přišed

když Asie. kterak jsem po všecken čas s

jeme eebyk mii k lamlžni chlebu. mlu— vámi byl.
19. syloužePánu se vší pokorou" a :
vil k nim Pavel. maje mejtří jíti pryč.
i prodlil řečí až do půlnoci
slzami" &pokušeními. kteráž mi se při
8. A bylo mnoho světel na síni. kdež hhela ž úkladů židovských;
jsme byli shromážděni.
20. kterak jsem ničehožnepominul :
9. Jeden pak mládence. ménem Eu užitečných věcí. ab ch vám neoznámil
tichus. sedě na okně. pohl-iiil se. když a vie neučil zjevně !
domich.
Pavel dlouho kázal. v hluboké e ní &
21. svědectví vyd vaje Židům i po
přemoženjaa snem. spadl s třetíoopo hanum o kejicném obrácení se k Bohu
a o víře v Pina našeho Ježíše Krista.'
nebí dolů a zdvižen jest mrtev.
10. K němuž Pavel dolů astoupiv
22. A aj! n í já. vázán jsa duchem.'
zpolehl naň. a ob av ho. řekl: Nermut jdu do Jeru ěma. nevěda co se mi v
tež se, však jest uše jeho v něm.'
něm má přihoditi:
23. ač že mi Duch svatý po všech
_vll.
vstoupivkázavaž
a lámav do
chléb'
&oku městech osvědčuje. řka: že okovy a.sou
"a Adostijim
svitaní.tak
odšel.
žení očekávají mne v Jeruselómě.
24. Ale nic se toho neštítím: aniž či
12.1 privedli mládence živéhoa byli
nemálo
ěšeni.
ním život svůj dražší nežli sebe.“ jen
13. y pak vstoupivše na lodi. |a abych dokonal běh svůj a službu slova.
vili jsme ee do Assonu.' majíce tud kterouž jsem přijal od Pina. Ježíše k
vžíti Pavla. neb tak byl nařídil. chtěje oevědčovůníevangelia milosti Boží."
nám jíti po zemi.
14. A když se s nimi v Aasonu sešel.
)vm
l13(_|='ř-1=vTrorilm
pojavše jej. přišli'jsme do Mit.yleny.'
16. A lavice se odtud. přišli jsme
druheho dlhe proti Chioeu a třetího dne

lelevall

&) Tohkjíeb _seebou

elcoevedkův
“Medved-li
pro církev Jevnnlůmnkon v

Řectneeh
ochraných.
1) Lvned'eli; nezl. Kov.16.1.toc

ee tm den již a věku apoltelekeho svedl koni

"DW“

10) Dle 9.12.

palivo
ob
vivel.

u

jiných,lnedetnurnl. letu-pivei'tiodutilko

velel
21) Smyal: „Osvedčuje mezi Židy í pohany. že viem
epeeeni nevyhnutelná potí-eli jen pokini činiti

e v“

vložilo Kneb- Tenlobeahvlelluhoke

nni bevíivůho dnehovniho

obul (mieevnte)e vyučovenim. 2) Buď: „pos-| vnnhncm'mDnthsev.--“ (Email.)

eondlti ho. že utnul-ne mrtev byla

životuváži-en.
ll) t.nemodlithn
vykon—vPavlovaquoted
chezBoh
mie k svneL—
" t.

ježto Wp

una.

pohnupHWHůH-mu).

přu'nnaniveleb
velebnóIveta:! |h

la) Pomohl mene v N31
14) nm hlevni ostrovuLehce.

ehmvldacy'mž vnnknntim vahy e venom. kteréž

:me v
cau vojína) ač nevi-únone
ví.. jak se dne. nebo:nl.-č ne mne přilne. ale

jinýmu: zjevena-ihnedBoh' (ve 21. 4)
u) t. mmm
životlvů)vedeni nedživotvečný.
queen! dete evt— ") L neetnle. ]nkýnh

mlloed Bůh lidstvu prvkami. a jak kaid'emu jich

ůbetnn býti he.
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20. 25. — 21. 8.

25. A aj! nyni já vlm. že neuzřite vice
tváři me. vy všickni. mezi nimiž jsem
chodil. kůže o království Božím.
26. Protož osvědčují vám dnešního
dne. že čist jsem od krve všech.“
27. Nebt jsem nepominul zvěstovsti
vám všelikou radu Boží.
28. Buďtež bedlivi sebe i vseho stádo,.
v němžto Duch svatý ustanovil vás bi
skupy. abyste spravovali cirkev Boží.
kteréž dobyl svou krvi.
29. Já vim. že po mém odchodu vc
jdou mezi vis vlci hltavi. kteřiž nebu
dou setí-ití stáda.

(Mut—
7. na.)

37. lstal se pláč veliký ode všech:
a psdajice na hrdlo Pavlovo libali jej.
38. nnontlce se nejvíce nad tim slo
vem. kteréž byl řekl. žeby neměli vice
tváři jeho viděti. [ pmvodili jej k lodi.

Povel cestu). do Jaru-lůna:

In Aph-

nu předpo—

vids'. že tu:-_ bude jat: 27. očišťuje se v cháme. oil

nbouhuy'cb Zidů skonal ubit. od voj-h pak “ruského

nehodu jen.

1. A když se stalo, že jsme odpluli.
odtrhše se od nich, řimým behem při
šli jsme na Kos & ruhý den na Rho

30. A z vás samých povstanou muži. dus' a odtud do Pata-y."
2. lnslezše lodi. kteráž měla plouti
jenž budou mluviti převrácené věci. aby
do Fenicie, vstoupivše pluli jsme.
odtáhli učenlky po sobě.' (|. Tim.4, l.)
3. A když jsme užřeli Cypru. ne
31. Protož bděte. msjioe v paměti.
že jsem po tři léta nepřestával dnem i chavše ho k levé straně. pluli jsme do
noci s pláčem napomiuati jednohokaž Sýrie
a přišli
do Týru; nebo tu
měla lod
složitijsme
náklad.
(lého : vás.
4. A nalezše učeniky. obyli jsme
32. A nyni poroučlm vás Bohu :: tam sedm dni: a ti prsvili lgovloviskrze
slovu milosti jeho. kterýžto mocen jest Ducha: aby nevstnpovaldo Jerusaléma.
vzdělnti &dáti dědictví mezi všemi po
(Svrchu 20, m.)
svěcenými..
5. A po vyplnění těch dnů. vyšedše.
33. Stříbra u. zlata. nebo roucha ne— odebrali jsme se. a provodili nás všickni
žádal jsem od žádného. jakož
s manželkami i syny až ven za město:
34. sami vite; neb na to. čehož po & poklekše na kolena na břehu. po
třebí bylo mně i těm. kteříž jsou se modlili jsme se.
6. A když jsme se vespolek rozže—
mnou, podivaly ruce tyto. (1.Kor.4. na.)
vstoupili jsme na lodi: a oni se
35. Všecko ukázal jsem vám. že tak hnali,
vrátili domů.
pracujlce musime pi-ijimati mdlé a pa
7. My pak přeplavivšc se od Týru.
matovati na slovo Pina Ježíše; nebt on

řekl: Blaženěji jest dávati nežli bráti. sstoupili jsme do Ptolemaidy: a po
zdravivše bratři. zůstali jsme u nich je
36. A to pověděv. klek na kolena svá. den den.
modlil se s nimi se všemi.
8. A druhý den vyšedše. přišli jsme
do Cesaree: a všedše do domu Filippa
evangelisty,' kterýž byl jeden : sedmi.
26) !. uhne-Il kde : vla, nab- s vulkh “vratům
nebude to mou vinou.

E-SO) Duchem nekym takto-di a Jediní moči
butó pasivni cirkve.druhýmipk háže. ktďi
svými bludy odtrhuji "viel od pruvóeikve. .
pobiiiujieo ]. v svůdnó' učni M. u. vse-eu
(1. Tim. !. 20.
li.)
32) Snyll: &“.
& Bůhi. vhnohouci,
jali II.
vů.].pozvu—im

nd “Het-l vys—moai.
Manuel—počin

W

'

koa-lod. ad. vse...—ui holubjehomilonů.tanto
slávy věčné.

sum"

zůstali jsme u něho.

(Svrchus. s.)

!) Ostrovy pobřežnív moH olej-kein. — ") Nm
| . '
.
4) !. Dub sv. mvt! jim. co sv. Pevh v Jerusalůue

pech. col ,.qu

pre-ili. aby uchoval života

. jump nul sed-I dlo
hodivepočm-l :: hlt—i slova

Botibo (8. b. . ss) umim

'
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s:.Š—an.

22. Což tedy jest (činiti)? musít se
zajisté sjíti množství; nebot uslyší. že
10. A když jsme tu pobyli za několik jsi přisel.
23. Učiniž tehdy to. co tobě povíme.
dní. přišel nějaký prorok ; Jůdska. jmě—
nem A bus.
(Svrchuu. za)
hlíiime
čtyry muže, kteříž mají na sobě
a
.
11. en když k nám přišel. vzal při-s
24. Pojma je. posvět se s nirniz' a
Pavlův a svůzav si ruce i nohy, řekl:
Totot praví Duch svatý:_ Muže. jehož učinínáklad za ně. aby oholili hlavy: a
jest tento pás. tak avůží Zidě v Jerusa zvědí vžickni. že křivě jest. což o tobě
lěrně a' vydají v ruce pohanů.
slyšeli. ale že i sám chodíš ostřihaje
12. To když jsme uslyšeli. prosili zůkona.
jsme. my i kteří v tom místě byli. aby
25. Z strany pak těch. kteříž : po
nechodil do Jerusalěma.
hanův uvěřili. my jsme psali. usoudivše.
13. Tehd odpověděl Pavel a řekl: aby se varovali obětovaného modlám a
Co činíte plyačíce a tri íce srdce mě? krve a udůveného a smilstva. (15.ze,)
Však ja netoliko svázán býti. ale i umří
26. Tehdy Pavel. pojav muže. na
ti hotov jsem v Jerusalémě pro jměno druhý den. posvětiv se s nimi. vše] do
Pana Ježíše.
chrámu. oznámiv vyplnění dnů očišto
14. A když jsme ho odraditi ne vůní. ažby obětována byla obět za je
mohli. spokojili jsme se. řkouce: Staň dnoho každého z nich.
se vůle Páně!
_ 27. A když se dokonňvalo sedm dní.
15. Po těch
dnech i-i vivše Zidó ti. kteříž byli z Asie. uzřevše je' v
chrěmě. zbouřili všecken lid a vztá i
se. brali jsme sepdl: Jerusalěiimiwa
16. A šli s nimi také někteří : uče— naň ruce. křičíce:
níků : Cesaree. vedouce s sebou něja—
28. Muži israelští. pomozte! Tent jest
kěho Mnasona Cyprského. důvného uče ten člověk. kterýž proti lidu i zákonu i
níka.. u něhožbychom měli hos du.
tomuto místu všecky viud uěe. nad to
17. A když jsme prižli do 52mm: i pohany do chrámu uve a poškvrnil
svatého místa tohoto.
ma. ridi přijali nás bratří.
18. Druhého pak dne. viel Pavel
29. Nebt byli viděli Troíima Efes
s nami k Jakubovi a sešli se viickni skěho s ním v městě. 0 kterémž se do
starší.
mnívali. že ho byl Pavel do chrámu
19. Jichžto pozdraviv. vypravoval uvedL
30. A zbouřilo se všecko město s
všecko. co Bůh skrze službu jeho činil
sběhli se lidé. A uchopivše Pavla. těhli
mezi pohany.
20. A oni usl 'evže. velebili Boha. a jej ven z chrámu: a hned uvříny jsou
řekli jemu; Vidiš. bratře! kolik jest ti dveře..
31. A když jej chtěli zabiti. povědíno
síců mezi Zidy. kteříž uvěřili: a včickní
jest tisíčníku nad zastu em vojska,' že
jsou horliví milovníci zákona.
ěm.
21. O tobě pak slyšeli. žebys učil od— se bouří všecken Je
stoupení od Mojžíše ty Zidy. ktd'iž jsou
mezi národy: řka. že nemají obřezovati 24) !. slava. dokola) "nejaký slib svůj (18. 13)
spolnsnMToudIoli'
oě " ob
synů svých. ani podle obyčeje choditif
hdy. oholenímlibry . Mini:. určitých obětí
9. A ten měl čtyry dcery. panny pro—

rokujicí.'

9) &kapu-skhsasvatrvspieqijínýůvyněo

dle IV. Moji. 6. ls.: kdosalht. liči chodibyl.

u

upadl. taman “líhni horli

vulylsvlaluimllodloiihdoadvu ' 
vídal"visato?.jakprauvn'pzod-jihavy
nbhlh abs

vost a dolů. počitho
'
a))Abmež-tviamnutrhloavnun
cbrtm
na více.

panensko- saebvůvulí k vloni dokonalostia si

81) Které! ležalopon'dhu

sk-o.kecti. MM atm-buchu
21) t. jiných obyč-jů židovských nebova'vatl.

spole-h a horsa luh.
nůho IHI! pi'hlllo—

na pevninu hrsdě Antonia.

aby bochn- nepokoj

 .) .; O

21. 82-—40.

32. Kterýž ihned pojav vojáky a set

promluviti k tobě? Kterýž řekl: Umíš
řecky?
38. Nejei—ližty ten Egyptský. jenž
jsi před těmito dny učinil zbonřenl :
33. Tehdy přistoupiv tielčnlk uchopil
vyvedl jei na poušť čtyry tisice mužů
jej & rozkázal jej ucasti dvěma řetězy vrežednikův?
: ptal se. kdo jest a co učinil.
nlky. uběhl k nim. A oni uzřevše tisič
nika & vojáky. přestali blti Pavla.

39. i_i'ekl k němu anel:

Já! jsem

34. V zástupu pak jedni tak. jiul ji člověk Zid. měšťan z Tarsu. ne nezni
nak křičeli. A nemoh: nic jistého zvě— móho města cilického. [ prosim tě. do—
děti pro hluk . rozkázal jej vésti na. vol mi pmmluviti k lidu.

hrad.

40. A když on dovolil. stoje Pavel ns
36. A když přišel k stupňům. přiho stupních. pokynul rukou k lidu; . když
dilo se. že nesen byl od vojáků pro ně.
eill lidu:
BI! vm'loupehik'. ' rmh

36. nebo šlo n nim množetvl lidu
křičlce: Zaklad jej!

„gamů.—dmg:
chytne-aim“„l.—Lze
'

37. A když měl Pavel již uveden býti
na hrad. řekl tielčnlkovi: Swim-li eo
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veliké mlčení nastalo. mluvil jazykem
židovským. řka:

Kapitola zz.
Pavol—ospravedlňuje !. proč—stal křesťana: a 17.

gotllaau.:
pol—lůzu;
nwm
odvedanna
hrad.
mi nam
pak „ho. mhudv

mudálemluvící;
býci. uchovalse

se, to jest občanem římským.

]. Muži bratří a otcově. poslechněte
této omluvy. kterouž vám nyní vzdávám.
2. Uslyševše pak. že k nim mluví ja
zykem židovským. raději mlčeli.
3. I řekl: Já! jsem muž Žid. narozen
v Tarsu cilickém. ale vychován jsem v
tomto městě u nohou Gamalielovy'ch.
vyučenjsa podle ravdy otcovského zá
kona. horlivý mi ovník zákona! jakož
i vy všickni jste podnes;
4. kterýž jsem se té cestě' protivil
až k smrti. svazuje a důvaje do žalkře
muže i ženy.

(Svrchu&,s.)

5. jakož kniže kněžské svědectví mi
vydá. i všickni starši věkem. od nichž i

-listy vezma jel jsem do Damašku k bra
třím. abych odtud přivedl svázané do
Jerusaléma. aby byli trestani.
(Svrchu 9. L).)

22.1-24.

11. A když jsem neviděl pro jasnost
toho světla. veden jsa za ruce od prů
vodčich. přišel jsem do Damašku.
12. Ananišš pak nějaký. muž podle
zákona.. svědectví maje ode všech tsm
přebývajících Židů.
z 13.

řišed ke mně a. stoje řekl mi:

šavle, ratře. prohlédni! A já v tu ho
dinu pohleděl jsem naň.
14. A on řekl: Bůh otců našich před
zřidil tebe. abys poznal vůli jeho a viděl
Spravedlivého a slyšel hlas z úst jeho.
15. Nebo budeš jemu u všech lidí
svědkem těch věci. kteréž jsi viděl a
slyšel.
16. A nyní. co prodléváš? Vstaň a
dej se pokřtiti a obmej hříchy svě. vzý
vaje jméno jeho.
17. Stalo se nk. kd ž 'sem se na
vrátil do Jerusalem a lsioldliljsem se
v chrámě. že jsem byl u vytržení mysli.
18. a viděl jsem jej. an dí ke mně:
Pospěš a vyjdi rychle zJerusaléma, ne
bot nepřijmou svědectví tveho o mně.
19. A jít řekl jsem: Pane. onit vědí.
že já zavíral jsem do žaláře a bil jsem

6; [ stalo se. kd ž jsem se bral ce ve školách ty. kteříž uvěřili v tebe. (a. ::.)
20. A když vylévali krev Stěpána.
stou a přibližoval k l):imašku o oledni:
najednou rychle s nebo obklíčilo mne svědka tvého. já jsem tu stůl s přivolil
jsem a ostříhal jsem roucha těch. kteříž
světlo veliké;
(Svrchu7. 57.)
7. a padne na zemi. slyšel jsem hlas. jej zabíjeli.
21. [ řekl ke mně: Jdi! nebot jš da
an mi dí: Savle. Savle! co mne proně
leko mezi pohany pošlu tebe.
aleduješ?
(Svrchu 9. IS.)

8. A l jářekl
odpověděl
KdoJežíš
jsi.
Pane?
e mně: jsem:
Jat 'sem
Nuaretský. jejž ty proněsle uješ.

9. A kteří se mnou byli. viděli sice
světlo. ale hlasu toho. jenž se mnou
mluvil. neslyšeli jsou.
10. [ řekl jsem: Pane. což učinlm?
A Pán dí ke mně: Vstaň a jdi do Da
mašku a tamt bude tobě povědíno vše
cko. což učiniti máš.

22. l poslouchali ho až do toho slo
va,' a pozdvihli hlasu svého. řkouce: Za
hlad' : země takového, nebot nesluší mu
živu býti!
23. A když oni křičeli a metali rou
cha svě' s rachem házeli do povětří:“
24. roz '
ho tisíčník do hradu uve
2) Byl! by Ilan dilo okna|. is neni v opovržení
nikon Mojžišůvx ale mkv-lena vlků lie-lyži
důvodů.

a) M,:

„hodin!1.. pro sol...

i) Lviio v Ježihlriataavdenílaho;
skhnn nebot-and.

kham

%) L city:-lice se hmatovou jej. — ") L uvajiee
tim vlcek-em jinym nemeni ! pandvížoni se
proti Pavlovi —

32. 25. .—23, |:.
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sti“ a biči mrskati a mučiti jej. aby zvě tebe Bůh. stěno zbílenL' A ty sedíš.
děl. pro kterou příčinu na něj tak řiěeli. a,b s mne soudil odle úkonu. a proti
25. A když jej svázali řemením. řekl té onu velíš mne íti?(m.lloj:.19.ls.)
4. A kteříž tu stali. řekli: Nejvyššímu
Pavol setníkovi, kterýž při něm stál : Slu—
ší-liž vém člověkaŘímana &neodsouze knězi Božímu žlořečíš?
ného mrakati?
6. [ řekl Pavel: Nevědělt jsem. bratří.
26. Ualyšev to setník. přistoupil k ti žeby knížetem kněžským b L' Peénot
síčnikovi a pověděl mu. řka: Co chceš jest zajisté: Knížete lidu sveho nebudeš
(n. m:. 22.211)
činiti? nebo ten člověkjest občan římský. dořečid.
Věda pak Pavel. žeby jedna stn
27. Přistoupiv tedy tisjčník. řekl je na 6.
byla Saduoeův ::druhů. Fanseův'. zvo—
mu: Pověz mi. jsi-li ty Ríman? A on lal v radě: Muži bratří.já jsem Fariseus.
řekl: Ano.
syn Fariseův: pro naději a vzkříšení :
28. l odpověděl tísíčník: Já. jsem za mrtvých jsem já souzen."(24. 15.Fil.3.s.)
veliké peníze toho občanství dosáhl. A
7. A když to pověděl. stal se rozbroj
Pavel řekl: Jé pak jsem se (s ním) i na mezi Fariaei a Saducei & rozdvojilo se
rodil
množství.
8. Nebo Saduceové praví. že není vzkří
29ÍTehdy hned odstoupili od něho.
kteří jej měli mučiti: i tiaíěník bál se. šení. ani anděla. ani ducha: Fariseové
pak
obě vyznávají.
(Mat.22, as.)
když zvěděl. že jest občan římský. a že
9. I stal se křik veliký. A povstavše
jej byl svéml.
někteří : Fariseů. zastávali ho. řkouee:
30. Druhého pak dne chtěje jistěji
zvěděti. pro kteroužby příčinu Zidé naň Nic jsme nenalezli zlého na tomto člo
věku: a co kdyby byl jemu mluvil duch.
žalovali . rozvázal jej a přikázal. aby se aneb
anděl?
sešli kněží i všecko rada: i vyved Pavla.
10. A když se rozbro' veliký stal. bo
postavil ho mezi nimi.
je se tiaíčník. aby nebyl avel od nich roz
trbán. rozkázal vojákům sjíti dolů a vy
Kapitolu ze.
trhnouti jej : prostředku jejich a vésti
na hrad.
Povel dne se před rudou upnvedlniti. roubrojem po
vstaly'm tak odlití nemůže: IO. jse odveden ne hud.
11. V druhou pak noc. stoje u něho
potažen jen avlšštaim sjevenim Pane. ll. Židé uklidili
Pšn. řekl: Budiž stálý; neb jako jai svěd
o betživoti jeho; 23. devědev se o tom velitel brada
čil o mně v Jerusalémě. tak musíš svěd—
pod střeží vejemkou poslal jej do Cee-tee.
čití i v Rímě.
l. Tehdy Pavel. pohleděv na shromáž
12. A_když byl den. sebrali se ně
dění, řekl: Muži bratří. já se vším do kteří : Zidův a apřisšhli ee řkouce. že
brým svědomím obcoval jsem před Bo nebudou jisti. ani píti. až zabijí Pavla.
hem až do dnešního dne.
2. Kníže pak kněžské Ananišš kázal
těm. kteříž u něho stáli, aby jej bili v
ústa.“

3.Tehdy řekl mu Pavel: Budet blti

3) t. pokryta, jenž een-vil. ]skoby chtel Nivě leu

diu'.. & the mne

muk“

š? € ;

.)
5) gran.
yl! totiž Povel mnohe
již let mul _nštodymel.

ad

nou nejvyššího
kane tehdá pro!“

žídovs skole každoročnělíně-n se under-lk.
ms.—num.“
“ochrání—Am )

neuvedli-loninedojde, M

24) Dle řeckého: „ike. se jel bítovinim mailu “.
aby“ o t. d.: domníval!u. uemnmeje hebrejsky. že
ti pořádku obecnému mluva.

2) E:! proto. že ike „bmth“ rev—I ee jim: nebo
že k uvedení mnu-ni evě besůhoneetí Bohem se
dokud-al

tedy

jedno proti němu domy-laiky

v

hl. Pří-pht

kue venidobq'eh.u. ...-.n mdvojrslllýeh..

(Sv.

_ ci.) — ")

\.

: mttvyeh vstal. . dleto
vých vune-ne: s

'
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13. B lo
'ich vlce než čt řiceti
mužů. ktyeřlžpszkbšlitak spikli: y
14. kteřlžto přistoupivše k knížatům
kněžským a star-čim. řekli: Pod přlsahou

25._(nebo se bál. aby ho snad nevy
dřeli Zidé a nezabili a on potom ne
[
pohaněni . jakoby byl penize od nich

zakleli jsme se. že neokuslme ničehož.
dokudž nenbijeme Pavla.
16. Protož nynl vy oznamte s radou
tislčnikovi. aby jej k vám přivedl. jako
byste něco jistějšlho chtěli o něm zvě
děti: my pak prvé. nežli se přibllži. ho
tovi jsme jej zabiti.
16. O kterýchžto ůkladech uslyšev
syn sestry Pavlovy. přišel a vešel na

26. napssv list tohoto obsahu: Klau
d i u s Ly s i si vznešenému vladaři Feli
xovi pozdraveni!
27. Muže tohoto. kteréhož javše Židé
vytrhl jsem. zvěděv. že Riman jest:
28. a chtě zvěděti. z čehožby jej vi
nili. uvedl jsem ho do rady jejich.
29. ! shledal jsem. ano naň žaluji o

hrad a. pověděl Pavlovi.

otázky svého zákona. a. že nemá. žád—

17. Tehdy zavolav k sobě Pavel je
dnoho z setniků. řekl: Dovetl mládence
tohoto k tislčnikovi. neb má něco ozná
miti jemu.
18. A on pojav ho. vedl k tisičnikovi
a řekl: Vězeň Pavel prosil mne, abych
tohoto mládence přivedl k tobě. žeby
měl něco mluviti s tebou.
19. [ ojav jej tisičnik za ruku jeho.
odstoupil) s nim v soukromí a otázal se
ho: Co 'est to. ježto mi máš ozm'imiti?
20.

11pak řekl: Zidé uložili prositi

tebe. abys zejtra uvedl Pavla do rady.
jakoby _se něco jistějňiho chtěli vyptati
o nem.

21. ale ty nevěř jim. nebot úklady
mu čini vlo než čtyřiceti mužů z nich.
kteřlž se zapřlsahli. že nebudou jisti ani

usilovali zabiti. přišed k _tomus vojskem

ného zločinu. hodného smrti nebo važb .
30. A když mi povčdino o i'ikladec .
kteréž mu byli strojili. poslal jsem ho k
tobě přikámv i žalobnikům. aby pově
děli před tebou. Mů' se dobře!
31. Tehdy vojáci d e příkazu svého po
javše Pavla. uvedli jej v noci do Anti—

patridy.'
32. A druhého dne. nechavšejlzdných.
aby s nim jeli. vrátili se na hrad.
33. ()ni pak když přijeli do Cesaree
a odevzdali list vladaři. postavili před
něj i Pavla.
34. Když pak byl přečetl a. se otázal.
z kteréby krajiny byl. a zvěděv. že : Ci—
licie.

35. řekl: Budu tě slyšeti. když při
jdou tvoji žalobnici. l rozkázal ho ostři
bati v radním domě Heródesově.

plti.
zabijl: a tvou.
jižt jsou hotovi. če
ajiceaž
najejpřipověd'
22.Tehdy propustil tislčnik mládenec.
přikazav. aby žádnému nepravil. žeby
Povel obžslovin jas od Zldů v Could. odpalu před
mu to byl oznamil.
vladařem: 23. tant mu polehěnv ve volbě. přesah soudu
povoluje.
23. A savolav dvou setnlků řekl jim:
Připravte dvě stě vojákův. aby šli až do
]. Po pěti pak dnech sstoupil knlže
Cesaree. ssedmdesůte jesdcův a dvě stě
kněžské Ananiaš s některými staršlmi a
kopinnlkův o třetí hodině nočnl :'
s
Tertullem
nějakým. řečnlkem.' (do
24. i hovada připravte. aby vsadice
Pavla. ve sdravl dovedli jej k vladaři
Felixovi;'
0 nim di. i. s povahouchi-pakin

nebo dival

mod ayumu
! okru
. vtlnosti.
81)nvvbně
hus-půlces
“MPO.—ni.

t. ulidsvttěveě-iu—

8 blbcům.

pm Kůra-ba;

otce sveho nazval.

pak ]. mhřll . dle

poněvadžse dle
d-hMmeqih—no Amelie.cz-sky
“hoh'l'uit |) Byl!
Hluk muito
latiněshtupesvn.
jod-lo a soudil..

pivo

*'ý
2.. 2—25
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14. Ale toto před tebou vyzněvlm.
dle cesty. kterouž nazývají kacíř
at
tu. tak sloužim Otci a Bohu avěmu.
2. A když povolán byl Pavel. počal
Tertullus žalovati. řka: Poněvadž ve věře všemu. co psáno jest v zákoně a.
mnohém pokoji živi jsme skrze tebe a proroclch.
15. maje naději v Bohu. že bude
mnohé věci se napravují tvou opatrností.
vzkříšení s ravedlivých i nespravedli—
přijímáme
to
vždycky
a
všudy
se
vých.
kteréhožto i oni sami očekávají.
vším dě ováním. vznešený Felixe!
16. Protož | slim hledím. abych měl
4. Ale abych tě déle nezdržoval.
sím. vyslyě nás krátce podle své domro vždycky svědomí bez úrazu před Bo
tivosti.
hem | před lidmi.
5. Nalezlijsme človeka tohoto jedo
17. Po mnohých pak letech řišel
vatěho a vzbuzujícího sváry mezi \ěcmi jsem. abych přlnesl almužny n rodu
Židy po všem světě a původce bouře svému a vykonal oběti'| sliby.
18. a při tom mne nalezli. an jk ae
sekty Nazaretských :'
6. jenž i chrámu poskvrniti usiloval, očistil v chrámě. ne s zěstupem. ani s
(Svrchu21. as.)
u kterého javše chtěli jsme podle zákona hlukem.'
našeho souditi.
19. Někteří pak Židé z Asie. kteřížby
měli
před
tebou
stati
a
žalovati. měli—
7. Ale přišcd tisičnik Lysiěš s mocí
liby co proti mně:
velikou
vytrhl jej
zrukou
našich. (al.šli
3!.)
20. anebo tito sami at povědí. zdali
Bpřikěuv
. aby
žalobnícijeho
k
tobě: od něhož' budeš moci. soudě. aim jsou na mne nějakou nepravost nalezli.
zvěděti o všem tom. z čehož my jej vi kdyžjsem stál v radě.
21. leč jen to 'edině slovo. že jsem
níme.
_
9. Pridali pak i lidé. řkouce. že to zavolal stoje mezi nimi: Pro vzkříšení
mu tak 'cst.
: mrtvých souzen jsem já dnes od vás.
(Svrchu 28. s.)
10. 'lehdy odpověděl Pavel (když
22. Tehdy Felix odložil jim. jistě
mu pokynul vladař. aby mluvil): Věda.
věda
o
té
cestě.'
řka:
Až
tisíčník
Lysiěš
že jsi od mnohých let soudcem tohoto
něrodaf a dobrou mysli za sebe dosti přijde. budu vka slyšeti.
učinlm.
23. I přikázal aetníkovi. aby ho ostří
ll. Můžeš njiatě zvěděti. že není hal a aby měl koj a aby nebrknil u.
tomu více dní než dvanácto. co jsem dněmu : přětelxjeho poaluhovati jemu.
vstoupil do Jerusalěma. abych se modlil.'
24. Po několika pak dnech přiěed
12. A nenalezli mne ani v chrámě s Felix_a Drusillou. manželkou svou, jenž
někým se bůdajíciho. anebo činícího bylaZidovkaf povolal Pavla a slysel od
roty v zástupu. ani ve školách.
něho viru. kteraž jest v Krista Ježíše.
13. ani v městě: aniž mohou tobě
25. A když on mluvil o spravedlno
dovesti toho.- z čehož mne nyní obviňují. sti a o čistotě a o budoucím aoudu. za—
Cesarcc). kteřírto přišli k vladaři proti
Pavlovi.

(Svrchu23. 2 )

&) |. bol—ideu," kejně. obomřmu bhhu nabeapčně
sekty Nana
6. Tak potupně naay'vioí jsou Křa

llaně od Zldův popmujídck dudy vla'dnproti nim.
8) '. od Pavla. když ne bo útrpným plnem, mute

nim. dementi bude! (Sun. 22,
10) Byl! prvi vladařemTravianu-ld. Bat-|||“

a

Gauhaíukě krajky. dvě poaladniIěta pak I Judska.
a tak věděti mohl. kdo jme tamni boti. byh
utopili.
11) |. aa tak kvuli čas není ani možně. abych to
byl učinil. : čeho ma nopřdtalě vlní.

18) l. na to. že jam dohodli nlroda who proud
a jim nachově-im adkwa dobrý příkladdal. caw
lano hbití.
22) t. o víře křovtannkě —

24) Byviiprvě"ovdim u Adla, kra'lamm
(' Syrii). opustila mdo něho a přídi-lela se Po
lisa; m6 na na to. lol \ poh-nazvu přestoupila.

(fil
Edou apnndlnutl
a
odnim
Protouí am. igi . alum) av.Pavel0
aaa-du.Alaobabyli18 mako ' nepnvo'ádůl
ůlmli.

na abyta hd byh je k plaphní aa „bulk
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chvě se Felix odpověděl: Tenkráte ode
jdi. ale v čas thodný zavolámtě.
26. Nadál se taká. že mu dá Pavel

9. Ale Festus chtěje Židům milost
prokázati.' odpovidaje Pavlovi. řekl:
Chceš—lijíti do Jerusaléma a tam přede
lze:
i častokrát povolávaje mnou z těchto věcl souzen býti?
Émluminlm.
10. [ řekl Pavel: Před stolici cisa
27. Když pak se naplnila dvě léta. ř_ovoustojim. tam mám souzen býti;
měl Felix po sobě_nástupce Porcie F e Zidům 'sem neubllžil. jakož lě e vlš.'
sta. A chtě Felix Zidům učiniti milost.'
ll. ebot jestliže jsem ubllži . anebo
nechal Pavla ve vězenl. (25. s. Mar.15. 15.) něco smrti hodného učinil. neodpirám
umřlti: paklit nic toho neni, což tito
na mne žalujl. žádnýt mne jim nemůže
Kapitola 25.
darovati. K císaři se odvolávám!
Sv. Pavel ae oqnvedlůajo předFostemaodvola'vá se k
12. Tehdy Festus, promluviv s ra—
eisah; 13. Agrip- a Bernice navitivlvle Festa. žid-ji
dou.' odpověděl: K clsařijsi se odvolal?
sl Pavla alyáetl.
K císaři půjdeš!
13. A když několik dnl minulo. při
1. Tehdy Festus přišed do krajiny.
přijel po třech dnech z Cesaree do Je jeli král Agrippa' a Bernice“ do Ce
áma.
saree. aby pozdravili Festa.
14. A když tu mnoho dnl pob li.
2. [ předstoupili _pl'ed něj knížata
kněžská a předni z Zidů proti Pavlovi
mivěděl
Festuszanechán
králi ojest
Pavlovi.
ř :
už nějaký
od Felixa
a prosili ho,
8. žáda'lce proti němu tě milosti. u vězenl.
16. o nějž. když jsem byl v Jerusa
aby jej k
přivesti do Jerusalěma.
strojlce úklady. aby jej na cestě zabili. lěmě. přistoupili ke mně knlžata kněž
(Svrchu 23. 15.)
ská : starši židovšti. žádajlce proti ně—
,
4. Ale Festus odpověděl. že má Pa— mu odsouzeni.
vel stinžen býti vCesarei: sám pal: že
16._Tě_mpak odpověděl jsem: Ze nenl
obyčej leanův odsouditi některého
časně'i pojede.
5.
tož (řekl). kteřl z vás mohou.“ člověka. prve nežli by se obžalovaněmu
si sstoupl se mnou. a jest-li jaká vina ředstavili žalobnlci &.dalo se mu mista
na tom muži. at žalujl naň.
obraně. aby se vyvedl : vin. která se
6. A obyv mezi nimi. nic vlce než naň žalujl.
osm sne o deset dnl. jel do Cesaree a
17. A protož. když se tu byli sešli.
druhého dne posadiv se na soudně sto— beze všeho meškáni druh ' den posadiv
lici. kázal Pavla přivesti.
se na soudně stolici. rozk
jsem při
7. Kterýžto když byl přiveden. ob vesti muže toho.
oum ili jej Zidó. jenž byli přišli 1 Je
18. Proti němu pak když žalobnlci se
ru ěma. mnohá a těžké žaloby ve— byli postavili. žádné příčiny nepředná—

douce. jichžto nemohli dokánti.
8. ješte Pavel se hájil (řka): Ani
proti zákonu židovskému. ani proti
chrámu. ani proti clsaři nic jsem ne—
provinil.

!

co ětvfták. jin-ionu půle)
bůh—“)JmAngmumůsnim

WW.

'
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25.19. — 20. 18.

lszl
Šeli.Zlá
o kteréž bych se jé. domýšlel. žeby
19. ale otázky jakési o své nábožen
ství měliproti nému a o jakémsi Ježí
éovi zemřelém. o němž tvrdil Pavel. že
jest živ.
20. Jé.
nevéda. co o takové

souditi. ře l jsem. chtěl-liby jíti do e
rusaléma a tam z těch véci souzen b ti.

' nes

2. Za étastného ae pokládám. králi
Agrippa! že se proti všem vécem. s
nichž mne Zidé viní. dne. před tebou
hájiti mám.
3. zvláštěproto. že ty všecko víš.
kteří jsou u Židův i obyčejové i otisky:
protož prosím. vyslyé mne trpělivé.
4. A zajisté život můj od mladosti.
jskýž byl od počátku v národu mém v
Jerusalémé. znajít všickni Židé.
5. védouce o mně od počátku (chlé
jí-li svědectví vydati). že podle nejjistéí
skoly našeho náboženství jsem žil. jaa

21. A když se Pavel odvolal. aby yl
chován k rozsouzení císařovu.kázaljsem
jej chovati. ažbych jej poslal k císaři.'
22. Tehhdy_ řekl Agrippa k Festovi:
„Chtélbych i jé toho člověka slyšeti.“ Fanscem
Zejtra. řekl. ualysís ho.
6. A nyní stojím. soudu jsa poddán.
23. Druhého pak dne. když přišel pro naději toho zaslíbení. které se stalo
Agrippa s. Bernice s velikou nádherno— otcům naéim od Boha.
atí a vesli na síň s tiaíčníky a ředními
7.kteréhožto dvanáctempokolenlnaše.
muži města. přivedenjest k ro azu F e sloužíce(Bohu) dnem ! nocí. naději má.
stovu Pavel.
že dojde.' A pro tut nadějijsem obža
24. [ řekl Festus: Králi Agrippoo lován od Zidů. králi!
i všickni muži. kteříž zde a námi jste.
& Což se sa véc k víře nopodobnou
v_idíte toho. za ne : všecko množství považuje u vás. že Bůh mrtvé křísí?
Židů prosili mne vějerusalémé. žádajíce
9. [ jét sem se zajisté byl domníval.
žeb ch mé proti jménu Ježíše Nazaret
a křičíce.ze on nemá více živ býti.
25. Ale já. jsem shledal. že nic ho— ské o mnoho protivného činiti.
dného smrti neučinil. Když pak se stím
10. Což jsem i činil v Jerusalémé.
k císaři odvolal. umínil jsem jej poslati. a mnoho svatých já. jsem do žaléřů sá.
(Níže 26. 31.)
zel. obdržev moc od knížat kněžských:
26.0 němž nemám. cobych jistého a když byli usmreováni. přisvčdčoval
pánu napsal. Pročež jsem je před vás jgom.
(Svrůu 8. 2.)
přivedl a zvláště před te e. králi
Agrippo! abych vyptaje se. měl co trýzně
11. A
po
všech
školách
přinucovaljsem. abyčastokrálilie:
se rou
psáti.
a více mzlítiv se na ně pronásledoval
27. Nebot se mi zdá. býti nerozumné.
jsem je až do cizích měst.
poslati věcné a pře jeho neoznámiti.
12. V kterémžtoům alu když jsem
šel do Damašku a me a dopušténím

“Illit.“ 80.

Pavel oapnvedlůnja aa před Fm

onenaaodi.iehláma,28.tntoia

a AgrippaII; 24

nevloenjaat.

!. Tehdy řekl Agrippa kn Pavlovi.
Dovolu' se ti. abys mluvil sám saaebe.
Tehdy Šavel vztáh rnkn. počal zprávu
dávati:
(lat..lo.18.)
IB) Ndío ole hel-bo: supí-Mel dildem vínu
.(doPuIaMi-ýlld“
21) téůsločhů.nelituju-:
fdd“ Nero. nhutný pronáaladmih

sanmi

knížat kněžských.

(Svrchus. ::.)

13. uzřel jsem o poledni na cestě.

Mull

5) Tak di. bnď ža rum.
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npůětolltl.

36. M.

37. 8.

králi! sno světlo s nebo nsd slunce jas

24. To když on mluvil s počet dě
val. řekl Festus hlasem velik 'm: lůz
níš. Psvle: mnohé umění tě bláznov
ství pňvědl.
25. A Psvel řekl: Neblězním. vzne
šený Feste. sle mluvím slovs pravdy &
střídmosti.
26. Vít nejistě o těch věcech král. k
15. A jějsom řekl: Kdo jsi. Psne? němuž i svobodně mluvím: neb mim zs
A Pěn řekl: „JL jsem Ježíš. jejž ty pro— to. te ho z těchto věcí nic tsjno není:
nebo nic z tohoto nedělo se pokoutně.
nisledujeě.
(Jan 18. zu,)
16. Ale vstsň a stůj ns nohou svých;
27. Věříš-li. králi Agrippo. prorokům?
nebo proto jsem se ti ukázal. eb ch tě
učinil služebníkem &svědkem těc věcí. Vim. že věříš.
28. Tehd (řekl) Agrippa. Psvlovi:
kteréž 'si viděl. i těch. v kterýchž se
Málem pře nviš mne. sbych byl kře
budu u ovsti tobě,'
stanem.
_
17. vysvobozujetě : lidu a : národů.“
29. A Psvel: deěm od Boha. sbyste
me. kteréž jů nyní posílěm tebe.
18 sbys otvíral oči j "ich, sby se obrá— netoliko málem. ale zcela.. netoliko ty.
tili od temnosti k svě u s. z moci sata sle iviickni. kteříž mne sl ší. byli dnes
novy k Bohu. aby vuli odpuštění hří— takoví. jaký-ž i j's jsem. romě okovů
chův : dll mezi svstými skrze víru. kte těchto.
30. l vstal král i vladsř i Bernicei
ráž jest ve mně.“
19. A protož. králi Agrippo! nebyl kteří s nimi seděli.
31. A když poodešli. mluvili spolu.
jsem nevěřící nebeskěmu viděni:
řkouce: Nic smrti neb vězení hodněho
20. ale nejprve těm. kteřížjsou v Ds neučinil člověk tento.
mušku s v Jerusslěmě i po vší krajině
32. Agrippa psk řekl Festovi: Mohl
jůdskě. i národům zvěstovsl jsem. aby
činili pokání &obrátili se k Bohu. hodně propuštěn býti člověk ten. kdyby se byl
neodvolsl k císaři.
skutky pokání činíce.
(Svrchus. 20.)

:ějěí
yli. obklíčilo mne i ty. kteříž se mnou
14. A když jsme my věickni ns zemi
psdli. slyiel jsem hlas. sn mi dl židov—
ským 'szykem: svle. Šavle! co mne
pro
edujeě? tvrdot tobě bude proti
ostnu se spěčovsti

21. Pro tu příčinu mne Zidě. když
jsem byl v chrámě. jsvše hleděli zabiti.
(vaehn 21. M.)

22. Ale s pomocí Boží až do dnešního
dne stojim. vyděvsje svědectví mslěmu
i velikému. nic jiného nemluvě. než to.
co mluvili proroa' s Mojžíš. že se mě
stku:
(|. Kor.]. za)
28. že Kristus trpěti bude. že rvní
: mrtvých vstane s zvěstovsti ude
světlo lidu i něrodůmf

l.) Thhtvliltnhí

Kapitolu za.
Povel pluje do Rim-; 13. lodi . outro" Krutý bouří

unešen. . stroskotěns.sie lidstvo nahodne jest.

1. A když bylo určeno. aby se Pavel
plavil do Vlach. &vydán byl s jinými
vězni setníku. jménem Juliovi. kterýž

byl md ústupem císařským.
2. vstoupivie na lodi adrumetskou.
pustivie se ns. moře. počali jsme se pls
viti vedlé míst Asie. s byl s námi Ari
stsrchus Mscedonský : Thessaloniky.

viděním!u dostelol'nv'lovltoho,

co druhým epottelěu

(Svrchu ID. 29. Kol. 4. no.)

osobnim obocvěnim . Krí

3. Druhý psk den přišlijsme k Sidonu.
17)tnůkbddvnmoeí ídnildovskhlněndi po Tehdy Julius. přívětivě se maje k Ps
hanských —
stůoprlvě "null-Idundovskěsn.elel vlovi. dovolil mu jíti k přátelům s péči
shm Phe- ls ivob ' jeho.(Slov.ll. let. 12.l.)

„) ostntninpobs-kly'nněrvdlb (Ju l.9.Luk.2.32—) o sebe míti.

(Svrehu24. as.)

|
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4. A pustivše se odtud. opluli jsme
Cypr. protože byli odpornl větrové.
5. A přeplsvivše se přes moře cilické

s pnmfylskě.přišlijsme do [4st
kteráž jest v Lycii:
6. a.tu nsied setník lodí slexsndrin
skou. ploucí do Vlach. převedl nás ns ni.
7. A když jsme se mnoho dnl zdlouhs
plsvili s ledvs jsme přijeli proti Gnidu.

16. A připluvše k 'ednomu ostrovu.

kterýž slove Knuds' ledvs jsme mohli
obdržetičlun."
17. Je'ž zdvihše. užívali pomoci.“
opůssvše lodi." bojice se. aby neoho
dili ns. mělčinu 'sčitou."" spustivše

žezlo. tak se plaví i.
18. A když nimi bouře viehrovů
velmi zmítala. metali druhého dne mi.
klad ven:
p(rotože
námSalmony:
vitr bránil. připluli jsme k
19. a třetího dne i lodní nádobí svý—
rétě blíže
8. s ledva podle ní plovouoe řijeli ma rukama. vyhůzeli.
20. Když
k se ani slunce neuká
jsme na jedno místo. které slove goni—

Ěortusf
hslssss.od něhož nedaleko bylo město
9. Když sk drshný čes přešel. :
plsvba již ne yla bezpečns. neb již byl
| půst minul.“ napominal je Pavel,
10. řka jim: Muži. vidím. že a uhlí
žením s s mnohou škodou. netoliko ná
kladu &.lodi. ale i životů našich bude
plavba.
11. Ale setník vice věřil zprivci s
pánu lodí nežli tomu. co pravil Pavel.

žslo ani hvěz y za. mnoho dní. a. bouře

nemalá nastávala. odjats byla již všecka
naděje našeho zachování.
21. A když jsme se již byli mnoho

postili.
tehdš Iěli
stoje
u prostřed
niob. řekl:
jstePavel
zajisté.
6 muži.
uposlechnouti mne s. nehy'bsti sebou
od Kréty & uspořiti sobě této těžkosti
& škody.

22. [ nyni radím vim. abyste dobre
mysli byli; nebot nezah o život žid

12. A když tu nebylo přístavu vhod— nóho : vis, kromě sune odí.
23. Nebo této noci stál u mne sn
neho k řezimovůní. uradili se mnozi.

aby odp uli odtud. sdsžby mohli nějak
do Féniky pi'i'iti s. v tom přístavu Kréty.
k straně jiho:
dní a severozápadní hle
dícim.' přes umu zůstati.

děl Boží. jehožto já jsem & kterómnž
sloužim.
24. řká: Neboj se Pavle. před císa
řem máš státi; &aj! daroval u Bůh vše
cky.
kteříž s tebou plují.'
13. A když počal vůti vítr jižnl. ms—
26. Protož dobré mysli buďte. muži!
jíce ze to. že již cíle dosahli. pustivše se
nebot věřím Bohu. že! se tak stane. js
: Assonu.' pluli podle Kréty.
14. Ale nedlouho potom zdvihl se kož jest mi povědíno.
26. Ale máme připlouti k jednomu
rod ní' vítr vichrový. kterýž slove ostrovu.
uroskvilo.“
27.
Kd tehdy přišlo čtrnácti noc.
16. A když byla lodí zachvácen s
nemohla proti větru odolati. pustivše a my o p' noci se plsvili po moři Adri
lodí po větu:. hnáni jsme byli.
IB) Jinak Klouda.- ").. nun-m

do ledu.van

lodi maji . sebou nnlb lodičky sbuiiei

phvtnldeledílvmvůiphl

idva—7malbu

k de

kytka—i
aby—_“
Il“
__ ..,L

brvy-Mno.
k

18 [lei-ohli.: pustím-elm“ anon).phh'... H):.tvt
yvyslyldeudlovů velk—listo
lbIss—lodí
uhne—Munch
lišil-odeslaná lúto.-— “)čsevsnvýcbehi.

KMM —

Mendl

!

nutkavé apoltoutl.

27. 28. — 28. 8.

atskěm.' domnlvali se plavci, žeby se ! 42. Vojňků pak rada byla zabiti
vězně: aby jim žádný vypl a neutekl.
jim okaaovala nějaká krajina.
43. Ale setník, chtě zac ovati Pavla.
28. Kteřlžto i spustivae olovnici. na
lezli hloubi dvaceti loktův; a odpluvše nedal toho učiniti a rozkázal těm. kte
odtud maličko. nalezli patnácti loktův. řlž mohli lovati. aby se spustili nej
29. A bojloe ae. abychom na skalnatá prvé a vyv i a vyšli na zemi;
44. : ostatnich pak některé na.dskách
mista neuhodili'. apusdvěe :; zadu lodi
esli. některé na těch kusech. kteříž
čtyry
80. kotvy
A k yžpřáli.
laveiaby
hleb | 'den.
z lodi uteci. : yly : lodi: a tak se stalo. že jsou vši
puetivie člun o moře. pod zůmyalem. ckni lidé na zemi vyšly.
jakoby hodlali od předku lodi kotvy
uštěti.
Kapitola za.
31. řekl Pavel eetnlkovi a vojůkům:
Pavel při-tov na outrově Maltě nlknut jeet od hada
Nezůatanou—litito na lodi. vy nemůžete boa
nlkoeani a dm mnohe divy; ll. cestuje díle do
zachování býti.
Rina-. 16. přijde tam. káže sv. evangelium hel pře
kliky.
32. Tehdy zutlnali vo'ěci provazy u
člunu a pustili jej. aby o plynul.
1. A když jsme vyšli. tehdy jsme
33. A když se počalo svlteti. prosil poznali . že ostrov ten slul Melita.'
Pavel všech. aby pojedli. řka: Již 'eet Lide pak toho ostrova nemalou k nim
tomu dnes čtrnacty den. že
ve přlvětivoet ukázali.
jice tmlte lačni ničehož nepoživajlce.
2. Nebo
alivše hranici drev. uči—
34. Protož prosím vás. ab te po— nili něm všem pohodlí pro děšt. jenž v
jedli pro své zdravi: nebo žldného : tu chvili byl. a pro zimu.
vhs vlas :! hlavy nezahyne.
3. A když Pavel sebrav náruči mždl
36. A to pověděv. vzal chléb &diky kladl na oheň. zmije utlkajlc před hor
"dival Bohu přede všemi: a rozlemiv. kem. při ala se k jeho ruce.'
'lsti.
4. A dyž uzřeli lidé toho ostrova.
36.JTehdy potěšeni byvšc všickni. ano had visi u ruky jeho. pravili veapo
pojedli i oni.
lek: Jistě člověk tento jest vražednik,
37. Bylo pak nás na lodi všech duši neb .aě : moře vyšel. však pomsta nedá
dvě stě sedmdesate šest.
mu živu býti.
38. A nasycení jsouce pokrmem. ob
6. A on
aziv hada do ohně. nic
lehčovali lodi. metajlce ' nici do moře. zlého neutrpě .
(Mar.le. 18.)
39. Když pak byl on. nepomavali
6. Ale oni se domnívali. že oteče &
země. než chobot nějaký mamenali. an rychle padua umře. Když
dlouho
mě břeh. k němuž myelili. kdyby mo— čekali a viděli. že se mu nic zlěho ne
hli40.
dohnati
lodi. kotvy. pusti h' se po stalo. změnivše ee. pravili. že jest bůh.
A vytihie
(Sv'lehu 14, no.)
moři. rozpmtivše také provazy hlavnich
7. Na těch pak mistech byly statky
vesel: a zdvihše menil větmlk' podle knížete ostrova. jménem Pubha. kmyž
vůni větru. táhli se k břehu.
41. A když jsme uhodili kjednomu to 8.
přijav
nás po tři dni
přátelsky
přihodilose,
že otec
Publlůvchoval.
ležel.
okřldll. utkvěli a lodi; a předek lodi stál trkpen jsa zimnicl &úplavici. K němuž
uvizlý. nehýbaje se. zadek pak se lb.—
mal
'
moře.

27)Lle'ii- uyllltohlnhalpn Mull
noh divů.

40) .. předniplachtl lodni a-hla.

!) Nyni dave Halta; hnaní byli boni-ieno Mich
mil ve ětnlctl dnech! (Pet mil lin-kých jsou
dvě hodiny auty.)

8) Druh hadů vehn udev-lých. po lidi! nlhuti
člověk
na hodinu . vůými hol-sui

mid. (Srov.m. v. &)
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včel Pavel. & pomode se &vloživ naň
ruce. uzdravil jej.
(Jak-5.1“
9. Což když se stalo. přicházeli vši
ckni. kteříž na ostrově nemoci měli. &
uzdravování byli.
10. A ti také mnohou 6th nám pro—
kůzali &když jeme se měli plaviti. na
ložili. čeho potřebí bylo.
11. A po třech mesicich. plu-ili 'me
se na lodi alexandrinskó. kteráž by na
ostrově přes zimu. mejlc znameni Bli—

ienoův.'

_
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12. A když jsme přijeli do Syrakusy.
pobyli jeme tu tři dni.
13. A odtud plavice se okolo. přišli

jsme do Regium: : po jednom dni.
an vůl vltt jižnl druhý den přijeli jsme
do Puteol:
14. kdežto nelezše bratři. byli jsme
iůdňni. abychom u nich sedm dni po
byli: . uk jsme přišli 1:mm...
16. A když odtud uslyšeli bratři. vy

šli proti nám. a |: Forum Appii : Tm
Tobermef Kteróžto když utřel Pavel
poděkovav Bohu. nabyl douflnlivoeti.

ll) :. báječnýchMath Kleton . Pollux.. ici unii
"u“ co out-hromplavby cali.

lb) Mistou unie“ dlnidjeůoizPoc- Appii(rane

Apiovo)CB.'l'nl Tahu-nu či Mopedy) 28 H.

.nmnuodmunw

(V'ul.pon.)
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Bkntkove spostolsd.

16. A to ž jsme přišli do Rim.. do
voleno jest avlovi. aby sám bydlil s
vojákem. jej střežícím.
(Svrchu24. as.)
17. _Po třech
k dnech svolal pře

28.16—31.

24. A někteří věřili tomu. co bylo
prsveno. někteří ak nevěřili.
25. A že nebygi mezi sebou svorni,

rozcbheli se. když byl Pavel jedno slo
dní z Zidův.' A dyž se sešli. řekl jim: vo řekl: Dobřet Duch svatý k otcům
"Muži bratří! jš nic neučiniv proti lidu. mluvil skrze proroka lssihše.
26. řka: Jdi k lidu tomuto s rci jim:
ani proti ob čeji otcovskému. jet jsem
a vydán : erusalóma v ruce Rímsnů; Uchem budete slyšeti a nesrozumite: a
18. ktei'ižto když mne vyslechli. chtěli hledíce budete hleděti a nes stí-íce:
27. nebot zhrublo srdce do tohoto
mne propustiti, protože žšdné vinny
smrti na mne neb lo.
a ušima těžce slyšeli a oči své zamhou
19. Ale když Zidó odpírali. přinucen žili: aby snad neviděli očima a ušima
jsem odvolsti se k císaři: ne jakobych neslyšeli s srdcem nesrozuměli & neo
brátili se. abych jich neuzdrsvil.'
měl co na svůj národ žaloveti. (25. II.)
20. Pro to tehdy příčinu žádal jsem
28. Budiž vám tehdy známo. že po
viděti všs a s všmi romluviti; nebo pro hanům posláno jest toto spasení Boží. a
nsdě'i lidn isrsels ého řetězem tímto tit budou slyšetl.
_ 29. A když to pověděl. odešli od něho
sv
jsem.
(Sn-ehoze. o. Ef. s. 20.)
21. A oni řekli 'emu: Myt jsme ani Zidó. msjíce mezi sebou mnohé hádky.
30. On pak trval po celá dvě léta v
kterých listův o to : Judska dostali.
6 své: a "'imal všeck . kteříž
aniž kdo z bratří přišed vypravoval. hos
krimi
řicházeliin,
]
anebo mluvil co zlého o tobě.
31.
k
že o království Božím a uče
22. Zšdšmet pak od tebe sl šeti. co
smýšlíš; nebo známo jest
to o té věcem. kteréž jsou o Pánu Ježíši Kri
sektš.' že se jí všudy odplrš. (Luk.2.u.) stu. se vší doufůnlivostí bez překážky.“
23. A když mu uložili den. přišlojich
lulu 6, 9—40. srov. lít. IS. H. Podlmhodnš
mnoho k němu do hospody. jimžto vy 27) Iastl
never. Zidův. í ochotni vin pohsnův; o..
lest auledný- truten sstvrselosti srdce.uto
klidal. vydšvsje svědectví o království
Božím &píivšděje jim důkazy o Ježíšovi 31) Ě- k odlnenon
dobre
(23)
vyličiv vv._
Luu. vůle.
jak ve
byh vin Eri-m
z aškons Mojžíšova s : Prorokův. od ji
nejprvevmld Zidane-a (v Jef—albo) nisl-. pl
řeholi:mm vyvůnůlom
linda od po
tra až do vecem.
ův ochotno přihl.—byln. ukončuje vypravování

'“ 33.31

12)t. 0 Mb.
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hrad.
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Zd....„ma... 333
jichžduhu bylonebov Riu.

nýbrž po oslí lulu. (Ia.)

\

svi provodivsv. npuolsnyvoluůho "ldlt k obd—
osni nlMův. do hlavníhosídlepohnul“ slbvyl
ohavnosti.sbymsctotomlupůsobui-j-ho dodhlo
učmisvšho . bylo srdcem. : nóhožhy život prove
víry a podle lepších mravů se roslhely do všech
končin obnovenéhosveta &spies vhlkých urodův.
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["vod k listům apoštolským vůbec a sv. apoštola
Pavla zvlášt.
Po sv. evangeliích a skutcích apoštolských následují v pořadí písem
svatých nov. zak. epištoly či listy (psaní) apoštolské. t. které byli někteří sv.
apoštolě buď k všem věřícímvůbec. nebo k něktu'ým obcím (církvím), anebo
k jednotlivým osobám zvlášťna li. Listů těch jest všech 21. z nichž 14 psal sv.
Pavel. 1 sv. Jakub Mladší. 2 sv. etr. 3 sv. Jan a 1 sv. Juda Thadiaš. Jakož jen
od některých sv. apoštolů pocháze'í. tak se v nich jen o jednotlivých článcích
víry. anebo zvláštních povinnostec mravních příležitostně pojednává. Nic však
moně jsou drahocenný poklad a neocenitelné.pozůstalost zpravčku církve; velebný,
Božský odkaz Ducha svatého k choti jeho. sv. církvi katolické; nevyvšžitelnů
schránka všeho. co k pevnému utvrzcní víry. k zbožnému vykonávaní sv. ta'emství.
k ušlechtění mravů věřících sv. apoštolé dle rozkazu Kristova. nebo z ústního
zjevení Božího byli ustanovili. a tím udávají vzory. i jak věřící mravy svě zříditi.
i jak představení církve .,v domě Božím“ vlšdnouti mají. Co nam skutky apo
štolskě dávají zprávu o „vnitřním rozšíření, líčí mím listy apoštolské vnitrni
ústrojí církve svaté. jak je Bůh sám nástroji svými. sv. apoštoly. dle všemohoucí
prozřetelnosti své působiti ráčil. ! počtem i obsahem nejznamenitější jest čtrná
ctero listů sv. Pavla.
_
SV. Pavel ') (prvé Šavel. Saul) rodem Zid z kmene Benjaminova.') na
rodil se v Tarsu. pomořním městě cilickém v Malé Asii. Tarsenští měli pravo řím
ských občanů, na něž se i sv. Pavel nejednou s prospěchem odvolával. ) Prvním
základům umění učil se Ve školách tarsenských 'azykem řeckým. tak že se i v s '
sech pohanských znal;') úplného pak a zvlášť ugrodního a náboženského vzděl
nabyl potom v Jerusalémě „u nohou" slovůtnélio Farisea Gamaliele. ') Slim tedy
jsa horlivý Fariscus. zprotivil se z prvu víře Kristově. tak že i zuřil proti vyznava
čům jejím a na smrt je vydával: ale brzo zůzračněua cestě do Damašku byv obrácen.
počal směle a horlivě vyznávati . osvědčovati. hlůsati. že Ježíš Kristus jest pravý
Syn Boží &zaslíbený Mesiáš. ') Potom z vnuknutí Ducha sv. za apoštola národů
určen. 7) procestoval krajiny Malo-Asianské a Východo—Europské.zaklšdaje všude
křesťanské obce (církve). ') Snažnou otcovskou svou o ně péči dokázal i tím. že

')St. 13 s _ ')Řim. n.l. -- osu. 15.37.2125. _ osu 17.2.01
'm l.1—')SL22.3.

su. kap. 9. _ '; sa. na. z _- ., o). m... 15. na. d..-mi “ do lllmhz n,! nebo určtd: ut th“ ,
do Eli-penis.au nie. _
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Úvod 1: listům apoštolakým.

jaa vzdálen k některým z těchto církví. ba i k jednotlivým osobám za zvláštní
příčinou i zvláštní listy psal. Dostav se dvakrát do ma (jednou vězeň : Jeru

saléma.') po druhé svobodně: Korintu). oslavil tu Jedle Krista smrtí muče
nickou. jsa jakožto římský občan k roakasu ukrutníka Nerona mečem stat.
29. června r. 66. nebo 67. po Kr.
Listy sv. Pavla nejsou v sv. píamě sestaveny dle času. jak byly psány.
nýbrž dle důležitosti svého obsahu a tak. že celým obcím svědčící předcházejí
před těmi. jenž pouze k jednotlivým osobám dány jsou; list k Zidům pak proto
poslední. že se v něm sv. apoštol nejmenuje a že se poněkud v církvi latinské po
ch bovalo. zdali od něho paán jest. Dle rozličných známek. 'ež v listech samých
ezáme. a dle hodnověrných zpráv dějepisců za to se vů ec má. že sv. Pavel
psal své listy asi v tomto pořadí:

!. I. k Theeaalonickým r. 53. 2 K07. k Efesským
rintu.
8. k K'olossenským
2. II. k Theasalonickým r. 53. (: Ko— 13. : gijlpenekým
, tu?)
_! emouovi
nn
11.. k Zidům

' 62—64
Říma za pl'vž
ního svého tam
uvěznění—'

3. k Galatům l'- 57-. z Efesu (?).

12. k"I"it_ovir. 64. : Nikopole (nebo z

4.
:. 57 : Efesu.
, |. |: Kon'ntským
.

13 . FiBi—!)
.
imo tb eovi_ r. 64 . z m pi, ( ne
bo Laodiceif)
14. ll.
k Timotheovi r. 66. z Říma . z
druhého vězení. krám před smrtí
svou.

.n. žil.
onskkKonntským
"

r. 58. z Mace-

6. k Římanům r. 58. z Kencher uKorintu.

Co do obsahu nejprve znamenati sluáí. že kaidý z listů sv. Pavla skoro
- značně se dělí na dvě částek. : nicht první hlavně učení víry obsahuje. druhá
pak k učení mravů směřuje.Jsou! pak vůbecjedna : nejnesnadnějiícb částek sva
tých písem. jak již sv. Petr zaznamenal.“') Neboť : srdce sv. apoštola národů.
ohněm Ducha sv. v plamennou lásku k Bohu a bližnímu rozníceněho. proudí se
téměř valem učenl věčné Pravdy. 'ež byl onen přímo z z'evení Božího pojal a jež
u sv. horlivosti o čest Boží a bla o věříclch všechněm uboce vštípiti se snaží.
více bledě k důkladnému vyjádřenl myšlenek. než k o atmému
bíraní a úprav
nému sestavení slov a růpovědí. Ač se sám a po ory nazýva „nedos lcem
v řeči.“") nicméně
vem 'k ne'výtečnějělm řečníkům se přičítá. Hlu okost
moudrosti 'est u něho nepostižitelná! Pročež listy jeho zvláš! čti každý : okor
ným podro ním rozumu svého pod neomylný soud církve svaté. s vrou úctou
k slovu Božímu. a s upřímnou láskou a snainou horlivostí k poznání a zacho—
vání pravdy věčné. —

.Petr.8.lC-—")ll.ler.ll.6.
.
. ttopdnbyl;nleděmlnhjaatle6al.8,l.e2.

F
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Epištola SV.Pavla,k Runanům.
Z čtrnácti lirtů ". Pavla první

oe hluk list & Řím-nim

pro důl-litý obo-.htvůj. no no

vnimjodnionejhlovučjiiohčlindch
víry. . protohpúnjeothdůdhtodlvldyhuod
pomuhlovu . zúklodvčeoh podám-vm pov—lovin-byln. Zovddy puk rv. apoštolupilám
klisen tomurvlůitní poměry vůHdohcirkvet.č.jen: nebyly".qu opokolonirodův, hanlivphd
zim nikdy jen v Římě nebyl. (1, no.) Zůlclelatcírkev mem Rím jůo vchod jiné dm. prvo
Wes
: dvojíhodruhu věřících.rodem i vychodnim. povahou i mrvy od nebo rozdílných. ho.
v mnohemnobčodporných:: těch.kcal-i: 2idovstvo(oblhlry). . : těch. mu : pohon-tvo (oo
obríúy) v Eri-u byli uvalili. Věřící: Židovrtn “klikli oi na tom. ze poehiují : úrodu
druhdy od Boha vyvoleného.jdou! re Bůhpřímobyl er'l . dkonrvůj dal. jeho! pnotoovóopro

roápovnou
vírou
omdůmdMLInMiKW-deuuodíú

“:p“

tuků

v mnohémi uuu mtmnul tého: úkon.. ktorí pom. ohhdni jrouoo. plano-ti rvč ji! byl. po
zbyla. nejen mi u povnldrhli. nýbrž i věřících: poh-nutnjimpodrohltiurilovoli.ohdyionino
tomu odporovoli.jimi potud-li. Vůl-íd poh | pohonu“ vynikli ro nými modrá . hrdinná. .
vymlouvlli pohbumční lvů u víře . tur-vid: tím. lo nemajíce qjmnůo od Boh nák—n. nun-li
povinpom' ových. . a vůli! i milan i n'nluhu ni puklin-Il. to na místě měrných ZM byli po
volhi v oirhov Kristovu. jejž onihyll uvrhli . mrddíli. Proti takovému hrdému nýilcnl obou

vyotopluo". apoštol národů &run! ro obě lenny vjednu zkoumáno Pinč v provů vite .

v upřímně. hrozrrkělirco rpqiíti.Uhque tedy: ]. hifi“
duhy phd Bohem.hoje-dní i druzi hi'i'mljoouoq : poutník-tichu

vodlnhi . Mundi
livondotiutimb

Julii-ui (l, 18. 5, 21.); 2. učí,“

i pohanů.lnu—jic-nim

dp

pnvou virooBoln oopno

na “to vím skutky mnvopobdnóho

(hp. 6—8.); 3. jakŽidópovvhojloctouto vemu. odmilom' uprovodlnhí rio od

heading,-1.5.1.

nianůněa. vanýchmlíbeniniohionidkdynhoucivéhůvKr-im

uvůl'í. tak rkr-u Nehorpucni dqidoo(hp. 9—11.); 4. unc-opt ".opoitolotoovůinopomoouti
k voqolně lhoe brou-mi připojuje. pudl-uvod zvliltnim ooohům"hnoje. konec“ hlahopl'him

opolchnůnimjůobmholirtuvirů.
(na 12—16)[.meth
ukhdilvůhecmluvilo
diatonic-

původnčhůy.nebom na

skoro po odč l'lii Hmahf. zvláš: pahvhhvnimmba.ponlinpnkpo

Fohě :. Kuchot. východního print-lvu Kol-iuutěho. ui roku 58. po Krůta.

anna-u

m
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K Římanům. ].

|. 1—12.

"Ičssplsolss ].
Připisuje list svůj vel—iamv flame; U projevuje mu “do: k nlll přijih; 16. okno]., že l 2166 &pohnne
dojití mohou vírou v Krista osprnvedlneni n spnsuí n 18. ink Bůh dop-sul, že pohonů pro evon pýchu
' modlonlnibn . mrav-ni ohnvnossl upadli.
'

./ ' ' rů,

_,_

g,

' "')—')
avel.' služebník Ježíše Krista.

povolaný apo

štol. oddělený k evan liu Božímn."(3k.13.2.)
2. kteréž prvé b šemlíbil skrze proroky
své v písmech svatých
3. o Synu svém. jenž mu učiněn jest z ro
du Davidova podle těla.
4. 'enž předzřízen jest. Syn Boží v moci
odle ňuchs posvěcení skrze zmrtvých vstani

ežlše Krista Pana našeb0:'

5. skrze něhož jsme přijali milost' a apo
štolství" ku poslušenství víry mezi všemi
národy'" ro jméno jeho.
(Sk.9.15.)
6. z nichžto i vy jste povolaní Ježíše
Krista:
_
7. všechněm. kteříž jsou v Rímě. miláč
kům Božím. povolaným svatým.' Milost vám
a pokoj od Boha. Otce našeho. a Pana Ježíše

Kristal"

8. Nejprvé zajisté dlky činím Bohu svému
skrze Ježíše Krista za vás za všecky. že víra
vaše rozhlašuje se po všem světě.'
\
9. Svědek mi jest zajisté Bůh. jemuž slou

\/

(„

*

/

\žlm
duchem pamatuji
svým“ v evanžzhu
Syna jeho. že
bez přestání
na v
u
10. vždycky na svých modlitbách židaje.
bych aspoň někdy mohl :: Boží vůle šťastně
k vám prijiti.
(sumu.)
ll. Neboť žádám viděti vas. abych vím
udělil nějakou částku duchovní milosti k vs

/

čemu
12.potvrzení:
to jest. abych

spolu s vámi se potěš'rl
slu-ze společnou víru. vaši i svou.

]) 'l'o
jmenomisto
pin—Idle
Paulo.nebo
vladni.
cnet-lubo.
dle poemy
ně, se od
bylKrista
mu
(Pulu.
Puillu.snil. MŠ):
s pokory.
(l. Kor.(81.
15. IS.
O.) o.);
——
“)nebo
Zvlkhúm
spůsobem
volnny'.pool-ný : nrč-iy' kluci

em. lil-ženou sprůvn o vykoupení . spnsenl lidstvo.

_

!) gill: 0 ne.! Bůh Otec učil-l
. nkoi jen od věčnostiSynem Božím. ut aby působuim Duchu
mího v určití-the se vselll n s m'dn vidme eo mdll. s podstatným sjednocením "rounosh Božské
|
1:11th amu. v lednu oeebnnstbyl “splnilo Bůh—Clovek prnvýmSynem os.-m.Dle řeckůío
: „Jenž se out-l (pomoci dal. ie mt) Synem Božím v moci (mocnými lanky) podleDtmhn svatosti
v učení plnem moudrosti Duha sv ho . viditelným neslnim téhož nn npoitoly) : vskhlenl : mrtvých

(í eebe snmehoi jiných). o Jeiill

Kristu.

Penn celem“ solo spol s v. 3 s obry,: ,.o Synu “*

8) t i pesveenliei n darmo dnnou, i vielike lino dary milení nnderoesnýoh. - ") :. uhd n povoleni npo
ltohkL — “') :. aby vlklnl nirodeve uvěřiliv Krist- . poslnhl byli ovnnplls jeho. (Jen lbs.)
_
7) Doloi „ss-esolist píle“ (. ui vily v připisn). :. vL- v'ei'ieiKimi“ mm
kteří : pouhe milosh _Boirnn
kite ev. pesveeul )na . povelu. ebysh evaj-ml byll. — ") Takové blnhopiůeijen: podmenu-| epo

lhilstj'm. -

8) L se pevees o velem ochotoěm prijeti e sólem uehovlvnni viry Kristovy po "“."“ nou jen snim-.
9) L : niebo srdce n s npřimnon mysli. nejen chrootmi vnitin'ul: virou. nadeji s linkou. ele l horlivým
blbe-dm olova lebo. n dkolív toliko sol—nýtů . nyni již mrtvými obludy suroslkonnlml. (Jan 4. 23)

l. l$— 32.
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'K Římanům).

13. Nechcit pak. bratři! abyste ne mami učiněníjsou v myšlenlchsvých.'
věděli. že jsem častokrát uložil při iti k &zatmlnojest nemoudré srdce jejich"
(114.17.)
vám (ale překážky jsem měl až osa
22. nebo pravice se býti moudrými.
vade). abych nějaký užitek | mezi vámi
blázny učinění jsou.
měl. jakož ] mezi jinými národy.
23. A změnili slávu neporušitelneho
14.Rekůmi" nozemcům.' moudrými
Boha v podobenstvi obrazu pornsitel
nemoudrým. d užníkem jsem."
16. tak že (co na mně 'est)' hotovjsem neho člověka [ ptactva i čtvernožcův i
(Žalm105.zo. Jef. u. 20.)
i vám, kteříž v Rimě jste. evangelium plazův.
zvěstovati.
24. Pročež vydal je Bůh vžádosti
srdce
jejich.
v
nečistotu.
tak že těla svá
16. Nebotse nestydimzn evangelium:
moc zajisté Boží jen k s asení každému na sobě samých hanobili;
(Gal. 5, 19.11: 4.19.)
věřlclmu.7 idu nejprve, | Řeku!
25. jenžto změnili ravdu Boží v lež
(Mat. 10. 32. !. Kor | 23. Sk. 13. cs.)
a
klaněli
se
i
slouži
' stvořeni raději
17. Nebo spravedlnost Boží zjevuje
nežli Stvořiteli. kterýž jest požehnaný
se v něm 1.viry k vlře.' jakož psáno jest: na věky. Amen.
Spravedlivý pak živ jest z viry."
26. Protož vydal je Bůh v žádosti
18. Zjevu' e se zajisté hněv Božl s
nebe na kaž ou bezbožnost a nesprave ohavné? Nebo ženské jejich změnily
přirozené sebe uživani v užívaní to.
dlnost těch lidi. kteři pravdu Boži ne— kteréž jest proti přirození.
spravedlnosti zadržují.
27. A podobně i mužští. opustivše při
19. protože co značného jest na Bohu.
rozeně užívaní pohlavi ženského. roz
z'evnci.jest
jim; Bůh zajisté jim to
a .
alili se v žádostech svých sami k so—
ě. mužsti s mužskými mrzkost páilce.
20. Nebo neviditelné vlastnosti jeho
od stvořeni světa skrze ty věci. kteréž a odplaty. kteráž na jejich blud nále
žela.
sami na sobě docházejice.
jsou učiněny, rozumem pochopené spa
28. A jelikož nedbali. ab) Boha v
třiny bývaji. věčná totiž jeho moc a Bož—
marnosti měli. vydal'je Bůh v převrá
ství. tak že se nemohou v mluviti.
21. Protože poznavše oha. neoslo cený smysl. aby činili. co neslusi.
29. jsouce plni vši nepravosti. zlosti.
vovali jako Boha. aniž mu děkovali: ale
smilstvs. lakomstvi. neslechctnoeti. plni
závisti. vraždy. sváru. lsti. sibalstvi; po
mlouvači.
14) Jmenom
„Řeků“ mini
“národy
řeckou moudrootivzdelan
atak řecky
v tom mluvisia
i Riman;
30. utrhači, Bohu nenáviděni.' hsnlivl,
pojlmá. .!th
(bathory) odrudy ostatni roa—
uznl. kteří řecky nmmejiee. za neviděl—vá pova
pysnl. nadutl. nalezači zlých věci. ro
žováni byli. —-") a uuu povinenjosu.
dičů neposlusni.
IS) Lseojmseosilamdstsči.
Iti) !. pohanu; io národové tehdejliho veku modlo
31. nemoudři. rozpustili. nelaskavi.
umu oddůui s vetái čdsti řecky mluvili. proto se ručitele smluv. nemilosrdni:
v pismo )mhem Řekův zhusta pohanů rozuměji.
t. zv. evangelium nči nás. že u Boha ospraveů
32. kteřlžto poznavše spravedlnost
neni dosahem vírouv Jožin Krista. když
Boží. neporozumčli, že kdo takové věci
jakkoliv : prvu nedokounli jsou: vzroste v ardel
činí. hodni jsou smrti: a. netoliko kdo
človeka veřiciho u viru živou. dobrými skutky
oplývqici. s tak je) co spnvsdllváho k sous-u
nvodi. Tin: udávd hlavni účel a obsah :“ táto je činl. ale také kdo činlcim povolujl.
Řady.10. 33.
— Syrsky
“) Habak.!.
Gal. 8.vi II.
vy'klnd.d:tSrov. budes

21) Vztahuje ao to ne marnost jejich modloslužby;

alvetemjako v zajetí drtí. aby nemelo vzniku a
svobodnčho průchodu k spasení lidska.
l9) t. oo pouhým roz-nem o Bohu pmnatl les. ob

vis uisov. 24—27.
mmnnvůva_:alepotserdos
Bank—Elli.
aulu-dili
toho“

jevilo
ae jim pinu-i
vů
eoeh stvohiy'ú:
že š'm
ůh sjevuim
jest Jeden.Bodin
vahy.u stvo

ooitakhlůoeeukloaliaaaninasobónisledky

IB) t. m

ll svy'lnhasholnýlnsmyslem. stag-:

ilnln anchovalolvlehmeodjesQnLMJ

nibh—aaa.
co

")Boaumisozkažoooú
jejich
.aeBdli tomudopmtn. aby

„Boha
nenávidim? n. „Bokase head!
_

* zzs—

KŘímmůma.
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ll. nebot u Boha neni přijímaníosob.

Kapitolu :.
Kdealš

maz:

sauna...

?. l.—22.

(53.10. as.)

'mu

12. Kteřížkoli zajisté bez zškons zhře
šili.. bez zškona zahynou ;" &kteřižkoli
:=. aaken
a gtd—,do
na; ltd—po:“mmm.
nekovů-lies
i hel obliby Bohu tak sve
dlí
jm ,
Zidš.
pod zákonem zhřešili."' úkonem sou—
zeni budou;
1. Pročež nemůžeš se vymluviti. ó člo
13. nebo ne posluchači úkons spra—
věče všeliký.' kterýž soudíš; nebo tím. vedlivi jsou u Boha. ale činitelé zákona
že jiného soudiš. sám sebe odsuzuješ. ospravedlnění budou.'
(un. 7.21.1—1..1. 22.)
poněvadž totéž činiš. co soudiš. (nm. 7.2.)
14. Nebot když pohané. kteříž ne
2. Vímet zajisté. že soud Boží jest
podle pravdy proti těm. kteříž takové maji zákona. od přirození činí to. což
jest zákona. takoví nemajíce zškons.
věci pěší.
3. Domnívůš-li pak se to. 6 člověče. sami sobě jsou zákonem:
15. jenž ukazují dilo zltkona napsané
jenž soudlš ony. kdo takové věci činí. s
sám je činiš. že ty ujdeš soudu Božího? v srdcích svých. když jim svědectví vy
4. Čili bohatstvím jeho dobrot s dšvš svědomí jejich s myšleni, kter-až
se vespolek obviňují anebo také za
Élivosti
pohr
ěš? stávají.
sli nevíš. aže dlouhočekšni
dobrotivost Boží
ku po
kžni tě vede?
16. v den. kdyžto Bůh souditi bude
le mého even
&. A ty podle zatvrzelosti své a ne tajné věci lidská.
gelium
skrze Ježíše
"sta.
kajícího srdce shromažďuješ sobě hněv
(Jan 5. 22._Sk. 17. 31.
ke dni hněvu a zjevenl spravedlivého
17. Když pak ty sloveš Zid s spo ě
soudu Božiho.
6. kterýž od stí jednomukažděmu hšš na zákon a chlubíš se Bohem
18. a znáš vůli jeho a mzeznšvžš. co
podle skutkův je ;
(lat. n.m.)
7. těm zajisté. kteříž s trpělivostí. v užitečnějšihojest. mučen jsa zákonem.
19. důvěřiš se býti vůdcem slepých.
dobrém skutku slávy a cti a neporuše
světlem těch. kteřížjsou v temnosti.
noeti hledají. životem věčným:
(am. 15.u.)
8. těm pak. kteříž jsou svůrlivif s
20. učitelem nemoudrých. mistrem
kteříž nepovolují pravdě." ale věří ne
nedospělýcb. maje způsob umění a
pravosti. hněvem a nemilostí.
vdy v zákoně:“
9. Soužení a úzkost na každou duši
21. kterýž tehdy j' ého učíš. sám
člověkačinlcíhozlé.ZidapředněiŘeka:'
sebe neučíš; kterýž kůžeš. že se nemá
10. ale slšva s_čest a pokoj každému. krůati. kradeš;
kdo činí dobře. Zidu předně . Řeku:
22. kterýž pravíš. že se nemů cizolo
žiti. cizoložíš; kterýž v ohavnosti máš
1) t. kdokolivgd. buď žid. buď pam. buď soudce modly. svatokrádeže se dopuštišg'
vyholený. teď človekspronty'.m
12) t. poutko.

boa pisem svatých a zvlšštnihe ap

veli Bdihe;
pohany.- ") t. oduua-i
alko-n "ohni, vrydnnv udá jq'mh.(ll—IC.)
— '“)

\. Zidě. majka nikon psaný. sv. pis-a.

B); napnultzrnhínnehanuk
spa-sni;
s to
spa-sni aqestači o-hš
víra
m.j.-kte
blud-Hampřavlab—
vodhi naíllli. Srov. mh:

8—10.[LPG- 3. !$.

20) apravěpomhinohaajehevůle.ceijestvreh
vis

měniipraven cesteaketnosdaspn—i.

zz) Toho příkhdy vla: a) Mat. 21.19. .l— 2.14.—
b) Nat. 18. 16—22.e)“
15. 5—6.Har. 7. ll.
d) Mabel-. ]. 8. 18. ".

lm

Kamenne.

2. 33. — 3. 19.

23. kterýž zákonem se chlublš. přo Zdali nespravedlivý jest Bůh. kterýž
uvědl hněv?
stupověnlm zakona Boha zneuctlvěě.
24. (Neboť
jménopohany.
Boží pro
vás pv.K:o
rouhůnl
jest mezi
jakož
jest.)
(15.52. 5. r... as. so.)
25. Obřezánl zajisté prospěje. zacho—

vůvěš-Ii zakona: pakli jsi přestupitelem
zakona. učiněno jest obřezěni tvě ne
obřlzkou.'
26. Jestli tehdy neobřezaný přikázanl
zákona ostřihi: zdaliž nebude jeho ne
obřízka počtena za obřízku?
27. a ten. kterýž od přirozenl jest
neobřezaný. plně zákon, zdaliž nebude
souditi tebe. jenž s písmem i obi-izkou
přestu nikem jsi zákona!
28. ebot ne ten jest Zid. kterýž jest
jim zevnitř; aniž jest obřezínlm to. kte—
rěž jest zevnitř na těle:
29. ale ten 'est Zid, kterýž jest jim
vnitř; a obi-e
m jest obřezánl srdce
v duchu a ne podle písmeny: jehož'
chvála ne z lidi ale z Boha jest.
(v. Hejl. 10. 16. m. 3. &)

Kapitola 8.
Ukazuje. v dun mqji Židé přednost FM pohany; 9.
že vtieknl jsou podrobeni hhehu; zo. ]nk vžickni vírou
milosti ospravedlnění dosahuji.

]. Což tehdy má více lidí"
jaký jest užitek obřezovanl?

anebo

6. (po lidsku pruhu.) Odstup to:
sic jinak kterakž bude souditi Bůh

tento svět?

7. Nebo. jestliže pravda Božl mou lži
rozmohla se k slávě jeho: proč ještě já
jako hřlěnik souzen bývám?
8. a neřekneme (jakož se o nás zlé
mluvi a jakož dl někteří. žebychom my
pravili :) ..Čiňmež zlé. aby (z toho) po
slo dobré?“ — jichž odsouzeni sprave

dlivé
9. jjestl'
až tedy? že žujem- hz
" 'e.„ _Ni—
koliv. Nebo jsm:>ddzáuli. že jsjou Zidě
iŘekové všichni pod břichem. (Gal.3. 22.)

10. 'akož psáno jest: Neni spravedli
vého ž dněho.

(Žalm13. s.)

11. neni rozumného, neni. kdoby hle
dal Boha.
12. Všickni se uchýlili. vesměs ne
užitečni učinění jsou. neni. kdoby činil
dobré. není ani jednoho. (Žalm13.1—a.)
13. Hrob otevřený jest hrdlo jejich.
jazyky svými lstivě lahodl: jed litých
hadů pode rty jejich; (2m 5, u. 139.4.)
14. jejichž ústa jsou plně zlořečenl a
hořkosti,

(žalm 9. 28.

15. nohy jejich rychlé k vylev nl
ě;
(PHshvíl.16.)
16. setí-oni a neštěstl (jest) na ce—

2. Mnoho: ovšem! Předně zajisté, že stách jejich.
u.. 59. 7—8.)
jsou jim svěřeny výpovědi Boži.
17. a cest pokoje nepoznali:
3. Ale což když někteří z nich nevě
18. nenl b ně Boži před očimajejich.
řili? Zdaliž nevěra jich věrnost Boží
(Žalm 35. 2.)
a-uši? Odstup to.
(ILTim.2.13.)
19. Vlme pak. že cožkoli zákon mluvi.
4. Nebot jest Bůh ravdomluvný. těm mluvi. kteřlž jsou pod zákonem:
ale každý člověklhář-,' 'aťož psano jest:
vželikěůstazatknuta
by veškeren
svět Bohu :' byla a poddůn
Abys spravedliv shle
byl v řečech aby

svých a svltězil. když souzen býva"
(Jan 3. 33.)

5. Jestliže se tehdy nepravosti naši
spravedlnost Boží vysvětluje. což dlme?

b) !. anime—Ilpk říd. že Bůh n ravedlv jest.
truhle křižníky. kteii prěvě svý
hříchy |>|-ile
zitost uvda'veji k objeveni spnvedlneetl jeho?

6) t.)nk by musea

mb! nm

soudcemby'tlnlkerěbe even.

nespnvedlnostlden se dny-lili

7—8) z'. .. hodni-n lil-Behnmovedlneet Boii ob
jevuje. tiun nebývů klinik prece sonda Božího.

|)

jelen

dnoet u Zidontvo +64 s...-m

?

() (žalmHihi —-") museí
r&b dle m
mene-ti svě klunstl nemůže. ele človek dle
bněevěpiimtlk
hžiehnneklonhleet.

:antipatie
nat-ne

na lnpo meeúumWhím—M .

9) no jsmeWink břichu,Nm

MPMpo?(ll)

19)W hmatu em. | a. .. vodo—.
Mme» ]eon
atak se výtlaků-tl. son hb.

,...

Kňhnanňmat
20. nebo : skutků zakona' nebude
ospravedlněno
ed ním žadné tělo.
Nebot skrze
on přichází poznání
hříchu."
(Gal.2.16.)
21. Ale nyní bez zakona' zjevenajest

. 20. — 4.10.

Kapitola 4.
Kiloati upuvodluéui maluje

Bůh pro “sluhu ob

řadní a aovnitřuich skutků u'kounieh. ale za viru
v Krista lolita. ]akot byl l Abrahamovi před oblud
nim auehovlvauiul dkoua viru k spravedlnosti přičetl.

l. Což tehdy díme ie získal Abra—
spravedlnost yBoží." osvědčena záko
nom2ipro
proravedlnost
s
pak Boží skrze víru ham. otec naš. podle těla?
2. Nebo byl—Ii Abraham z skutkův
Ježíše
2Ifrista ke všema na všecky.kte
říž věří v něho; nebot není rozdílu:
ospravedlněn. mat slávu. ale ne u
Boha.'
(Nisu. 5. 0.1.3. u.)
23. všiekni zajisté zhřešili a potře
3. Co pak praví Písmo.' „Uvěříl Abra
bují slávy Boží.'
ham Bohu. [ počtenojest mu k sprave

24. (_)spravedlněnibývají darmo skrze

milost 'eho. pro vykoupení. kteréž jest

dlnosti.“

(|. Moje.15, &.on. a. s. Jan2. as.)

4. Tomu zajisté. kdo dělá. nepričítá
se odplata z milosti ale z dluhu.“
25. kteréhož Bůh' vydal na smiření'
5. fomu pak. kdož nedela. ale věří
skrze víru v krvi jeho. k okazaní s ra v toho. kterýž ospravedlňuje bezbožné—
ho. přičítá se víra jeho 1:spravedlnosti
vedlnosti své pro odpuštěníd..9hrne.)
chů podle uloženi milosti Boži.'
předešlých
26. v času shovívsní Božího. k okli
6. Jakož | David vypravuje blahosla
zaní spravedlnosti své včesu tomto. aby venství člověka. jemuž Bůh přičítá spra—
vedlnost
bez skutkův:
stím spravedlivý byl. i ospravedlňující
toho, kdož jest : viry Ježíše Krista.
7. ..Blahoslavení. jichito odpuštěny
27. Kdež jest ted chlouba tva? Vy— jsou nepravosti a jichžto hříchové jsou
vržena jest. Skrze terý zákon? skut
'kryti.
ků—li? Nikoliv; ale skrze zakon víry.
8. Blahoslavený muž. jemuž Pán ne

skrzeIinstaJJežíše.

28. Neb máme za to. že člověk ospra— přičetl hříchu."

(Žalm31. :—:.)

vedlněn býva skrze víru bez skutku

9. Blahoslavenství tehdy toto obřeza
ným-li toliko se uděluje. čili také neo
29. Zdali jest Bůh toliko Bůh Zidů? březany'm? Nebo pravime. že Abraha
Není-liž i pohanů? Ovšemt i pohanů: movi počtena jest víra k spravedlnosti.
30. nebo zajisté jeden jest Bůh. kte—
10. Kterukž tehdy 'est počtena (je
ž ospravedlňuje obřízku z víry a ne— mu)? Když byl obřezan. čili když ne
ořízku skrze víru.
kona.

.

_

31. Zkkon-li tehdy ručíme skrze víru?
Odstup to: ale potvrzujeme zakona.
(Mat 5.1)

lujo dobrotivý jich Bůh milosti ovpravodluaui skna
viru v
volnou sun-t Kristova. aniž pak jen
thha zachovivatl ohl—adysakoua Monikou: alo

tun mravua jeho p'tka'aauiunu uamliuia.

l) Ziskal-li pak otee naš Abraham milostí osprave

dlnhi za ohhúui tólasd, či za viru? (Sv Am

20) t. v pouhýchmichich skutků ukon bos viry
vKllista.

— “)

a ale uiboll milost k osprave

2l)t.kdyiv-t:ýzůkou
ohiadnilíiphasL—“)t.
“z.ospravodlňuja
odpa-tlv atm hiiohy
arab-ts
28) gradual,

dapauahqiáud
abycho- svou.
svaté
ans-ti
Kristovy avile-vojenulou

ilvlatí-paksuvy

)ůovdčubůčastalhyll.

u) t. v obtt s-iillvvu. ty.hylyvaar úkonů krvavb
“ňovaly

“luhu“
i-k.?vavouob“

27—8l)'l'o uuu
činy vypínací—"doo

r"

Kristovu. Dla

:Nouúto “dat
;oabotvloehuuaudů

brož. Anselm. Toma.)
2) Ny'hn'je u vas, (ídy uum') soudních dlo skutků
„vnitřních.
hpak suaje ndro jeho. osprave—
dlnil jej dlo viůry.

4) t. saskutky ualdiodmsua spravodlivlaus mlhu.
&) Smysl:

skrss viru ospravedlaeui dosahuje

tím. že Bůh nilostivtod vee'nostitak umu ničil.
(Srov. mohu: 3. 84—26.)

s) ; mů.. toliko.& nu pohauůn?— mi. „&
dovodi. do pro viru i pohanů omravodlnhi dola
boji. ponevadz t Ahn-hun ospravedlnění datel pro

viru
prvi.
noi ibyl
obřadu; ai :
"hankirka.
pohanstvsa.

se stal otcem
dovstva.

mn.-5,4.

"90

K Římanům 4. 5.

byl obřeu'm? Ne když byl obřezan. ele
když nebyl obřezsn.
11. A znamení obřízky přijel zs znám
ku spravedlnosti : víry. kterouž měl před
obřesůním. aby byl otcem všech věřících
neobřezených. aby i jim byla počtens. k
spravedlností:
(I.Mojž.l7.10.)
12. i aby byl otcem obřezsných. ne

toliko těch. kteříž jsou obřezkni(těles
ně). ale i těch. kteří následují člepějí
víry. kterouž měl před obřezžním otec

stu .letech byl. sni ns umrtvený život
20.0 zaslíbení teké Božím nepochy—
bovsl s nedovčry. ale posílnil se větou.
dsv chvklu Bohu.
21. dokonale věda.. že cožkoli slíbil.
mocen jest i učiniti.
22. Aprotož počteno jest mu k spre
vedlností.
23. Nenít pak to napsáno toliko
pro něho. že jest počteno jemu k spra
vedlnosti.
24. ale 1 pro nás. kterýmžto počteno
bude k spravedlnosti. když věříme v to
ho. kterýž vzkřísilJežíše Krista. Pins
našeho. z mrtvých.
25. jenž vydsn jest pro hříchy naše
: vstal z mrtvých pro ospravedlnění

níš Abraham.
13. Nebo! ne skrze zákon. (dostalo
se) zaslíbení" Abrahamovi. anebo ple
meni jeho. aby byl dědicem světa:"
ale skrze spravedlnost viry.
(6.1.3. 18.2id.ll.9.)
14. Nebo jestliže. kdož jsou z zákona.
jsou dědicové: pn'ízdná' jest víra.. zma nsše.'
řenojest zaslíbení.“
15. Zákon zajisté působí hněv? nebo
kde není zákona..tut sni přestoupení."
( Nížef) 13)

16. Protož : víry (dostalo se mu toho
dědictví). eby podle milosti bylo pevně
zaslíbení všemu pokolení. netoliko to

mu, kteréž :. zákona est. ele [ tomu.
kteréž jest : víry Ab amovy.jenž jest
otec všech nás
17. (jakož psáno jest: Otcem mno
hých národů postavil jsem tebe) před
Bohem. jemuž uvěřil. jenž obživuje
mrtvé a. volá to. což není. jako to. což

Kapitola &.

Udivů blunt ovoce osprsvodhhí mleko: !. pokoj
svedomi. !. přijmutí nh ss syny Bos'í, 8. utich- v

pretivennvi nkůavBohs
nejendodali. nýbrž
pítds
Henule JežílsKlín-.

jím í co Otcem svým chlubítí se smíme skrze vyku

1.0spravedlněni tehdy jsouce z víry.

pokoj mě me s Bohem skrze Pane ns
šeho. Ježíše Krista.:
2. skrze něhož i přístup mime skrze
víru k milosti této. v kteréž stojíme.s.
chlubíme se nadějí slkvy synů Božích.'
est;
(l. Moji. 17.4.)
(sf. 2.180
3. A netoliko to. ale chlubíme se také
18.
kterýžto
v
naději
proti
nedě'íů'
uvěřil. že bude otcem mnohých n
souženími. vedouce. že soužení trpěli
vost působí:
(Jů- 1, &)
podle
toho. jakož
Tsůk
ude plémě
tvé." jest řečenojemu:
(|. Mail 15.s.)
4. a. trpělivost zkušení. zkušení puk
19. A nezemdlel u víře. aniž hleděl
naději.
na své tělo umrtvenó. an již téměř ve
5. &neděje nezshsnbuje:' nebo láske
\

13) L skrze schanim

levelu-ních přikauni úkon..

“)L !. Moji. 22.16—18. — '“) t. skrze
s_sslihenehoumu
dluhem openovslsvet.

M) t. vií odn-hy; eos by viek

sostlBehk
nie.—" Lmřzvnlnheb

tí brusná piestoupení“kon
geobot'

lb) t.tresL—")Atskenítrm.

(3. 10—18)tun

snižodphty.

IB) t. maje důvhu v sulihení Boží ve vecí melo víře

podobní.—")L

Moji..15. 5.

25)Vínuleunklůuunkííluthedy

íoespre

Ljenžsvírypeehku.Ller. ll.!ytlelos.

2,12. I.Psu. 1.21. —

2) Smysl:Pro “sluhy Kristovydouhne-ij sekne
víru milostí ospravedlnbní.htc“ nh

41:5 pokoj

„osami í mou |: bubon-u vom. „vn-. jest

Mini

ne k cháme míle-tl.“

5) :. usekl-ne. Bůh jen verse. dle mírné

lísky

gi, “jistotu:—..
eoslíbihtetdokhslnůlívnun
vvk
nie-s Syn
Rho.Jeiíie Srl-te. '(Jl—ll

%..,

KŘímanůth.
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5.5.—6. ].

Boží rozlits jest v srdcích naších skrze
16. Ale není jako hřích tak i dar:
Ducha svatého. kterýž dán jest něm.
nebo 'estliže ro hřích jednoho mnozí
zemře
': mno em více se milost Boží a
6. Nebo! roč Kristus. když jsme
ještě mdlí byli. podle času za bezbožně dar z milosti jednoho člověka. Ježíše
umřel?
Krista. na mnohé rozhojníl.
(Žid. 9. 14. [. Pet. 3. IS.)
16. A není jako hřích skrze jednoho
7. Však sotva kdo za. spravedlivého tak i dar; nebo soud sice z jednoho hří
umírá: ale snad za dobrodince odvážílby chu přivádí k utracení : ale milost z mno—
se někdo umřítí;
hých hříchů (přivádí) k ospravedlnění.
17. Nebo jestliže pro hřích jednoho
8. Bůh psk dokazuje lásky své k nám.
že když jsme ještě hříšníci byli. podle panovala smrt skrze jednoho: mnohem
času
více ti. kteříž hojnost milosti a obdaro
9. Kristus za nás umřel: mnohem vání a spravedlnosti přijímají. krslovatí
budou v životě skrze jednoho Ježíše
více tedy nyní. ospravedlnění jsouce Kristu.
krví jeho. osvobození budeme od hněvu
18. Protož jako skrze hřích jednoho
skrze něho.
(přišel) na všecky lidí (soud) k zau-ucení:
10. Neboť jelikož byvše nepřátelé. tak skrze spravedlnost jednoho (přišla)
smířeníjsme s Bohem smrtí Syna jeho: na všecky lidi (milost) k ospravedlnění
mnohem více, jsouce smíření. spasení života.
budeme životem jeho.“
19. Neb jako skrze neposlušenství
11. A netoliko to: ale i chlubíme se
v Bohu skrze Pěna našeho Ježíše Krista.. jednoho člověka hříšníky učinění jsou
mnozí: tak i skrze poslušenství jednoho
skrze něhož jsme nyní smíření došli.
spravedlivými učinění budou mnozí.
(Fil. 2. B.)
12. Protož jeko skrze jednoho člově
20. Zůkon pak vkročil v to.' tak že
ka hřích na tento svět přišel a skrze
hřích smrt a tak na všecky lidí smrt se rozhojníl hřích; ale kde se rozhojníl
hřích. rozhojníls se milost ještě více.
přešla. v němž všichni zhřešili :. —
(l. quž. 3. 19. l. Kor. 15. Zl.)

13. nebot až do zhkona' byl hřích na

abyajakož
panoval
k smrti.
tak21.
pane
a i milost
skrzehřích
spravedlnost
světě: ale hřích se nepřičítal." když zá.— k životu věčnému. skrze Ježíše Krista.
konn nebylo.
Pána našeho.
14. Ale smrt panovala od Adama až
do Mojžíše i nad těmi. kteříž nezhřešílí
Kupllela 0.
podobným přestoupením jako Adam.'

jenž jest předobnzenímbudoucího“

Učí. že Křestní hí'elití nemů. protože un kitu sv.
hříchu umřel e k novemu životu povstsl. bn lb. že
povinen jest. : cela s horlíve službe Bosí se veděl-í.

10) Když ale hříšně smížílsOGeemKr-lstne utrpením

asmrh'snn.lím1ístejín£sddnží.jmdvn
vsi-ne sln've. (l.)

12) Dolni: tak přínn skrin qrnvedlnod jedneho. t.
Krh- mllest k esprevedlubní a des-žení žíveta
vehóhez dle v. 18.
18) |. do času. když Bůh úr— Nejžíle ukon dal. -—
" Bed:
ehbved Ne ani se hříchnepovažo

evůdomí

.

M)tosobeímhžínhcn.jnhek. .díthy;steho]de.

bítypedhlinheln

„zabolbylebymtl
bssvín—
lůldídědíčný_*)

yby byl trestal

Ad-gkl.llhn;

Adunpůvedeehh'ehn.
Kristu

l. Což tedy díme? budeme-li trvati
v hříchu. aby se milost rozhojnila?
(1. Petr. 2, u.)
milostí: skrze Híeb jedneho Adnmn vůlekní vine
jednoho hříchu (ID.) sondu Božímu (IS.) . časněí
věčněsmrtí ( W.) popudil: shrnevylovení jednoho

Ježíše Kristu vlíehníhojněmllostí (ID.) espre
vedlneuíodevleeh hžiehdv(IG) nivou veheho
(I7.) do-hují.

20) !. mezí počbteh hž-íehn Atman

není poulek autosam—

spůsohněhe. .

síshně; ale siko

nesposdl poddanýekjvýehod Mn:

ntjžímjejquínsvvehn 18

nýbržzjev

KŘímanům. 6.

G.:—28

2. Odstup to. Nebo kteříž jsme ze
mřeli hříchu: kterakž ještě živi budeme
v něm?
3.' Zdaliž nevíte. žekteřížkoli pokřtě—
ni jsme v Kristu Ježíši. v smrti jeho
pokřtěni jsme?
4. Nebo pohřbeni'sm
sme spolu s ním
slu-te křest v smrt:
chom jako Kri
stus vstal z mrtvých skrze slávu Otce.
tak 1 my v novotě života chodili.

1801

16. Což tedy2budeme—liž hřeěiipro—

tože nejsme pod úkonem ale pod mi
losti? Odstup to.
16. Zdaliž nevíte. že. komu se vydě—

vůte za služebníky k poslušenství. toho

jpte
služebníci.
kohoz
říchu k smrti.
aneb: slouchěte.buďto
poslušenstva k

spravedlnosti? (Ju-8. 84.11.M2. N.)
17. Díky psk Bohu. že byvše služeb
níci hříchu. uposlechli jste pak : srdce
(Gulsn'lK012121-1f42321dl21 způsobu učení.' v kteréž uvedeni jste.
18. Vysvoboženipak jsouce od hříchu.
5. N e bo !onev
zs1. si uvs
1 sme
Pa.—(21.
z.)ti
učinění jste služebníci spravedlnosti.
vpodobensťvismrti je:: spolupglvinkří
19. Lidskou věc pravím pro mdlobu
šenl budeme;
těla vašeho:' jako jste zajisté vydávali
6. to vědouce. že starý člověk náš
své v službu nečistotě a nepravosti
ukřižován jest. aby bylo zkaženo tělo kůdy
nepravosti:" tak nyní vždejte údy své
hříchu. abychom vice nesloužili hříchu; v službu s ravedlnosti ku posvěcení.
7. nebo. kdo umřel.ospravedlněn jest
20. Nebo když jste byli služebníci
od hl-ldm.
hříchu. zbaveni jste byli spravedlnosti.
8. Jestliže! pak jsme zemřeli s Kri
21. Jakýž pak jste měli tehdáž užitek
stem,-věříme. že spolu i živi budeme s z těch věcí. za něžse nyní stydíte.' Nebo
Kristem;
9. vědouce. že Kristus vstav : mrt konec těch věcíjest smrt.
22. Nyní pak vysvobození od hříchu
vých. již neumírě. smrt jemu více pano a učiněníjsouce služebníky Božími.měte
vau' nebude.
užitek svůj ku posvěcení. konec pak ži—
10. Nebot že umřel hříchu. umřel
vot věčný.
jednou: že psk jest živ. živ jest Bohu.
23. Neb odplata za hřích: Smrt; ale
(zla. s. za)
milost Boží:'Život věčný v Kristu Ježisi.
11. Tak [ vy mějte za to. že jste za— Panu nasem.
- jistě zemřeli hříchu. ale zivi jste Bohu v
Kristu Ježíši. Pánu našem.
(světostípůsobívite-hitu.“
se jíní se
12. Nepanujž tehdy hřích v vašem
vnitinstělnmsmsněm adult—i věsehMáchův.
smrtelném těle . tak abyste poslouchali
míle-n' posvěenjici. vsknsnjid jej k nověmu života
s Kristem. Jekužtě losmrti nul-lo
ývě. mk
žědostl jeho.
sv. ki-t- ! hřích (6—7), jako smrti vyprchal
bývě otok : podhnosti. tak | křtem člověk !
13. aniž také vydůvejte údů svých
polohy hiiůu (7.); jako Kris—s vatu : mrtvých.
hříchu za nastroje nepravosti: ale od—
„hnusna-.us
šíje.tak i khstans ni- žlv
dejte se Bohu jakožto z mrtvých oživěe, 15—18)
bud' Křest-n
taťka k jso.
slhě eoBoži.
(8—1(go tl (2) k vyko
služebník
a údy svěza nástroje spravedlnosti Bohu.
něvsni lpnvedlnosn'hbo povinen)sl . n-uu
14. Nebo hřích nebude panovali nad
pudů-tíkřiehu(st.3.
B.).síem
str-úlvěčně.
due-led
milosti
posvěcujhí . popudu—Imm
(Srov.
Zl.)
vámi: neb nejste pod zákonem ale pod 17) '. sv. evugdln. kter“ život člověka dle pělkě
mníBeěícbksvatostíúínjsstaqujkspn—
milosti.' —
(Výěo5.20-2|.)
seni vede.

l9)kabinou,dem-viem.

abysatotíž

,- s tou mánostislouěllinuknk nhuspusni.

2) |. lunet

křtem svatý“- vyprottěnl : potoky bii—

ůn. nes-imo se nu opet viděti; Hutn—

býti

ohžešiti tak sobě odporuje. jako život a smrt.
křtu tělo toho. kde se křdl.

ti
účasten stlvě

Biblí českL

uč.—ků smrti .

vski-iěem lebo

lekci jste sv.
pvvě_
slo-till.Isn
hříchu
muž-L
Robeč.
Ill.. k svhu
Ang—tin.
Bu

MÁM
Ddruhou
en)—")Ltskiejstosjoduě-m
vestěv
se uvrkulieqvtdy hodin! .
liml byli.
23) Jinak: „den" Zivot věčnýnnsývě alleni, po

suv-di í dobrě skutky. sa ktesě „ Bůh ěhůkn
dě. toliko s pomocimilosti Boží koncil b.
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UčtieJ-onceoevobosed od úkon. dooiitimeme

7e 1—18.

8. Dostsv pak hřích příležitosti skrze
piikkanl. způsobil ve mně vielikou ži

llineokooveny'udncheu.1.
nádech-trikot“

Muk-"M

“l. MMekHch.jennijene šou. Nebo! bez zákona hřích mrtev

pouoeimlloeeinežiodoleulu.

I.B. Jul.: pak) sem byl živ někdy bez
zákona:' ale když přišlo přikiasnl. ožil
] Zdaliž nevlte brsd'l. (nebo pově hřích.
domým zákona mluvim) . že zákon
10. Já sk jsem umřel“ s shledáno
panuje usd člověkem. dokudž živ jest? jest. to přikúnnl. kteréž bylo dáno k ži
2. Nebo žene. která za muže vdána
votu. jest. mi k unrti.
ll. Neboť hřích dostsv příležitosti
jest.
uvuůns
jest kdobude
zákonu? živ.-dle“muž.
p : umře muž
jejl. skrze přikissni. podvedl mne : zsbil
s jest od zákona muže."
mne skrze nb.
(L Kor. ?. 8%)
12. A tak zákon njisté svatý s při
3. Protož. dokudž jcst živ muž. slouti kůzsnl svetó': spravedlivě : dobré jest.“
bude cizoložnicl. bude-li s jiným mu
(l. Tin-1.1.3)
13. Tehdy co dobre jest. učiněno
cz::arakli
umře
mužtak
jejl.
zákons
muže.
že osvobozena
nebude ci
zoložnicl. budeli s jiným mužem.
4. Tak i vy. bratři moji. umrtveni
jete zákonu skrze tělo Kristovo? aby

steb li jineho." kterýž : mrtvýchvstal.
sbyc om ovoce nesli Boh
h.u
6. Neboťkdyž jsme byli v těle.' u
dosti břlchů. kteréž byly skrze zákon.
působily v údech našich. aby ovoce ne

sly smrti."
6. Nyní pak jsme osvobozeníod zi

jest mi smrti? Nikoliv. Ale hřích. aby se
ukázal hhchem. skrze dobre spůsobil
mi smrt: aby se hřlch nad miru hřiš

ným stol skrze přikůml..
14. Vlmc zajisté, že zákon jest du
chovní? ale ja jsem tělesný. prodán
pod hříchem."
15. Nebo co činím. nerosumlm;' ne
bot nečinlm toho dobreho. co chci: ale
činím to zlé. kteréž mám v nenávisti.
16. Pnk-litočinlm. co nechci. dosvěd

kons smrti! v němž jsme držáni byli.
tak že již sloužlme v novotč ducha a ne čuji7zákNonu.psi
jkbrý
činlm toho. ale
že estne dobrý
v vetchosti písmene."
hřích. Pterýž ppřebývá ve mně.
7. Což tehdy dime? Zákon-liž jest
18. Vimt zajisté. že dobre nepřebývb.
břichem? Nikoliv! Ale hřichu'jsem ne
znal. leč skrze úkon; nebo žádosti
nosti; elm „úkolu: „hřích. tuto vetkne jeko
ch.neznsl by zákon neříkal: „Nepo
m4.
“než mme. oiih. objev-ils
ildh'ř'“
(n. Moji.20. u. v. s. z.)
í—L “kon len. dokudnoi zrušen.pleasedna. .

, . tim epůeebile ucil-stoj

vapo:v hybostlueduduprositeln.

e neoplk.

činek ťa, dokud uv jen. (4), jen na podroben
jeko inne mnu
2) L povinne dle nikon. i & verne-d | k poelnlnosti.

9) Wmtuedile
—28slovo,je“buď"uuu o
'
človeka:„než jsem rou-nwm

&) .. miedo ve kitu : Rýnem u ca. úhlovenym.

nadloží-to pod vlidn linibo ukonu. let jeho ml

10 II) Presl přikuu úkolu povollv hiilnostl své.
stol jsem ne vinen omni "enou
12) |. vede k pouto“- svetem Boi-ke. e nh nh upri

vaplodilyekuyh mm

umym.
18) !. nikon neni přimo piitinon smrti: ele ukuuje

_*)leobodne.

doku—óe si... nebo vůbec o človečeossvn; „nei
zákon byl den.“

suaoubilisemůseemljinemn.

lostl. — ") :. eby-te náhle“ Krista
s) \. dle tele-ných uno-a u'ri (Srov.e 12) - u)
t.. i
ti ukonu-m sek'
. ele timi nbnsme.

. veď-oeumrtihodni-.en ne

vedlnosh' inetovou-nd k Bohu. k Ideon. k sobe
ele, nevinnou

bylo posilující molo-d, jh byc—horo
se jich nnroveli.

6) '. „muni úkonu. “dost-Wonts hřích v nás
nbuujlenho e kn milosti ne'- na smrt odnzuji
— ") : nyni novy-n durhornnn dvoum
žijeme; životu
plodnceveď—ehm
s milosti Deti skutky epnvedl
noetik

1) |. nevedelbych (k. p.). zeludo't sléhojeeth'ri
tekúkon vede k pomeni hhohn. hhi
"A

moci, se se objem ohovnů

esbonbne hhlnost. 6m pnk nbnmje touhu po

:iloetleukknohu nvódi:druhe..by“=, tokio..
")

: duc-kovu: ved pliknnuje: uroven ee slého, čl—

zalekli—")
“nepřirozenou

Dejeso
premoeiečhedle
eve.
otroenn
bricho. (i.-...) kka.

lb) .. sal reo-nem ul vůli neon-dvi:. se na to.
co dle “dosti tel-ne koni-.

KŘímenům.'LB.

7,1%— 8. l8.

ve mně. to jest v těle mám; nebot chtě
ní' drží se mne: ele činěnídobrého ne
neleežm.
19. Nebo nečiním toho dobrého. což
chci: ele činím to zlé. čehož nechci.
20. Poldi to činím. čehož nechci: již
ne já. činím toho. ale hřích. kterýž pře

cem byl mdly' pro tělo:" Bůh
Syna evóho v podobenství Nižného těl:

a : hříchu'“ utratil hříchna těle.?
(Sk. na. se. 2id.9.15.)

4. aby s revedlnost zakona vy lnene
byls vnůs. kteříž nechodíme p o tělo.
ele podle ducha.
by'vů ve mne.
6. Ti ujistó. kteříž jsou podle tele.
21. Naležámtehdy úkon! když chci oblibují. což jest těle: ole kteříž jsou
činiti dobré. že přidrží se mne zlé;
podle dnche. smýšlejí. což jest ducha.
22. nebot libui si v zákoně Božím
6. Neb opatrnost těle jest cm!-t:"
opatrnost
pak ducha život a pokoj;
podle vnitřního člověka:
(Gol. G. B.)
23. ale vidím jiný zákon v údech
7. protože moudrost těle jest ne ří
telkyní
Bohu:
nebo
není
zákonu
go
svých.
jenž
lll'uje zákonu mysli má s
jímž
mne
podod honemhříchu.kterýžjest
žímu poddána.. aniž pak býti může.
v údech mých.
(l. Kor. 2. ll.)
24. Nešťastný jó. člověk! kdož mne
8. Kdož pak jsou v těle. Bohu se lí
vysvobodí : těla. smrti této?'
,
biti nemohou.
25. Milost Boží slu-žeJežíše Krista,
9. Vy pak v těle nejste. ale v duchu:
Pána. nsžeho.' Protož já sám myslí
eč však Duch Boží přebývá-li v vůs.
sloužilo zákonu Božímu. tělem pak sá.— Pakli kdo Ducha Kristovo nemů. ten!
konu hříchu.
není jeho.
10. Jestli pak Kristus v vás. tělo sice

Kapitola 8.

líci. že křesťané. milosh poevecojici e Kristem jsouce

epojeoi. ombceoí

jooo cdma-ocni. když nežijí dle

wh. ele dle do:-he; puk 12 co synovi Boží .
dedlei s Kristem pevne mohou doolotl. io dojdou več
nůho cel-vní.

mrtvé jest. pro hřích.ale duch jest živ"
pro ospravedlnění.

(Svrchue, n.)

11. Jestliže pak Duch toho. jenž vzkří—

sil Ježíše zmrtv 'ch. přebývá.vvas: tant.
kterýž vzkřísil ežíže Krista : mrtvy'ch.
obživí' i amrtelnž těla vaše, pro přebý
1. Nyní tehdy žádného není zeti-a vajícího Ducha jeho v vás.
(Sva-diod.24. SLS. 15. l. Kor. Gli-)
oení těm. kteříž jsou v Kristu Ježíši!
kteřížto nechodi podle těla." (Nížev.4.)
12. Protož. bratří! dlužnícijeme.. ne
2. Nebo zákon ducha života v Kristu tělu. abychom podle těle'zivi byli."
Ježíši vysvobodil mne od zákona hříchu
13. Nebo budete-li podle tele živi.
a smrti.'
(Výše7. 23. 24.)
zemí-ete: pekli duchem skutky těle mrt
3. Nebo co bylo nemožno zákonu! v viti budete. zivi budete.
_—
18) :. „dobréhoc' dle IS. : dle syr-koho výhledu.

21) L eli židoeuvoet ponhuolíc o popmujlc ne k
hříchu. jat hko druhý úkon. teleeoy (23), pro
dvoý duchovnímu (H.). 0 ocmž hned v. 22. provi,

24) t. ul. nastolena. v ohni. ddod jenž-ho (v.l.),
eůstžve ele “dullveet. hřítnoet. nikon břicho.
25) !. dd ni cíly. ehych odolní shooboů židoůvoeti

eve. e verojese děl-o. působil dobrák úvaze
vencmo; jen e miloetl Bou lu odoletí hříchu
l) Kdož oe kitu sv. oeprevedlohi e e lid-tem epo

jenl )eeo.—") Kdyžnežijí dle uno-r. Mých.

...“.

pt_ohřích - f) :. odůnlqožnntn—

oeol
(l). phjev
obecsmrtí
“Klímu
oeki-íu v n
do-tiučio'eoi
es hříchy
4) I.. abychom npnvedlnoet—h
úkon. plnili. uvi jeouce
dle Duchu entžho s ne dle židoeti tcleeoy'oh.

6)Dleřeck.: ,my'eleot' betonu,eoehe-etnií
.,looodroet“ v. 1. — ") Nesledove'eí “dod

le-oychvede k břicho. tínke-rdvičnó.
IO) !. sn

neelodkeoi hříchu; „mrtvů' dl.
cl.—umim"
Mahlia—“)tůvoun

tb
že

2) !. oživujícíodloet Doche ev. oevobodile moe lh..
oblohy eiile Kline od vlády hřib—ustilod. p.

ll) t. k nebo večohooMutt—ui.

3) :. eby lolčll fle'du“hříchu. protože om žádost-lunet

je učíoi.
lt) |.. pnvbniieme slonem. — “) Dolož: oy'bvždnrho.
abychom uli podle Doche Ivetu-ho. (IS.)

.jicnivlůdeehloy'c
hoknrdnevodouci.
třleeoe'odpomeln—

“)

Dolce: „to ožil-'!Bůh.

milosti. clovek oepnvedloeoi umrti Krutovoo.

oeenndnyml

gamma
14. Nebo kteřížkoli Duchem Božím
vedeni bývají. tit jsou synove Boží.
16. Nepřijalijste zajisté ducha služe
bnoeti' Opět k bami. ale přijali jste
Ducha vyvolení synů.“ v němžto vo

lkme: Abba! (%!)(u

Tin.:. 7.eu. 4.s.)

16. Ten sajistě Duch svědectví vy
dtvk duchu našemu. že jsme synové
Boží.

17. A jestliže synové. | dědicové. dě
dicové zajiste Boží a s lu dědicové
Kristovi: ač však spolu-li trpíme. aby
chom : spoln oslaveni byli. (11.Tím 2. ll .)
18. Nebo sa to mám. že utrpení to
hoto času nejsou rovna budouci slave.
kteriž se zjeví v nas.
19. Nebot očekžvaní tvorstva zjevení
synů Božích očekávk.
20. Mamosti zajisté poddímo jest

stvořenínechtě. ale pro toho. kterýž je
poddal v naději.
21. že i to stvoření vysvobozeno bude
od služebnosti porušení v svobodu slávy
synů Božích.
22. Víme zajisté. že všecko stvoření
lkž. a ku porodu pracuje až posavad.'

8. 14—35.

nůleží. nevíme: ale sám Duch prosíza
nie vsdechy nevyslovitelnými.
27. Ten pak. kterýž zpytuje srdce. vi.
čeho Duch židů: protože podle Boha
prosí za svaté.'
28. Vímet pak. že milu'ícím Boha
všecky věcinapomáhají k do rámu. těm.
kteří podle uložení povolani jsou svatí!
29. Nebo kteréž předzvěděl.'i řed
zřídil." aby byli připodobněni o rasu
Syna jeho.“ aby on byl prvorozený
mezi mnohými bratřími.
30. Kterěž pak předzřidil. těch i po
volal:' a kterýchž povolal. ty i ospra
vedlnil: kteréž pak ospravedlnil. ty i
oslavil!
31. Což tehdy k tomu díme? Jest-li
Bůh snami. kdož proti nam?
32. Kterýž ani vlastního Syna svého
neušethl. ale za nžs za všecky ho vydal:
kterakž ním také s ním všeho nedal?
(Jen 3.16.)

33. Kdo bude žalovati na vyvolené
Boží? Bůh (jest), kterýž (je) osprave
dlňuje.

34. Kdo jest, “Len
žby zau-etní" Kri
23. A netoliko to, ale | my. prvotiny stus
(jen). vstal
terýž umřel.
ba kte
: iJežís
z mrtvých
z jest
na
ducha majíce.' i my sami v sobě lkžme.
;ýraviciBoží. kterýž semphmlouva
očeksva'íce vyvolení synů Božích. vy za nás.
koupe

těla našeho.
(1-11. u.)
24. Nebo v naději spasení jsme.' Na
děje
kteraž se vidí. není naděje;
nebo co kdo vidí. kterak mb.toho naději?
25. Pakli doufžme. čehož nevidíme.
s trpělivostí čekáme.
26. Těž také i Duch nepomahe mdlo—
bě naší; nebo zač se máme modliti, jak
lb) Labydepwusotrocheba'měkonalivůlineii.

etl. na'te pravo syny

3.5 Kdož tedy nas odloučí od lá
sky Kristovy? zdali soužení? čili úz—
kosthdali hlad.? čilinahota?zdali nebez
pečenství? čili protivenství? čili meč?

36. (jakož psano jest:'

„Pro tebe

26—-.27)Dnehsv
utvleeieněajaknvireasktakv

n i; nh nas na'leiiteee modlitín ved Bohu
HN (podle Bahn.). posilňujenža v protivenstvi.

28) t. které s pouhe lnlostt věčným určením povolal
k vite křeetanakě.abydle nisvati a spasení byi.
29) e o kterých
věděl, že milosti jeho nepe
hrdnee. ny'brž ji ee eóotne eehepi a s ní horlivě

w„“meme_s :.
vůlí milou“ Beiibu
a k svému spe
nebo ji pohrdnonli a tak v aahynlii

premheea

20mm.
semi
eah

;. (lLPeer.8.
".)—
cvalu 18.nev. 21.hrá
l.)
'

eepravedlnenie

::deontí.
6 email
k tunn—"')
'.
vírou —“)
a svaty'm
obnovením
í utrpením. na

věhostipakoala

»)..„wuom

30) t. svěstevůnim svatěhoevangelia a vnitrni milosti.

84) Tak dle v. ]. veskrs (inkasuje. le caps-svedlnh

nebedonodnobanvm
ieepaeeaipale.ktuěžseadena
“ve m IHW.
“)a—spolu“
eheknlmJnatiknen-n.
edlnemealimsapeěalo,vnebesieh

aalimdekonlnebede.

36)Debi. adejeeeeaan.(2.$, a)

x hmm, e.e.

8.37. — 9.16.

mrtveoi bývžme celý den. jmlni jsme
jeko ovce ne ubitl.“)
(Zelsn43.n.)
37. Ale v tom ve všem přemáhůme
pro toho. kterýž nás zamiloval.

38. Jístjsem zajisté. že sni smrt. eni

život.' sni andělé. sni knížetstve. sni
mocnosti." ani věci přítomné. ení bu

doud. onisíle."

39. sni výsost. ani hlubokost. ani
jiné stvořeni nebude moci nás odlou
čiti od lůsky Beil. kteráž jest v Kristu

Ježíši. Pine našem.

7. sni kteřížjsou plóměAbrahamova.
jsou vsiekni synové:" nýbrž v lebkovi
nazvánobude tobě slmě:"(l.uejs.zl.12.)
8. to jest. ne ti. kteříž jsou ey
nové tele.. jsou synové Beil: ' ele kte
řížjsou synové zaslíbení. ti se považují
u plátně.“
(Gel.4. ze)
9. Nebo slovo nellbeni jest toto:
Týmž časem (přes rok) přijdu e Sin
bude míti syna.

(|. noir. na. to.)

.A netoliko one: ale i Rebeks :

jednoho sjiti měvii s lsdkem otcem
nešlm.'
(1.ms. 25, ze)
11. Nebo když se byli jeste nenaro
dili. ani co dobrého nebo alebo učinili.

Učí. že neni Bůh přičlnee nvdenl Zidův. nýbrž enl
umi pro jich neveru

l. Pravdut pravím v Kristu. nekle

abyo určeni Boží podle vyvolenl zůstá
12. ne : skutkův, ele : milosti toho.

máml. ano ml svědectví vydává svě— kterýžžovoldvd..
řečenojest
13.
starši sloužiti
bude ji:
mlndňlmu:
doml m6 v Duchu svetem:
2. žet mám veliký zármutek e. ustn—

vičnou bolest v srdci svém.“

aminopak vjest:
Jekobejsemmiloval.
nenavisti
jsem měl.'

14. Což tehdy dlme? sdsli neopre
3.Nebo žádaljsem' je sám uvrže vedlnost
jest u Boha?" Nikolivl"

nýmbyti od Kriete“ pro své bretřlf“

16. Nebo dl Mojžlioviz' Smiluji se.
nad kým se smiluji: e. milosrdenství
prokáží. ned kým se slituji.
h'jeti a syny i sláva“ i smlouva 1zů
16. Protož neni na.tom. kdo chee.em
Eonediol : službeBoží| zaslíbeni.
ne tom. kde běžl. ele na Bohu. jenž se
5. jichž jsou oteovó ». : nichžto jest smilovdváf
Kristus podle těle. jenž jest nade vše
cko Bůh požehnaný na věky. Amen.
kteříž jsou mojí přlbuznl podle těle,
4. kteřižtojsou lsmelňtl. jichžto jest

(Svrelnul.3.)

6. Ne puk žeby umi-eno bylo slovo
Boží.“ Nebo ne vsickni. kteříž jsou :

lsreele. ti jsou lsreelštl:

7) Lvyvelun. -—")t.

lsdk se ti evldltnisnleú

Boúnvyeehůsnetdh
.:me
.etekeejisn
a
ho o potomshe s duu
povel—ev 
"" Po“
bude!:sesd: deehovnilsrselstvo.[het-sl.

8) t. dedieeve nsliheei Božích. — ") t. ups-eve

potomstvo. sedm Abrnh-ovo. Snyll: Jah

88) Asi vyhrožovhi smrti. se! sls'bevdnl živote —

") Tun nnni delikt dslli ďábelské. Ii

se se

to. že : heidehe sboru (kůru) udelskebo (Kol.

l..16) uhel-i slu—HII
entode
jeen. — '“) t. nee menu.

peklesvrtenl

2) t. ned seslepeoe'
seus-solemi e neveroe Zidův.
e že odio-nul jsou od oqrnvedlneni Kristovou
od sveho speeeni: tek po speee ndrodoveů toužil!
3) &. svolil bych. hdyby bvle vůle Boží. — “) :.

od
vodné hlesenoeti..
poh od luky
Kristovy
(7. 85. )olivy.
— nikoliv
"'_)t.ebyeh]e
tek
ziskal [Ls-letne "vedl k eposu
4) t. vidite ele
objev-u es velehneed Doblo;
svlelt
teho oblek ned nohou omluVy
se ven“ na.

QL). drn vtekouninirn.iehysenevn lnu-se
sliheni Bosí o potomcích Abmbemových; vlek
i o potomeieh dle tdle. ny'

hre' dledech: o prubeh ctiolieh Betleh.

druhdy sni dle ohm-webe spleeeni telesnbho.

nuldleveh(10.). sni dlesluhů (] !) Bůh užíti sul!

ty. jimiž seslibeni svi epldti hodlal; hk 1 nyní
s pouhe nlleetl v svou eisiev. k

lentvi nutnou

voli, kohotui. tot v. 11—13.

s'reisnejijem di e dotu-Me prikladem
10) Dolní: dve syny. Essen : Jebel.. obe spr-svi
manželky . : jednoho pečeti neloeene.
IS) t. Deen e potometvo jde meno
sedne ohdnHl. (l. Neji. 25. 21—28.

H) t.ddvd
že Křestnnum,s
do! přednost J:kebm

(see

x Řlmanům, e. 10.

9.11.—10.5.

17. Nebo dl pismo Fanonovi: K to
28. Nebo dokonůvaje a ukracuje slo
mu samému jsem tě vzbudil.' abych do vo v spravedlnosti. zajisté slovo ulo-ů.
khal na tobě moci své a aby mzhlůšeno cené učinl Půn na zemi.'
bylo jméno má o vil zemi. (11.Mojl.9.16.)
29. A jakož předpověděl lsaihš: By
18. A ttk n kýmž chce. smiluje se. Pán zůstu nám nebyl pozůstavil se
a utvrzuje. koho obce.
mene. byli ychom učinění jako Sodoma,
19! Tehdy dlš mi: Proč ještě naHků? a Gomoře bylibychom podobní. (l.. l. s.)
nebot kdož vůli jeho odolů?
30. Což tehdy dlme?
pohané. kte
20. Č člověče. ty kdož jsi. že odmlou— řlž nenásledovali spravedlnosti, dosáhli
vai Bohu? Zdaliž hrnec dl tomu. kdož spravedlnosti;' spravedlnosti pak. kteráž
jej udělal: Proč jsi mne tak udělal?
jest z vlry:
.
(Ioud. lb. 7. le. 45. Q.)
31. Israel pak následoval zákona spra
21. Zdaliž hrnčlř nemá. moci nad hli vedlnosti. k zákonu spravedlnosti ne
nou. aby z jednostejného truple udelal přišel.
_
nidobu ke cti a jinou ku potupč?
32. Proč? Ze ne z viry. ale jako z
(kloud. 15. 7. Sir. 33. na.)
skutků (k nl přijiti chtěl): zavadili zajisté
22. Jestliže Bůh chtěje ukůuti hněv.'
a znůmu učiniti moc svou. snášel ve o kámen urážky.
33. jakož psáno jest: Aj . kladu na
mnohé trpělivosti nádoby hněvu. k za Sionu kámen urážky a skálu pohoršenl.
hynutl způsobené."
& každý. kdož věří v něho. nebude za
23. aby ukázal bohatstvl slávy své hanben.'
(u. s. 14.|. Petr. 3, n.)
při nádobách milosrdenstvl.' kteréž pri
pravil k slávě.“
Kapitolu Ill.

_ 24. jichž i povolal. nás. netoliko z Dokazuje. že Židé. cpolehjiee na svou apnvedlnost
Zidův, ale i z pohanův.
a uvrhujico piijiti viry Kristovy. která os 6 jim i po
hanům h'io. sami jsou vinni nebo od Bobo ao
25. jakož skrze Oseůše dl: Nazovu
vrt-sl.
ne lid můj lidem svým: a nemilou (na
!.
Bratři. vůle zajisté srdce mého i
zovu) milou: a kteráž nedošla milosr
modlitba k Bohu děje se za ně k spa
denství. milosrdenství došlou:
senl.
(o.. 2. 24.1. Pet. 2. no.)
26. a stane se: na miste. kdež řečeno
2. Nebot svědectví jim vydávám. že
jest jim: Nejste vy lidem mým; tut bu horlivost Boži mají. ale ne podle uměni.'
3.
Nebo neznajlcc Boží spravedlnosti
dou slouti syny Boha živého: (o.. |. in.)
27. lsaiňš pak volá. o lsraelovi: Byt a svou hledice stan0viti. spravedlnosti'
pak byl počet synův israelských jako Božl nepodrobili se."
4. Konec zajisté zákona jest Kristus
pisek mořský. ostatkové spasení budou.
(ls. 10. 21)
k spravedlnosti každému věřlcimu.
5. Neb Mojžlš napsal. že který člověk
17) t. kdy-l jal napominoni mých a trestů nedbal, u
noohol lm

» v mvt-zeleni tve, ale použilji.

“'%33im si._(a
s tim
doletonimmm.)
( IIB)do).
sám
uču-th:
Jsme-u ntmoh.
tak jeho vůli; noqravedllvt si tedy na nh

28) t Bůh
vodllve a jiste o brzo (neb 1000 let
mu jako
jeden) učini, čímž pohrozil. vybom
si z lidu nebo akrovný počet tech. los epei.

udi“ a ale m.
neboljeho vůllodolati.tot 80 t milosti osmvodlneni; tak tu 81.
nelze chun.
ram puk bonbonů smýtleni 30—33) Smysl: Poli-nó Mbit milost! oepnvodlnem
ihned vyvrací. '
ionspiislutitvompřiusoa
Micha. pročtak a ne,tak čini: nebo!Bůh

músyho.

ale obratu). ali. kud človekčiní.

a) t. hmot My

toho.když satvraolýeh

mnam oponu._ “) Dlemoho |:. | akta
mangu—l—
„které

nebo phprovlly

„):no'dulkhsmnodlobohorlhtw

k soby

..

cích.—“Štastmnionisvonjm
touto!
'leho
' nich. (St. 22. a doloa v. SD.)

pro viru zvou ' Krůta. nedůvei-ujieo se v uč
nebovúvaol úkonu ohromného; moosi Židů poh

spolbhsjiesse na mtm
chatky úkon Holši
iovo. nsdoouili tb milosti.
' Edu no
uvežili. nýkrt jq navrhli a padnou aavrhdi.
2—4) t. lploaiee
na upnvedlnoot svou dle sa
mejiió .
ů ukoooich. nochti oe podrobltt
víře a úkonu lil-Hem. aby tak milosti doll.
t. ktorou Bůh udeluje na víru v Krista. — ")
Ačkolivúkon starý jen Kristem naplneni who

\ln. 5, W.)

" x Římanům, 10.11.
18. Ale pravímt: Zdaliž neslyšeli?
Ano zajisté po vší semi rozešel se zvuk
jejich a do končin okresu zemského
Bfšlpravedlnost pak, kteráž jest z slova jejich.
2m 18.s.)
to praví:
19. Ale pravím: Zdaliž rael nepo
..víŘy.
do vstoupí
na Neříkej
nebe?“ vtosrdci
jest.svem:
aby
znal? První Mo'žíš dí: Je. k zkvisti vás
Krista dolů svedl;
7. anebo: ..kdo sstoupí do propasti?“ přívodu skrze n
kterýž není ukro
dem. skrze nšrod nemoudrý vás k hněvu
to jest. aby Krista z mrtvých povolal.
8. Ale co dí písmo? „Blizko jest slovo
pudim.'
(Moji.V. 82. Zl.)
20. Isaišš
k směle mluví a dí: Na—
v ústech
ch a v srdci tvém :“ to jest:
Slovo víry, teréž hlůsůme.
lezen jsem
těch. kteříž mne nehle
9. Nebo budeš-li vyznívati ústy svy dali. zjevně jsem se ukázal těm. kteříž
mi Pána Ježíše a v srdci svem věřiti. že se na mne neptali.
21. K Israelovi pak di: Přes celý
ho Bůh vzkřísilz mrtvých. spasen budeš.
10. Srdcem se zajisté věří k spra den rozpínal jsem ruce své k lidu ne
vedlnosti: ale ústy se děje vyznání k věřícímu s odmlouvsjícímu.(u. es. 1—2.)

bude činiti spravedlnost. kteráž jest z
zakona. živ bude v ní..

(Buell.20. H.)

spasení.'
ll. Nebo praví pismo: Každý. kdož
v něho věří. nebude zahanben. (le.28. ne.)

12. Není zajisté rozdilu mezi idem a

Řekem: nebo tentýž Pin jest všech.
bohat ke všem. kteříž ho vzýva'í.
13. Každý zajisté. kdožkoli vzývati
bude jmeno Páně. spasen bude.
(Joel 2. 23. Sk. 2. 2l.)

14. Ale kterak budou vzývati. v kte
réhož neuvěřili? anebo kterak uvěří'to
mu. kteréhož neslyšeli? a kterak uslyší
bez kazatele?
15. a kterak budou kázati. nebudou-li
poslani? Jakož psáno jest: Jak krasne
nohy zvěstujících pokoj, zvěstujlcích do
bré věci!

a.. 52. 7. ms. 1. 15.)

16. Ale ne všichni jsou poslušni
evangelia; nebo lsaiáš praví: Pane.
kdož uvěřil slovu našemu?
_

(le. 53. 1. Jan l2. SB.)

17. Tehdy víra z slyšení. slyšení pak
skrze slovo Kristovo.
5) t. osvobozen trestu smrti. jimi zkuste hro-| s.š
kon. . lhsten zde u somL (Ill. Moji. IB. S.)
6—9) Smysl: .liž Moji. (V. 30. l2--l4.) pouka'nl,
to v ukon prve vai—lu.pak jej ústy . skutkem
vysns'veti třeba; tak i nyní kde vsi-': a ústy i
skutkem vysna'vo'Krista, že s nebo sstoupil, se
nás umřel s : mrtvých vstal. i.ivete vlhčím dojde;
k tomu cili též oponou svolení jsou. aby spasí—

telneo nru tote(ll. s IS.)všem národům blassli.
(I?. s l$—20.)

10) (. za vroucí a ochotu!- se pravdu usnáni viry Kri
stavy ndeluje ee nim milosh" esprevedleem. za
stšlš vysetreni jeji in'vot věčný.

Kapitola 11.
Učí. že nekteři : nšrode židovského lllostlvo odBohs

svolení
a Ween!
17. poh-nb
pak že nespyhtsbe
"mali při
čley
ned
dy eejsou;
vypina;
38. velebí
sondy Boží.

]. Protož pravím: Zdaliž Bůh zavrhl
lid svůj? Nikoli. Nebot i já. jsem Israel—

ský. : plemene Abrahamova. z pokolení
Benjaminova.
2. Nezavrhlt Bůh lidu svého. kte
réhož předzvěděl.'Zdali nevíte. co ravl
písmo o Eliášovi. kterak se modli ohu
proti lidu israelskému'ř'
3. „Pane. proroky tvé povraždili. oltáře

tve
pobořili:
a jáhledají.“
zanechán jsem sám.
i meho
bezživot
4. Ale co mu praví odpověď Boží?
Zůstavil 'sem si sedm tisíc mužů. kteříž
neskláuěli kolen před Bšlem.
(m. xm. 19. lO—IB.)

5. Tak tehdy i v tomto času ostatko
vé podle zvolení milosti spasení jsou.
6. A poněvadž z milosti. již ne z
skutků: sic jinak milost již není milost.
IQ) \. uvrhnvóe n svolilnsinhoďjiný. Málem
není; rosa-nejúrody pol—eské.v mount

mo

dleslužbe' pohřižeeř.

2) t. eenvrhl ty, o nichž od večnostl vůli. že ovo
iivie v Kriste, s udelena dodatečnou milosti
spolepůsobiti budou. -—") !. Dl“ sl uýehl ne

úplet odpahetí lsrselovood Boh, . Bůhnu ndel

t_n-memy učet svych urny-eh;
o vtude sv! vyveleeš má s seš.

tak Bůh vždy

KŘimmůmlíL

1808

II.?

28.

7. Což tehdy? Čeho hledal Israel.
toho nedošel: ale vyvolenoové došli;
oatamí pak jsou zaslepeni.
8. jakož psáno jest: Dal jim Bůh
ducha pomateuosti; oci. aby neviděli. a
uši. aby nesl čelí. až do dnešního dne.
9. A Davi dí: Budiž jim stůl jejich

ně a učiněnjsi účastníkem kořene i tuč
noeti olivy.
18. nechlub se proti ratolestem; pakli
se chlubíš, (věz. že) ne ty kořen neaeš.
ale kořen tebe.
19. Rekneé pak: Ulomeny jsou ra—
tolesti. abych jé byl větlpen.
voeidlo avpolapení a v úraz i vod
20. Dobře! Pro nevěru jsou ulomeny:
platu.
ale ty věrou stojíš: nesmýšlej vysoce.
10. Zatmětež se oči jejich. at nevidí: ale boj se;
a hřbet jejich vždycky skléněj.'
21. nebo jestliže Bůh přirozených ra
ll. Protož pravím: Zdali tak zavadili. tolesti neušetřií.at snad ani tebe neušetří.
lb:
'? Nikoliv. Ale jejich ha
22. Protož viz dobrotivost a přísnost
Boží: k těm zajisté. kteříž padli. přis
diemjich lzpůsobeno
spasení nérodům. nost. ale k tobě dobrotivost Boží. bu
lby
sledovali.“'
12.J est-li hříchjejich bohatstvím světa deš-li trvati v dobrotě; jinak i ty vytat
a zmenšeníjejich bohatstvím némdů: čim budeš.
více plnost jejích?
23. A oni. nebudou-li trvati v nevěře.
13. Vim národům pak pravim: Do— vštípeni budou; mocent zajisté Buh opět
kavade zajisté jé jsem apoštolem né
rodů. zvelebovati budu sluhovéní své. vštípitilje.
24. ebo poněvadž ty vytat jsi z při
14. zdalibych ktera k následováni rozené plané olivy a proti přirození větl
povzbudil tělo své' a k spasení přivedl pen jsi v olivu dobrou: čímž více ti. kte
některé z nich.

15. Nebo když zavržení jich jest smi
řením světa: což bude zase přijetí jich.

říž podle
olivu
svou.,přirozeni vštipcui budou v
25. Neboť nechci. bratří. abyste ne
věděli toho tajemstvi. (abyste nebyli
sami u sebe moudři.) že slepota s částky
se přihodila lsraelovi. ažby plnost po—

než život z mrtvých?
16. Jestliže prvotiny svaté jsou. jest
také i těsto :“ a jestli kořen jest svatý.
jsout též i ratolesti.
hanů vešla:
17. Zet jsou některé ratolesti ulo
26. a tak všecken Israel spasen byl.
meny. aty. byv planou olivou.štípen jsi v jakož
psáno jest: Přijde z Sionu. kte
rýž vysvobodí“ a odvrátí bezbožnost od
Jakoba.
8—15?h Slevu
te rouumůjtažse
' smyslu pmuekůudak
poucil
uérodžidovský.is
"the tao-un
27. A tatot bude smlouva mil s nimi
uvrhla-uvalil
Dla V.Meji. 29. 4. a ln. 6.
10. . m. z se. 23—24.(sm. lm.. 13. u.)
když zhladun hřiehy jejich. (ls. 59,21.)
_ ») Dle
.; „jejichpédm."—“') :. Zidé
28. Podle evangelia jsou sice ne

ll) t.jeou-li pů ' ho . ua vzdy zavržení od Bohu?
li)

. dle_pl'ikladu lidi i zemi v Kline uveříli.
dyž pul Zldův a chovný počet vel-inch a nteb
světu a pohanům příležitosti zavdal obdržeu od

Boha hojuy'ó uiloati, čtnvieese to vtaue. a se

vlluknl obfétí k Kristu ua konal vékův?
14) t. příčí-7m sa. sbyelt obve'tll nekteré : pokrevních
Unii svych & Kristu; v tom budu hlsdstí alévu
svou. (Slov. 9. 2. — Sk. up. 0. ID.)

15) !- hbdéi ll had

"“a předvskl'ihuim a mvt

přáteli (Božími) pro vás:“ ale podle vy
volení jsou nejmilejšími pro (svete) otce.
(v. mu. s, lil—37)

24) Obyčejné te rulolut dobri ollvy kupuje na pla

výuh Vuk.. lldctvn k novému, dekou-Ibm ži
votu přetvořen bude.
18) t.,-ko to. co s prvoduBoliu zuvéeeuy'ebk požiti
lidskému se připevnit. na svaté se považuje. a jako

25) t. a dqultelnBužiho potrvají Zub v zaslepo- -vtl.
zatvrzele-d a ne'-tu své. a lnu-lepon-nama :

tak lived lldevaky'Manuel aby'-va l prvotina-il
kře-husova. a nebo tly'ml. l mými praotci.

vetii réaté obréouno; puk i oui v X .ata ur'eři.
26) |. vyavobeditel. apoštol. — (In. 69 20- Zl)
28) t. te evangelium uvrhli. byli i oni o-l Italia n—

koho

dobroty né douvé ntulesum;

)khž palubní- jd.

)

uou. ale vy. pohané! ua apek ee planu olova Iti
p-ni 1110 na dobrou vyvolenou-lienároda imám-kého.

Manambupmaprehméta

(v.80-)

ll.29. -—lil. 15.

1800
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29. Nebo bez želeuí jsou durové &.po

volání Boží!

ho.' sbyste zkusili. která. jest vůle Boží
dobrá a. líbetnů &dokonali.
(Ef.5.17.L The.. 4. s.)

30. Nebo jakož i vy někdy nevěřili

3. Nebot pravím skrze milost. kteráž

jste Bohu. ale nyní milosrdenství jste
došli pro jejich nevěru:

mi dúnsgest.
vámi:
a yste všechněm.
nemyslili kteřížjsou
(o sobě) mezi
více.
než sluší mysliti. ele abyste myslili k
strídmosti. a jakož Bůh jednomuksidě
mu udělilmiru viry. (|. Kor.12.u. mu, 7.)
32. Zavřel zajisté Bůh všecko v ne
4. Nebo jako v jednom těle mnohe
věře.' aby se nade viemi' 'smilovsl.
údy mame. ale nemají vsickni údově
3.3 0 hlubokosti bohatství moudro jednostejněho dila:
sti i vědomostiBoží! Jak jsou nezpyta
5. tak jsme mnozí jedno tělo v Kri
telni soudově jeho a nevystižitelné stu. věickni psk jeden druhého údové.
cesty jeho!
6. Msjíce
dary rozdílně podle
34. Nebo kdo poznal smysl Páně? milosti. kteráž dána jest nám: buďto
anebo kdo rádcem byl jeho? (l.. 40. 13.) proroctví ' (konejmež je) dle pravidle
35. Anebo kdo prvě dal jemu a bude
7. budto úřad. (zestíwejmež jej) v po
mu zese odpleceno?
(Johu. 2.)
36. Nebotz něho a skrze něho s v něm sluhovůní: nebo kdo učí. (pracuj) v
s,.l)
jsou všecky věci: jemu slňvs ns věky. učení:
Amen!
8. kdo napomínú. (bud' pilen) v ne—
pomlnsní: kdo uděluje. (uděluj) v
31. tak i oni nyní neuvěřili pro vaše
milosrdenství. aby i oni milosrdenství
došli.

víry:(l.xor.12.4

Kapitolu Iz.
UH. eby se ocele Bohu s sídlit jeho vedeli; &. eby

ve viem Hehe hlíhihooginí
byli; ". eby i nepistelům
d ' činili.

14.
S.)

sprostnosti; kdojest ředstsven m.(bu
diž jim) s pečlivostí:

do činí mi osrden—

ství, (čin je) s veselím.
9. Milovůní buď bez pokrytství: ms—
jíce v nenávisti slě, držíce se dobrého;

(Amos 5. IS.)
l. Protož prosím vás. bratří! skrze
10. láskou bratrskou vespolek se mi—
milosrdenství Boží.' abyste vydávali
těla svi" v ohět živou. svatou. Bohu lujíee. uctivostí vespolek se předcháze
libou. rozumnou službu svou!"
jíce:
(EL4.3.I.Pet.2.17.)
(Fil. 4. IS.)
11 v pečovsní nelenujíoe. duchem
2. A nepřipodobňujte se tomuto svě vroucíjsouce. Pánu sloužíce;
tu: ale Opravte se v novotě smyslu své
12. v nsději se radujíce. v soužeuí
trpělivi. ns modlitbě ustsvični jsouce;
29) :. Bůh nelituje toho. co b | shhíl. enis' sliby sve

:.

tek je í Ile

dech vyplul.

32) t. dopustil tem.. ěe vliehní. Zidd i pohanů. v ne
vern eo teike poule upedlí. - “) t. úmysl me'.
eede není se smilov-ti. ele mnozi se milostí jeho
protíví e tek even vinou eps-ali nedojdeu.
86) Tím nevim sv. spolu-eliívehu 9. ]. upečeme. rle
nem-ji příčiny eni křest-ne s Židovstve si &

13. v potřebách se svetými se sdělu—

jíoe. hostinství ochotně prokszujíoe.
(2m. 12. u.)

14. Dobrořečte těm. kteříž vem pro
tivenstvi činí; dobrořečte s nezlořečte.
kláded nl píednoetech ainda svehov merim ld
15. Radujte se s radujícími. plačte s
tm.-stuha
s pohanu se vypina“prosvě plsčícimi;
evele'ník víře Md
(opekeje vv. 32.. co byl

&& s23. ieklh ny'hriiseelnsji pekel-ítipíed
Bohem vthkd'e s sehen vqo
u sv. svornosti
bnmkó did. codjíl: ihned od hp. lz—lb. "ld“
ns svdes klede.

l) t. kter“ jste obdrželidobdle hudsluhy milostí

eepre není.- “)t.

udejte„Boh hned-l

vejieelíehlečksledhelehe. (Jen Det.)-—“')
'. hhvee dechem. čistou myli Bohu slo-sin.
Blhli (eskd.

2) t. nehdte podob-iUm. Bdí po mých vecech
heii e svým ide-ten hovi. ele př.—hej“ je.
6)

nýhri l der. tej—tú viry mvetlovld.
227

zhanam.
16. jednostejně vespolek smýžlejíce;
ne
ko myslíce. ele k nízkým se
mysl sklúnějíee. Nebuďte opstrní semi

u ee "

17. žádnému zlého ze ale neod le
oujíce: opetrně činíce dobre. neto 'ko
před Bohem. ele tekě před všemi lidmi.
18. Může-li býti. což na vis jest. se
všemi lidmi pokoj me'íce:
19. ne semi se
vejíce. nejmilejší!
ele dejte místo hněvu;“ nebo psáno jest:

Mně pomsta. jit odpletím. praví Pin.
(Sir.se. I.ltet 5.39.1345; 32.35.human)

[2.16. ——18.14.

5. Protož : potřeb poddání buďte:
netoliko pro hněv. Je 1 ro svědomi.'
6. Nebo proto i deně vete? služe
bníky žejistě Božími jsou. tomu seme

mu eloužíce."

7. Dávejte tehdy všem. což jste po—
vinni: deň. komu deň: clo. komu clo;
bázeň. komu bázeň; čest. komu ěeet.
_

(Mu. 32. zn.)

8. Zůdněmu nebuďte nic dlužní. než
abyste se vespolek milovali; nebo kdož
miluje bližního. úkon neplnil.
9. Nebo! přikůnní: Nezcizoložiš. ne—

20. Ale leční-li nepřítel tvůj. nekrm žebiješ. nepokredeš. ne romluvíš křivé—
jej. žízní-li. dej mu piti; nebo to číně. ho evědectví. nepožůd i. e jestli které
uhlí řeřevěshrneš ne hlavu jeho.'
jiné. v tomto slově ee ievíró: Miloveti
(Pi-m.25. zl.)
budeš bližního svého jeko sebe seměho.
(u. mm. 30. 14. m. le. 18. Met..32. 39.)
21. Nedej se přemoci zlému. ele pře
10. Milovňni bližního' nečiní zlého:
míthej zlé dobrým.
e protož plnost žákone jest milováni.“
11. A to' majíce čes. že hodine jest.
' Kapitolu JB.
abychom již ze sne povstali." Nyní že—
Nepomuk podeoebeelmbnestc. „unu
od Bebe jistó bližší jest neže spasení. nežli když
xiiseny pod; &. míloveti b " ibo e ll. vyltřibeti se
nepravosti.
jsme uvěřilif“
(Luk.12,54.115, u.)
12. Noc předešlm' den ek se při
]. Každá. duše mocnostem vyšším
Odmmež
tehdysvětla!
skutky temnosti
poddene bud'; nebot není mocnosti. leč blížil.
s obíecme
se v odění
od Bohe. e kteréž jsou. od Bohe zří
13. Jako ve dne poctivě choďme: ne
zeny jsou.
. (blond. 6. 4. 1. Petr. 2. na.)
2. Protož kdo se mocnosti protiví. v bodování e v opilství. ne v smiletvích
zřízeni Božímu se protiví: e kteříž se
tiví. semi sobě odsouzení dobývají;
3. nebo knížete nejsou k strechu do—
brého skutku. ele zlého. Chceš-li pek.
aby! se nebál mocnosti. čin dobře e

budeš míti od ní chvilu;
4. Božím že'istě služebníkem jest tobě

k dobrému. [šakli žlě činiti budeš. boj
se. nebot ne nedermo meče nese; Božím
zajisté služebníkem jest. mstitelem zuři
vým toho. kdož zlé činí.
ejte se ne evou moudra-t. jekobyste
neučení e tedy jinýcb ne ' hrdi.

IG) t..

19) ,ze-bo
l_lud: ,unechtezpomltu
n;“ tek dle
následn
ev. Jen
u.. Au.. Teodoret;
nebo:
,ne
de'vejte ee odmitl bnevem k pem-a;“ snebo:

„.odponlujte uhly.
vín: v bnevu učiněna“ —
ao) Smyel: Přívod“ ho k nedání e polním sebe.
(Juan. Ohne- se rozumí liebe; jest tedy. jekeby
tekl:

vě dobrodiní beden těmi-i jeko tehve uhlí,

jimiž í erdeejebe ee mplynee

uplna.

le'skonktobe

e v neetydetoeteeh.
visti:

ne v sváru & v zá—
(Luk.2l. as.)

14. ale oblecte se v Pine Ježíše
Krista a nepečujte o tělo podle žít
doatíf

(Gel.5. is. 1.Petr. 2. u.)

5) t. potřebu jen.. pedde'nu býti vrchnosum. nejen
pre uvernvini ee tremi. nýbrž í že tek řád Beži
židlí; prod Dobu rínen. kdo neposloucbž vrchnosti.
6) Dolomite-e um svou podá-nost. — ") t. eby ne
mixte Bolilll b_vllocbn'nci dobrých. Institut ely'cb.
10) Dle řeckého: „bližnímu

u)

nečiní ucho.“ — "')

Poněvadž vetkerů příkůeeni umeřuji e vedou nes
k mílovůni.

Dolet: tím více povinní jeme činiti. — ") t.
dobe milosti.
need u me hru.-bn k paleni. —

"')

:. čim nee vekem pokračujeme, tim bliu

jeme \ odliete blaženosti věčně. (Jen ZleL)
12) Dle 'reckěbo: ,pokreřtíeJ' cby'li ee ku konci. —
") !. nenechme hřiehů. lení ' temnoeti se peti.

e činu. dobit

M) t. nepovolujle tělu v nee'riuny'cb “deltu-„b jeho;
„tek bledme. eby ždrlve žilo. níkelív pek eby
ebujnele"

x Římanům. 14.

M. 1-20.

A tak buďto že jsme živi. budto že uml—

Kapitola 14.

rkme.Páně jsme.

Uti, to to k dahým u víře ahovivavo'chov-tina—

vide odsupvini vůbec se varuice; &.hui

dle-vého
".

jednej

.vevtom ohanaoěiehmajoa

ucho—ún.! pokoj. nourthje sol svého svede-i.
aaii pohode). hlis'niho svůho.

]. Mdlěho pak u vil-e přijlmejte. ne

v hádkách myšlenl.'
2. Nebo někdo věří. že může jisti

9. Na to zajistě Kristus umřel i z

mrtvých vstal. aby'! nad mrtvými| nad
živlými
oval. co soudiš (U.Kor.b.10.)
pak
bratra svého?
anelbo ty proč pohrdaš bratrem svým?
všickni zajisté staneme před soudnou
stolici Kristovou.

ll. Psáno pak jest: Živt jsem já.
všecko:'kdo akmdlýjes ezvařivo." praví
Pan. žet přede mnou bude klekati
3. Ten. k oi ji. nepohr ej tlm. kdo

všelikě koleno a každý jazyk vyzněvati

(la45.24.Fil.2.10.)
neji' a kdo nejí. neodsuzuj toho. kdo bude Boba.
ji;
nebo Bůhpřij
al jej!“
12. A tak jedenkaždý z nás za sebe

4. Ty kdo jsi. kterýž soudlš ciziho počet vyděvati bude Bohu.
služebníka? Pánu svému stoji. nebo
13. Nesud'mež tehdy vice jedni dru
aůhdi:
' ostavití
budetpak"
mocen jest hých: ale toto raději posuďte. b chom
ej."státi: neb(.r-15.4.13)
ůóhgloěkdopak rozeznává mezi dnem a nekladli úrazu. nebo pohoršení ratru.
14. Vim a za jistou věc mám v Pánu
dnem' ajiny soudí každýden;“ jeden
každý v svém smyslu se rozhojňuj.'" Ježíši. že nic samo sebou nenl nečisté.
6. Kdo rozeznkvě dne. Pánu rose než tomu, kdo se domnlvů. žeby něco
znivě; & kdo ji. Pánu jl. nebo děkuje nečisté bylo. tomu jest to nečisté.
(lat. 15.u.)
Bohu: a kdo nejl. Pánu nejl & děkuje
15. A však zarmucuje—lise bratr tvůj

Boh
h.u'

7. Žádný zajisté z nás nenl sobě živ, plro pokrm. již nechodlš podle lásky.
ephvozujž pokrmem svým k uhynutl
a žádný sobě neumlrůf
toho. za kteréhož Kristus umřel.

8. nebo bud'ze sme živi. Pánu jsme

(1.Kat. 8. ll.)

živi: bud' že umlrame. Panu umirame.

16. Nebudiž tehdy v porouhůnl dáno
dobrě naše."
]) zatim. Wooden—lupem“ nohabjte 17. Královstvl zajistě Božl není o
pod sůmhkou
"mm poutní.
2) '._ ::")menej-adnata.
kykmójsouHatakpom
unum
ky: „ji vat-Ivo.“radqt naiby jedl krmě krm a anoj. ale spravedlnost a po oj
a radost v Duchu svatém;
v startu n'kont aallsane.
3)L jakožto méně vycvlčmy'ma ponuky-. — “)
18. nebo kdo v tom slouži Kristu.
") k jakohoMitch
úkolu . p_oskvrntněho
nečistým jidbn. — “') t. za sveho slohu . llbl se Bohu a chválu má. u lidi.

etndb.

4) t. Na jeho. Kristan. Pull" jej. čiui-ll debila.
anehood-oodijej. činí—llzlo. —-“)Lhytjojl
mnohý človtk odsoudil. Bůh je) před: osprave
dlnltl . na milost přijít! můs'a.
&) !. klato- s ldovstva uchovává nebem. novo

-li
is)Lpoiivu
memu“Niran

nlkollvopostocha

vehn„amudle lat.
ných,„ehm

18. 11.
lnehovlvad mu....

6)8-ysl= Bůhdleůuydusondilhhqkdoneho

mmm-L&M
“nikola-i

:va niku“ sv

19. Protož snažme se o to. co jest ku
pokoji. a co sloužik vzděláni. vespolek
otřlhejme.
20. Nekaz pro pokrm dlls Boilho.'

a adr-inklo

“m*'„“"'„.w“.um“m

krmn. dlohho

mini.-hybu!

| „vaia'Dobrokresta—N
.s
WMnobody.
tui—hol

st- dlephkladn36:03.qu "denied-n

mm:"

klaunů—mmwjiů

čistého—Mattheďkualonpo

20)t. ali-priklads-svý- plivat—nh .jou

Bůh-taw
odpad—od.viry.

km.;dootk
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Kňimmůnlilb.
Všecko zajisté čisté jest: ale alě jest to
člověku. ktery'ž jí s pohoršenímf
('l'iLl.15.)
21. Lépe jest nejísti masa . nepíti
vína. aniž (činiti čehožkoliv.) čímž se
bratr tvůj uriží. aneb horší. anebo že—
mdlívž.

a. Kor.s. na.)

22.Tym£ivíru?' Mějžjisžmu

sebe před Bohem. Blahoslavený. kdo
neodsužu'o eebe samého v tom. co za

dobré mi.

23. Ale kdo činí rozdíl. bude—lijisti.

zatrscen
jest.p “protože
nejedná.
víry.
Všecko
. co není
: víry.

cho

jeat.

M.Bl.

——15.19.

8. Pravim totiž. že Kristus Ježíě byl
služebníkem obřízky' pro pravdu Boží.
aby potvrdil sliby otcům:
9. národové pak aby za milosrdenství
oslavovali Boha. jakož psáno jest: Pro
tož vyznkvsti budu tebe. Pane! mezi
národy a jmenu tvému budu zpívati.
(nm-51.22. 50. Žalm 17. so.)

10. A opět dí: Veselte se. národové.
e lidem jeho!

(Zsln co. 5.)

11. A opět: Chvaíte Hospodina. vši
ckni národové: a zvelebujte ho, všickni
lidé.
(Zumna. I.)
12. A opět lsaiňš dí: Bude kořen Jesse

arody:
ten. jenž
abydoufati
upravoval
na
v něpovstane.
o národové
budou.
(le. 11. no.)

Kapitola 15.

13. Bůh pak naděje naplniž vas vše
Nepos-iní stntnějlieb. aby sboviveli dublin: 8. učí. likou radostí a pokojem u víře. abyste
že Zkli- dle usliheni,
: mibsti evangelium se roahojniíi v naději a v moci Ducha
se hihi: 14. vy!-loni se. že jím poněkud směle“ svatého.
psal. 22. slibuje příjíti k ním.
14. Jist pak jsem i já. sám o vás.
l. Mame pak my silnější snášeti bratři moji. že vy 'ste plni milování,
mdloby slabých a ne sami sobě se naplnění jsouce všelikým uměním, tak
líbiti.
že můžete jeden druhého nspomínati:
15. psal jsem pak vam. bratří. poně
2. Jedenkaždý : vše zalibuj se bli
žnímu svému k dobrému. k vzdělaní. kud směleji. jako ku paměti vám přiva
3. Nebo i Kristus ne sám sobě se děje. podle milosti. kteráž mi jest dana
(Výio 12. s.)
líbil: ale jakož psano jest: Hanění ha od Boha.
16. abych byl služebníkem Krista
nějících tebe připadla na mne.'
4. Nebot cožkoli psano jest. k naše Ježíše me. národy. posvěcuje evange—
mu naučení psano jest: abychom slu-že lia Božího. aby učiněna byla obět na
trpělivost a potěšení písem naději měli.
rodůpříjemnů
a posvěcena skrze Ducha
sv
0.
6. Bůh pak trpělivosti a potěšení
17. Mám se tehd čím chlubiti v
dejž vam jednostejně smýšleti vespolek
podle Jožiše Krista:
(1.Kor.1. m.) Kristu Ježíši před Bo m.
18. Nebot neosměluji se míuviti něco
6. sb ste jednomyslně jedněmi ústy
ctili Bo s Otce Pana našeho Ježíše z toho. čehožskrze mne nečiní Kristus ku
poslušenství narodni. slovem i skntk ,'

Krist;
7. ročež 'jíme'te se' ves lek. 'v
kož i Kňstufíplřijsljvás ke cti goží. ]
20) :. hžicbjestjidle- ným unu

a) 32333315“?......že křest-.s k mchovan

3):“ij-n

omni

blbi-u pohor

t...- -,...

“nekoná.“ nic!.:

mohyln'bri

a.. 'l.) „m!mspomuo'
' .32
nc.-neunavit—
“Quantum
|..th

(ll. Kor. 8. 5.

19. mocí divů a zázraků. moci Ducha
svatého. tak že jsem od Jerusalěma. ko

na milost přijal vas, Židy i pohany.

u- m..: a
,
=>
ažníc_imm;...„wmamx
učlohd.
16) t. s milostí Boží jsem spoitolemskir'i

.“

abychněndyeopbn obethohuo
xs) Delon„sýbri eoskm-ne
sobimoei'sol

hkiestohonikoliv-ne.ny'Mirun
u.: pH'

l5.20. — 10.11.

Šaman.

lem až k lllyrsku všecko naplnil evan—
geliem Kristovým.
(Sk.14.a.)

'

15.16.
Kapitola IO.

20. A tak jsem kázal evangelium toto
ne tu. kde byl Kristus jmenován. ab ch
na cizi zaklad nestavěl. ale jakož psího
jest:

(ls.52. H..)

21. Kterýmž není zvěstovano o něm.
uzři. a kteříž neslýchali. srozumějí.

22. A proto! mi jesti mnohokrat pře
kaženo přijiti k vám a zabraňuje se mi
až dosavade.
23. Nyni pak nemaje vlce místa v
těchto krajinách a žadost maje přijiti k
vám od mnohých již minulých let.
24. naději mam. že když půjdu do
llispanie. jda skrz. uzřím vás a od vás
tam doprovozen budu. ažbych vis prvé
poněkud užil.
26. Nyni pak půjdu do Jerusaléma.
abych osloužil svatým.
26. ebo a dobré se vidělo Mace
donským a Achajským sbírku nějakou
učiniti na chudé svaté. kteřížjsou v Je

Plno Behn.

1. Poroučímt pak vhn Fébu. sestru
naši.. kteráž jest v službě u cirku."

jenž jest v Cenchreěch:"'
2. abyste ji přijali v Pánu. jakož slušl
na svaté. a abyste ji pomocní byli. v
čemb koli potřebovala vás; neb ona. též
poslu ovala mnoh'm i. mně samému.
3. Pozdravujte

risky a Akvily. po—

mocníků mých v Kristu Ježíši.
4. (kteříž pro můj život svých hrdel
usadili.“ jimž ne já sám děkuji. ale i
všecky církve národům)

i doměclho
Pozdrav
te 5.mého
miléhojcÉichsboru.'
peneta. kterýž
jest
prvotincem Asie v Kristu."
6. Pozdravte Marie. kteráž mnoho
pracovala mezi vámi.
7. Pozdravte Andronika a Junia. pří
rusalěmě.
(L Kor.9. n.)
27. Líbilo se jim tak. i jsou jejich buzných“ a spoluvězňů m 'ch, kteřížjsou
dlužnlci: nebo poněvadž pohané učinění znamenití mezi apoštoly. a kteřížpřede
jsou “účastnici duchovních věcí jejich. mnou byli v Kristu."'
8. Pozdravte Ampliůta. mně v Pánu
majít jim také sloužiti tělesnými.
28. A protož když to výkonům a od nejmílejšího.
9. Pozdravte Urbana. pomocníka na
vedu jim ten užitek. půjdut skrze vás
šeho v Kristu Ježíši. a Stachysa, mého
do Hispanie.
milého.
29. A vim, že přijde k vám. v hojno
10. Pozdravte Ampellesa zkušeného v
sti požehnání evangelia Kristova přijdu.'
30. Protož prosím vás. bratří. skrze Kristu.
11. Pozdravte těch. kteříž 'sou z do
Pána našeho Ježíše Krista a skrze lasku
Ducha svatého. abyste mi pomáhali na mu Aristobolova. Pozdravte erodiona.
mého příbuzného. Pozdravte těch. kte
svých modlitbách za mne k Bohu.
31. abych vysvobozen byl od nevě— řlžjsou z domu Narcissova. kteříž jsou
říclch. kteříž jsou v Jůdsku. aby obět v Pánu.'
služby mě příjemně byla svatým vJe
rusalemě.
]) t. v Kristu; — “) Byl-I dlato-laku; ty nata
novany byly k službě chudých a “mých
den
32. abych dle vůle Boží s radostí při
(l. Tim. 6. 0—13) — “') '. východní přístav
šel k vám a s vámi ookřůl.
33. Bůh pak pokoje budiž se všemi
vami. Amen.

korinuký. Vis úvod na listy k
.
4) Shut. 18. 2—4. 26. 12—17. a 19. panel.-lúky je
nazývů. to ma oapomóhall vyučovací křest—y.

BTL Miri-příchodem

„anonim-kmene

!) !. piibuaob a čeleď jejich. — ") Buď: „jeden a

nana—Mikl:

tej—necvísvých“ (hu);

mýmdl bojnůbopoutní
nebo: ,.Vun. :. prijdak

vam,
nahan(Janvěsmoplývajidehvhliky'mi
dary da
chovnínu'J'
.)

věřících" anebo:

z nej—

prvnójliů! ktori v Asií monli) ověřili.“

Luhov—MMII.

21. — ") t. insulin: sv. evsn'eua. — "') i.
dříve než ja na viru obrat—l.

ll) Jakosvrchnv'l. v Kristu,v Plachta-ano“
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K Římanům. 16.

la. 12—27

12. Pozdravte Tryfény a Trifosy. radují z vás. Ale chci. abyste byli mou
kteréž pracují v Půnn. Pozdravte Per dří k dobrému a prostí k zlému.
20. Bůh pak pokoje potí-i satanéie
sidy nejmilejší. kteréž mnoho pracovala
v Pinus
pod nohami vašimi brzo.“ Milost Pina
našeho
Ježíše Krista s vámi!
13. Pozdravte Ruta. vyvoleného v
21. Pozdravu'e vás Timotheus. po
Pina. a matky jeho i mé.'
14. Pozdravte Asynkrits.. Flegonta. mocník můj. a
cius a Jéson a Sosi
Herma. Patroby. Hermesai bratří. kte pater. příbuzní moji.
(Sk.ns. l.)
22. Pozdravuji vás v Panu jé, Tercius.
řížjsou s nimi.
16. Pozdravte Filologa i Julie. Nérea kterýž 'sem psal ten list.
23. ozdravuje vis Kéjus. hospodéř
a sestry jeho i Olympiady i všech sva—
můj. i celé církev. Pozdravuje vás Era
tých. kteříž jsou s nimi.
stus, úředník nad důchody města. a
Pozdravte
sebe uisaolek
políbe
(st. 19. 22. 20, A.)
ním16.svatým.
Pozdravují
všecky
cír— Kun-tus bratr.
24. Milost Pána našeho Ježíše Kri
kve Kristovy.
sta
budiž
se
všemi
vámi.
Amen.
17. Prosím pak vás. bratří! abyste se
hleděli těch. kteříž činí různiee a

hor—
25. Tomu pak. kterýž mocen jest Eo—
iení na odpor učení. kterémuž Jste se tvrditi vés odle evangelia mého a é.
zaní Ježíše rista. dle zjevení tajem
vy naučili. a varujte se jich."
(11.na.. 3. u. u. Jan no.)
stvi od časů véčnýc skrytého.
18. Nebo takoví neslouží Kristu. Pánu
26. (kteréž nyní zjeveno jest skrze
našemu. ale svému břichu: a skrze la
prorocké
věčného
hodné řeči a pochlebovéní svodí srdce gama
oha ku
poslušenstvíe rozkazu
viry) všechněm
národům oznámeného.
prostých.
(m. s. na.)
19. Nebo vaše oslušenství na kaž—
27. samému moudrému Bohu skrze
dém místě jest nahlíženo. A protož se Ježíše Krista. jemu čest a sláva na věky
vékův! Amen.
ealy'msrdcem ' neho vmuaealým
)na věnovati.

živetomu

13)thhoůmalkutakvdvedmlm.jakoby
b
.lů.21.

lDTotmouyrlmia

m.“m.
uni

'vwbyl

mou mhlenikav
marůanioim.vůbaeod“bla
..a Bůh vla mailni.
aby.. Mohli vlalíkó po

nhvéřidlaůsmíbpo—

rav.lnk.l,4.)—")

ieímť' "IDC pak mini svůdné učitele,jen!

prost-édila
ahlady
dudytvý-í
nepokoje
nepil. od(]vně
.) víry sva'dHi(18)

Úvod k dvě-na listům sv. apoštola Pavla I::
Korintským.
„
Korint, hlavni město v Acbaji a svým časem jedno z nejslavnějších ne
'en veškerého Řecka. nýbrž i celého starého světa.. leželo na okřídlí téhož "měna,
jenž půlostrovPelopones (Moreu) s ostamím Řeckem spojovalo.a majíc dvap stavy:
jeden na západ . Lecheum. a druhý na východ. Kenchre. slynulo obchodem a bo
hatstvím. vědami a uměním; ale bylot i zlopovestnó přepychem a nádherou a tu
diž i nemravností. podporovanou zvlášť ohavnou modloslužbou. Sem zavítal sv.
Pavel na své druhé apoštolské cestě z Athén okolo roku 52 nebo 54 po Kr. ') a
zdriev se tu asi půldruhého léta. kázal rozmařilcům Krista ukřižovaného nej rve
„s bůzní mnohou a ostýchavostí.“') potom pak posilněn zvláštním zjevením šnč
a podporován příchozími pomocníky . Timotheem a Silvanem. důveměji a s moc
nými zámky)) Tok tam založil slavnou obec (církev) křesťanskou. hlavně z po
hanův na víru obrácených sestávající; Židé t. jako všude jinde protivili seitu sv.
evangeliu.') — Dokavade sv. Pavel v Korintu meškal. měl velmi mnoho duchov
ních radostí : této od u_ěhozaložené církve. Když se k následkem bouře proti
němu od roznícených Zidů stropeně odebral a v
ě Asii vůbec. v Efesu pak
zvlkšt se zdržoval.') tu k svému zkrmutku zaslechl. že mnozí z obršcených na
víru Korintanův opět se k bludům a pmstopkšnostem pohanským navrátili. Pro
tož napsal jim ihned list. uapominaje jich. aby se smilníků vamvaliť) ten byl
jeho první list k Korintským. ale nás nedošel. Potom přišel do Korintu výtečný
učenec a řečník Apollo a kanal víru Kristovu duchem pravým a dojímavou vý
mluvnostl. a tu mnozí z libomudrckých Korintanů dávali mu přednost před sv.
Pavlem, jménem Appllovým se zovoueef) konečně pak dostali se do Korintu i
někteří obrůeenci z Zidovstva vychvalujíce sv. Petra. ') všelijak při tom zlehčujíce
Pavla.') Tak byla církev konntskš. v nebezpečí rozpadnonti se hlavně v tři

strany: Pavlova.
Petrovu. Apollovu.")
To vše zvěděvsv.
avel od domácích zbožné jedné Korintanky jmenem
Chloe. a z listů.jež mu věrní jeho učeníci po zvláštnlch poslích byli poslali.")
s bolestným srdcem napsal roku 67 (nebo 58) z Efesu tento nil první list & Ko
rintalq'm a poslal po poslech korintských k nemu vypravených. V tomto listu

') su. IB, |. _ ') u. Kor. 2. 3—4. —- ') St. 9. 11. II. Kor na. 12. .- 0) Sk. 18. 6. . lz. 13. os. - ') !.
Kor. 16. e. 19. SI:. IB. le. — ') | Kor. s. o. _ ') su. 19. 1. _ ') [. Kor. |. 11 — ') ||. Kor. 10. 10. —

")1. Kor. 1. 11—12 — ") |. Kor |. 11.1. |. le. le-la

IBIB
kůrů. ]. různíce mezi nimi vzniklé (1—4); 2. trestů je pro smilství. jakéhož oni
v obci svě trpí. a kletbou vyvrhuje toho. jenž se byl takovým hříchem provinil
(5.); 3. zakazuje jim sváry. zvlášt pak aby své soudy nesoudili před soudci po
hanskými (6.); 4. poučuje jich o manželství a bezženství (7.); 5. varuje jich po
dílu bráti na hodech z obětí modlěřských (8—10.): děvě naučení o nejsv. sva
tosti oltářní a ustanovuje. jak se zbožně světiti ma (II.); 7. co o dařích Ducha
sv. věřiti a jak jich řůdně v církvi užívati mají (l2—l4.); 8. těží jich učením o
z mrtvých vstžní (15.); konečně 9. povzbuzuje k almužnám pro chudé křestany Je
ruzalémské a pozdravuje některých zvlášt. všem žehná. a milosti Boží přeje.
Tak se postarav o napravení záležitostí církve korintské. umínil si sv.
apoštol zůstati v Efesu do Letnic l') a dočkati se snad výsledku listu sveho. Péčí
pravě otcovskou puzen vyslal k vyzvědění toho za posly nejprve Timothea, ") pak
: Tita. hodlaje potom sám jíti do Korintu. aby dříve z rěvu obdržel. jak Korintaně
list jeho přijali a se dle rozkazů jeho zachovali. Jsa pag přinucen: Efesu opustiti ")
a nemoha přišed do Troady dočkati se Tita. ") dorazil až do Recka. a navrátiv

se pro úklady
od ZidůOd
strojeně
Macedonska.
tu sbez
Titem
") a
později
též s jIemu
lmotheem.
těch sedodozvěděl.
že listsetkal
jeho se
nebyl
blahěho
účinku zvlňšt na ty. jenž se Pavlovými nazývali; ") z druhých však. že mnozí ne
přestávají strannícky je' zlehčovati. ba z neupřímnosti. nestatečnosti. bžzlivosti.
zištnosti jej viniti.") í>roto napsal sv. Pavel někde v Macedonsku (v Filipi? v
Thessalonice?) týmž rokem 57. nebo nejprve příštím 58. tento na! druhý list
k Korintským v němž [. z vu divů. jaké stnsti v Asii vyu-pěla protož k nim,
' byl slíbil. přijíti nemoh (I.); 2. odpouští další časný trest vyloučení kajícímu
veprzníteli a velí. aby je' v církev opět přijali (2.); 3. úřadhlasatele sv. evangelia
nad úřad starozákonního iněžstva vyhlašuje, k trpělivosti napomína a společnosti
s pohany varuje (3—6.); 4. povzbuzuje k sbíraní almužny na chudé křestany Je
rusalěmskě (8—9.); 5. vystříhě.svůdných učitelů. roti kterým přinucena se vidí.
ač nerad. nejen úřad svůj velebiti. nybrž i svými
luhami a milostmi od Boha
obdrženými se pronestí(10—l2.); 6. konečnězahrou'v neposlušným. nepolepší-li
se. že je přísně trestů.. s pozdravením a požehan
list svůj zavírá.. Poslal pak
jej zvlaitně po itovi.
Oba tyto listy jsou proto zvlěšt veledůležité. že nám otvírají nahled nejen
u vnitřní život prvokřestanských obcí. nýbrž i v mocně Božským působením řízené
a podporované účinkování av. apoštola národův. sv. Pavla. Jevít on v prvnim
hlavně svon vážnost v přemahění svých odpůrců. přísnost v dušení prvního se
mene k svěrům a roztržkěm a u vyloučení pohoršlivých přestupníkův. co jizlivých
vředův z zdravého těla církve: při tom pak i vysvilá. těž otcovské.jeho lžska . tre
stajíc dítky jen proto. aby je napravila a na další čas zlého uchránila. Když
pak se mu toto u mnohých s milostí Boží podařilo.jakou radostí to v druhém
svém listu projevu'e! jak zarmoucených těší! jak laskavě kajícím odpouští a na
milost je přijímá! icvžak méně i tuprokazuje statnou výtrvalost proti hrdým po
bloudilcům a hrozí zatvrzelým většími tresty. Kdež medle lze hlouběji a jasněji
téměř až na dno srdce apoštolova nahlědnouti. než když u vil pokoře o milostech
a darech sobě s hůry udělených mluví? když u vypravení přestňlěho nebezpe
čenství důvěru v Boha mm plamenným takořka slovem: „Díky Bohu. jenž něm
vítězstvídává v Kn'stu Ježíšilf" ")
u) u:
!. ler.7. na.8-9.
") st.
19.a. is.
.- 21.
")stzo.
_") ":
ao..
v)
7-9. - ")- am
6. 14-1s.
18.10. ].
7—
| . ll.
Kor.
2. 2,
na 12-13 _ ") u. Konze. _
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Prvni epištola svatého apoštola Pavla..

k Korintským.
Padnvuje letím-kých; 4. děkuje Bohu a mlloetí
10. napemiuů [ jedeme: !& vdohi

jím prcka-ně;

moudrost a moc kříže Kristova.

*“
'—A;
'

avel.

& " ,)

bratr

. . ._ ,

'

volan a oštol

“Í Ježíšepo Kristin. psh-že
_.' "7"vůli Boží. a Sosthenee
2. církvi Boží. kte

růž jest v Korintu. posvěce
_'_'__<íny'mv Kristu Ježíši. povola
, ným svatým.. se všemi. kteříž

'%
!

vzýva'íjméno Pana našeho Je
žíše
m po všem místě. je

jich i našem."
3. Milost vém a pokoj od Boha Otce

našeho a Pána Ježíše Krista.“

4. Děku'i Bohu svému vždycky z vas
za milost oží. kteráž dána jest vém v
Kristu Ježíši.
6. že ve všem učinění jste bohatí v
něm. v každém slovu a ve vielikém
umění.“
(Nia 12.s.)

2)Sm.R£m.l.7.pem.—“)t.tamuvhv
Kodm.im u uěsvlleeu; u'n “jednomu
vii. huje.

6. jakož svědectví Kristovo utvneno
jest mezi vámi:
7. tak že nemáte žhdného nedostatku
v žádné milosti. očekávajíee zjevení
Pána našeho Ježíše Krista.
8. jenž i utvrdí vžs až do konce bez
ůhon ,' ke dni příští Pana našeho Je—
žíše
'sta.
9. Věrnýt Bůh. skrze něhož povolani
jste k společenstvíSynajeho Ježíše Kri
sta. Pána mnicha.“
(|. The.. 5. u.)
10. Prosím pak vas. bratří. pro jmé
no Pána našeho Ježíše Krista. ab te
jeduostejuě všichni mluvili a by nobile
mezi vámi roztržek: ale byste byli do
konalí v jednostejněm smyslu a v jed
uostejném mínění.
11. Neb oznámeno jest mi o vas.
bratří moji. od těch. kteříž jsou z čeledi
Chloe. že jsou mezi vámi různice.
12. Míním pak to. že jedenkaždý :
vžs říka: Ja jsem Pavlův; já Apollův;
já Petrův; já. pak Kristův. (se. 18,ze)
13. Rozděleu-lížjest Kristus? Zdali
Pavel ukřižovánjest za vás? anebo zdali
jste ve 'ménu Pavlovu pokřtěni?
14.
kuji Bohu. že jsem žádného z
vas nekřtil. než Krispa a Kája:
(Sk. IB. IS.)

8) Takesznbbhopřhí klade ev. apeltol ve wich
svých llntech. ' nichž se jmauje. vždy ae nil“
obyčejnéhopevninu-ú. jes nm
lidé dle teh
dejliho
ůsohu ve lvy'eh uuich kbdíl (nev.

Rial.

.).eetnhvým

deckynělhtya

víl-L.ne jen tha daruje. oč butan

prvni .

posledm' peče bití me.

!) t. ie ete : mile-eiBoii nejen telu-ll viento. čeho
vln
epaeeui petžehi. Ily'hri že tomu i rozumne.
Bihl české.

l$)Smyd:.J-koee

jehož:::-onotmu jde.
o budu."

'

.

mw udě.teklvy
228

kaormukýmLa.

1. is.—a.s.

26. Nebo vizte povolání své.' bratří!
15. aby neřekl někdo. že ve jménu
že nemnozí jsou moudří podle těla.“
mém pokřtěnijste.'
16. Křtil jsem pak ] Štěpanovu če nemnozi mocní. nemnozi urození:
27. ale co bláznivého jest v světě.
leď: více nevím. abych byl koho jiného
křtil.
vyvolil Bůh. aby zabaan moudré. a co
17. Nebot mne Kristus neposlal. mdlého jest v světě. vyvolil Bůh. aby
abych křtil. ale bych evangelium ké uhanbil silné.
28. s neurozené světa a potupené vy
zal:' ne v moudrosti slova. aby nebyl
zlehčovén kříž Kristův."
volil Bůh. i to co není. aby to. co jest.
(Níže 2.1.11. Peel. is.)
zkazil.'
18. Slovo zajisté kříže jest sicetěm.
29. aby se nechlubilo před obličejem
kteříž hynou. bláznovstvím: ale těm. jeho žadné tělo.“
kteříž dosahují spasení. to jest nam,
30. Skrze něho“ pak vy jste v Kristu
jest. mocí Boží.
(Řiml. is.)
Ježíši. kteryž jest ném učiněn od Boha
19. Nebo psáno jest: Zniěím mou moudrosti 1 spravedlností i posvěcením
i vykou enim.
81. a y jakož napsáno jest: Kdo se
chlubí. v Pánu se chlubil. (let. o, 23)

zavrhnu.
9..14)
drost. moudrých a opatrnost21opatu-ných
20. Kdež moudrý? kdež( zékonník?
kdež zpytatel tohoto světa? Zdaliž
bláznivou neučinil Bůh moudrost to

hoto světa?

Kapitola::

(ls.33.18.)

Ukazuje. proč jen sprostou řeči jim ksssl. 6. ačkoliv
sne tajemstvi věčné mondso-sí Boží. tepak že nero
mi človek tělesný. nýbrž jen človek duchovní.

21. Nebo poněvadž svět v Boží mou—

drosti' nepoznalBoba skrzemoudrost:"
račil Bůh skrze nemoudré kazani spa

1. A jé když jsem přišel k vém. bra

seny učiniti věřící.
22. Nebot i Židé zku-aká žádají. i

tří! neprišel jsem s vysokou řečí anebo
moudrostí, zvěstuje vém svědectví Kri
Řekové moudrosti hledají.
stovo.
(Svrchní. n.)
23. my pak kéžeme Krista ukřižova
2. Neb jsem nesoudil, abych co ji—
ného. Židům zajisté pohoršení. národům ného mezi vami uměl. než Ježíše Krista
a to ukřižovaného..
pak bláznovství.
24. ale týmž ovolaným. Židům : Ře—
3. Aja vmdlobě' a vbézni a v stra—
kům. Krista.
ží moc a Boží mou
chu mnobém" byl jsem n vis. (Sk 18.l .)
drost:
4. A řeč ma a kamení mé nebylo v
25. nebo což jest bláznivého u Boha. slovich důvodných lidské moudrosti. ale
moudřejšíjest než lidé: a co 'est mdlé v dokázat ducha a moci; ([.Petr.1. is.)
ho u Boha. silnější jest než lidé.“
5. aby víra vaše nezaležela na mou
drosti lidské. ale na moci Boží.
lb) atak snad minn křteni předlitenimjinéhone—
valp'fedaosti.

lntpnniahlsvnimé
kusů.—")tkdyž
moudrostí lídak

odapodtohkšjest

20) Stnzysl lisu-'n: Krista ukřižovaného(23) uki
sale-a se mnu moudro-t.í pohanskd! židovské.

Wim M

21) :.
pane..— v podivném
ústrojía valenondreiniissni
svou přítomnou.pouhým
mean.
22—25) Smysl: Ze ukřižovaný Kristina jest Syn Boží
'tel mu.
to maji novel—ici
Židé ::
o-r

„pohne

u mov

26) ttobo důkasmdtens v'seeh.ktefisvěskviěe

yse přičítalsvedlmoc

moudrosti si 11 ice.

:'llohlolmnodnoů

abyiilnIsehsnbilty. kutisnnnsobeasvetu ne

ambici sssdsji. v rodu a bohatství si uklddsjioe.
29) t.. by se nikdo nechlubíl přednost-t telecí-i.

mm.

(31
.)

80) vykaweni
LspouhěmtlostiBoživy)ete)sestsliuěastniky
Kristus. (Svrchní

uvěřili.

nsndvsji v tom nehet-li úst-n moudrosti a med
a dobroty Božské; tak all-ce jen vidomy'msviti. —

ni jsou — ") t. vetii čest jest naučených

sprostých. chudých; ti ochotně k vi're lnon
28) t.ty, kteří před svetem temeř níčim nejsou. vyvolíl.

£)Lnsnnljsemsadobre.ab

mi,že—ninjedines

vdmhln'nětekd

isls'lstevgpsesd

sluhy smrti jeho. spasení dost-tvé.
8) t. slabosti tele-ně adsledksm mnohých nesnhi a

utrpení. -

") t. před “pistoli svy'mL

LG.—8.8.

lSlO

I. k Korintským. 2. 3.

6. Moudrost zajisté mluvíme mezi cky věci. sám pak od žádného nebývé
dokonalými. ale moudrost nc tohoto souzen.
světa. ani knížat tohoto světa. kteříž
16. Nebo kdo poznal smysl Páně. aby
pomijejí:
učiljer' MypaksmyslKristův máme.“
7. ale mluvíme moudrost Boží v ta—

(h.4o.13. Moud.9.13.klanu.)

Kapitola 8.

jemství.' kteréž jest skryta. kterouž
předzřidil Bůh před věky k slévě naší:
(Ef. 3. 5.)

8. jížto žádný : knížat tohoto světa

Uh. se se umnaji aa pricinou rultuých

učitelův n

"že vůl-niti; 7. a té že toliko Bohu dokovací maji a

odpovidatl
16.vpřipomine
že jsouce
chtě
mem
Bonnbudou;
maji se
hoc všehojim.
poskvrnenn
uroven.

1. A jé.. bratří! nemohl 'sem vám
nepoznal; nebo kdyby byli poznali. ni—
kdyby nebyli Péna slevy ukřižovali.
mluviti 'ako duchovním, ale jako těles

(Sk. 3. IS.)
ným. inko maličkým v Kristu
9. Ale' jakož pséno jest: Ceho oko
2. mléko dal jsem vém
'. ne po
nevídalo. aniž ucho slýchalo. aniž na km;' nebo jste ještě nemohli (pokrmu
srdce lidské vstoupilo. co jest připravil snésti):" však ani nyní ještě nemůžete.
neb jste ještě tělesní.
Bůlhtém.kteriž
)% ůh
miluji;"
(b.64.t.)
zjevil skrze
Ducha
3. Nebo poněvadž jest mezi vámi aé
svélho;nembo
Duch : ytuje všecky věci. vist a svár: zdaliž nejste télesní. a ne—
také ! hluboké věci Soil.
chodíte-li podle člověka“?
ll. Nebo kdo z lidí ví. co jest v člo
4. Nebo když ten říka: „Jé jsem
věku. leč duch člověka. kterýž jest v Pavlův;“ jiný pak. „Jé A ollůvg“
něm? Tak ani těch věcí. kteréž sou
liž nejste (tělesni lidé? ebo co jest
Boží. nikdo nepoznal. leč Duch IjožL Apollo? a co jest avel?
12. My pak nepřijalijsme ducha to
5. Služebníci toho. jemuž jste uvěřili.
hoto světa. ale Ducha.. kterýž jest : a jakož jednomu každému Pán dal.“
Boha.. abychom věděli. které věci od
6. Já. jsem sázel. Apollo zaléval: ale

Boha darovany'jsou nám:'

13. kteréž ! mluvíme. nikoliv učený
mi slovy lidské moudrosti. ale v umění
Ducha. duchovní věcis duchovními srov
névajíce.

(Smhul, 17.u. Petr. 1 ne.)

14. Tělesný pak člověk' nechápaltěch
věcí. kteréž jsou Ducha Božího; nebo

blaznovstvím'jsou jemu a nemůže jim
rozuměti. protože mají duchovně posu
zovány býti:
15. duchovní pak človék' soudí vše
1) moudrosti
t. vydujeme'ótajemstvím,
v neepytatelne
své odvečnnetikterá:
||le Bůh
vykonat!
časem
ovým k spasení nasemu.

9) Dolož: ' tomto uospytatellim tajemstvi W...“

našehovyplnilose...—-

")Dleemyslnto

liko uvadi. vis temi vysvetleni toho.
12) \. Duch svatý ns's osvecuje. a_bychnmmundi. že
dary ném udělené převyluji vželiké pochopeni
lidi-ie. ( .)

M) l)!ehckého: „duševuiť' I. který poundleph—

rozumusmýiliajedulakvýllimdu

ehovnim. uadsmyshym vec-n se vmlutí nemůže.
lh) '. dokmielý (6) kžeetsn. který Duchem svetým
jm neviem l vsnelené tajemstvi viry nahlis'i. do
kavade tež viry pevne se dn'i.

Bůh dal vzrůst.
(Sk.18.|-27.)
7. Protož ani ten. kdo sází. jest něco.
ani ten. kdo zalévá: ale ten. jenž vzrůst

dává. Bůh.'

8. Ten pak. kdo sází. a ten. kdož za
lévá..jedno jsou. Ale jedenkaždý zvlášt
ní odplatu vezme podle prace své.
(ZalmGl. 13. Mat.16. 27. Řím. 2,6. Gate. s.)
16) t. človeka duchovního. —- “) Smysl: Nemůže člo
vek telesuý pouhým rozumem svým tak meu ta

jemství Boží. aby je posouval; to |.

toliko du

chovnímu cloveku. osvicenleun přimo
mim Bo
žím. akehož se ném apožtolům d
. Tim ve
veeec viry k církvi vyučovací poukasuje ev. ep.
2) t. učil jsem vše snažilm úkladnim člinkům viry.
kiže oRristovu človečeustvi s epasitolne jeho smrti.

(2.2.)— ")tumuohlljstepochopítldůklad

uejli provedeni vsuelených tsjmustvi o Bohu. o
milost!,jeho a j.
3) !. dle pouze Iidekeho smýilmii a pžlroeaného citu.
hud toho. buď onoho učitelem
5) t. každý dle schopnosti od Boha ohdržné a v

)oboru sobe od noho vyu—ném.

tjako jejich
rnluio'uapomAhsjl.jdi
shanim e ealévanimhylluhje.
k
)varůstn
vlastueBd
mohonaiosti svou dlesll v pljmdu uložených
půeobi. tak has-stolové slovem svým mysl a srdce
verícneh k vile naklounji. Bůh pak llloeti svou
jl půsohi. utvrzuje s k prospěchu dobrému pl'lvůů.
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I. k Kaintslrým, 3. 4.

22. Nebo všeckojest vaše. buď Pavel.
9. Boží zajistě dělníci jsme: (a vy) Boží
buď A 110.bud' Petr. bud' svět.' bud'
rolí jste. Boží stavení jste.
10. Podle milosti Boží. kteráž mi život. uď smrt. buď přítomné věci.
anebo budoucí; všecko 'istě vaše jest;
dšna zá
jeÉNjako
založil
23. vy pakKristovi: aneta
Boží..
jsem
: jinýmoudrý
pak nastavitel
něm staví:
a
však jedenkaždý viz. jak na něm staví.
ll. Zškladu zajisté jineho žádný ne
Kapitola 4.
může položiti. kromě toho. kterýž polo
Varuje Korintskýeh. aby hlasatelův evangelia "otočně
žen jest. jenž jest Kristus Ježíš.
nepomovall; &. aby se nepovasovall za ohně a vzne
12. Staví-li pak kdo na ten základ šené. ale aby je). jakožto otee na'sledovali; IB. slibuje.
zlato. stříbro. drahé kamení. dříví. seno.
že k nim bm přijde.
strniště;
1.
Tak
o
nás smýšlej člověk. jako o
13. dílo jednohokažděho zjeveno bu—
de: den Pšně zajisté okěže? nebo vohni služebníclch Kristových a rozdavačlch
(ll. Kor.s. 4.)
se zjeví." a jednobokažděbo dílo. jaké tajemství Božích“
2. Tu se již na rozdavačích vyhle
jest. oheň zkusí."'
14. Zůstane-li čí dílo. které na něm dšvi. aby každý věrným nalezen byl.
3. Mnět
k to za nejmenší jest.
vystavěl, odplatu vezme:
15. pakli čí dílo shoří. škodu utrpí; abych od vis souzen byl. aneb od lid—
ale sám bude spasen. však ale tak jako ského soudu: však ani sám sebe soudim.
skrze oheň.'
4. Nebo! ničehož si vědom nejsem:
16. Nevíte-liž. že chrám Boží jste a ale tím ještě nejsem ospravedlněn: neb
kdo
mne soudí. Půnt jest.
Duch Boží přebývě v vás?“
(Rím.8.11.££2.21.)
5. Protož nesuďte před časem. do
17. Jestliže pak kdo chrámu Božího kudž nepřijde Pán. kterýž i skrytě věci
poškvrní. zatratí ho Bůh; nebo chrám temnosti osvítí i zjeví rady srdcí; a toh
Boží svatý jest. jenž jste vy. (le. 6, H).) dáž bude míti jedenkaždý chvilu od
18. Zždný sžm'sebe nesvod'; zdá-li Boha!
6. To pak jsem, bratři! obrátil v po
se kdo z vás moudrým býti na tomto
světě, budiž blěmem. aby byl mou dobenství na sebe a na Apolla' pro všs:
abyste se na nás naučili, aby nad to.
drým'
19. Moudrost za"stě tohoto světa co psšno jest." jeden proti druhému se
bláznovstvím jest u Šeba; nebo psěno nenadýmal pro jiného.
jest: Polapím moudré v chytrosti jejich.
7. Nebo kdo ti dává přednost? A co
(Joh &.is.)
máš. čehož jsi ne řijal? Pakli jsi přijal.
20. A opět: Pin zně myšlení mou
proč se chlubíš.j obys byl nepřijal?
drých. že jsou marná.
(Žalm98. ll.)
8. Již nasycení jste. již bohatí učinění
21. Protož žádný se nechlub lidmi.
18) \. den soudný. soukromý l všeobecný. — ") t.
v ohni. ]“ ven.-“ý svět echvdti. (11.Petr. 3.

10—18.)— “') t. pli-ion tpnvedllvěbo soudce.
kurii jako oben veškezě ůntky naie protžibi.

zlě
IB) dobrěodplati(“i.
t-kyvočísta'.
'p pnk
'

mnam)
nokii' lipodobdnje;

tak ev._ottově a poddal drkve svet: dla sněmu

18) t. vede,“II
A" :arnó
'e .d rondroetl' "::.-I?. lkteri
e ani'

.. I I'“
-'-mmm]

(ma;

0

:

:—„„sm '“
'
e opak je.. pred

22—23)
vbeekoUni—osu
vdni alonžiš
k prospěchu
v dem
a k tdoaaženi
účtů.
& m'ateůěane

' Kristu

!) t. i tajemněbo nieni viry. i svatých avdmti. jl—
nii se veiieim milostí Bosí doatdvd.
3—5 Sny-el: Ač nijako never-oni eobe povedou ne

eam. a tak umu

zondnlidakšhoale se obšvli

nemdle; přede nevim, jsem-li před

sprave

dlh. na jehož soudu se teprve zjevne nkšiet jaký
kde

5) [mix.-timj'měvaše

učitele.ktai'ieanačim býtl

domnívají a na něž vy hrdi jste. — “) t. aby
nds nikdo
se via. už eo „Immsvrchu byl
nqml; viz 3. b. a 4. 1—2.

4.9 —5,&
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I. ]: Korintským. 4. 5.

'ste; bez nás kralujete: a kéž byste kra
lovali. abychom i my s vámi kralovali.
9. Nebot myslím. že Bůh nás apo
štoly sa nejposlednější určil.jako k smrti
oddané.. že divadlem učiněnijsme světu

i andělům i lidem."
10. My blázni pro Krista.

21. Co chcete? s metlou—li' abych k
vám přišel. čili s láskou a v duchu ti

chosti?

(u. Kor.is. no.)

Kapitola &.
kamikalszznmhlwrůagy hair.-="“ pilnl

moudří v Kristu: my mdlí. vy paYsilJIÍlk: byli;12.ty. hel-i"UI Halen,. abyMII.
vy slavní. my pak opovržení.
11. Až do této hodiny i lačníme i žl
]. Ovšem se slyší. že 'est mesi vámi
snime a nazí jsme a poličkovíni býváme. smilstvo. a takové smiistvo. jakehoš
a jistého místa nemame.
není ani mezi pohany. tak že jeden
12. a prawjeme, dělajíce rukama svý manželku otce svého má.“
ma: zlořeči nám.a my dobrořečíme: pro—
2. A vy jste nadutí a nezarmoutili
tivenství trpíme a snášíme:
jste se raději. aby vyvrien byl : pro
(mi.. 5. u. sa. 29. 34.1.1'beu. 2. 9.)
středku vás. kdož takový skutek spěchal.
13. rouhají se nám. a my se modlíme;
3. Já zajisté ndálen jsa tělem. ale
jako smetí tohoto světa učinění jsme.
řítomen duchem. již 'sem usoudil, jako
povrhel u všech až savade.
bych přítomen byl. to 0. kde tak učinil.
14. Ne proto.
ych vás zahanbil.
(Kol. 2. s.)
píši to. ale jako syny své nejmilejší na
4. ve jménu Pána našeho Ježíše Kri
pomlnám.
ata. když vy se shromáždíte a duch můj
15. Nebo byste deset tisíc pěstounů s mocí Pána našeho Ježíše.“
měli v Kristu. však proto nemnoho otců.
5. deti takového satanu k sahubenl
Nebo v Kristu Ježíši skrze evangelium těla. 3
duch spasen byl v den Pána
já jsem vás zplodil.
(6.1.4. 19.,
našeho ežíše Krista.
16. Protož prosím vás. buďtež násle
6. Nenlt dobrá chlouba vaše. Zdaliž
dovníci moji. jako i já Kristův.
nevite. že málo kvasu všecko těsto na
17. Proto poslal jsem k vám Timo kvašuje?
(od. 5,93 _
thea. kter žto jest. syn můj nejmilejší
7. Vymette starý lives.. abyste byli
a věrný v inu. kterýž vám připomene nově skropení. jakož jste nenakvaše
cest mě v Kristu Ježiši. jak všudy v ní.“ Nebo beránek náš velikonoční obě
kaž ě církvi učím.'
tován jest Kristus.
18. Jakobych neměl k vám přijíti.
8. A rotož hodujme, ne v kvasu sta—
tak se naduli někteří.
rem. ani v kvasu zlosti a nešlecbetnosti:
, 19. Ale přijdu! k vám brzo. bude-li ale v přesnidch upřímosti a pravdy.
Pán chtíti. a poznam. ne řeč těch, kteříž

jsou nadutl. ale moc.'
20. Nebot království Boží není v hdi.
ale v moci.

21) t.. a moci přilne trestajlcihe soudce. kter“

mi dle
pršva přísluší. či co laakavý. milost-ný otec? _
l) & se svou vnaeecheu aa štve olee sveho. jejiho
manžela, obenjo. eos etl n pohanů přilne traaea.

(lll. Neji. IS. 7.)

8—9)Oovydhrde počínáte.inyepevvinljmiakoby

nhBůhnasmrt

byl vydal.—

Lnaodiva

pempn veůkevůmusvetu. Jake ti. kteří a veřejně-:
divadle a dnvekýlni "ii.-ty vipaseji.
17) t. zevrubně vem di správu o mém životě. men
ar'-ení. inych newůsíeh a otra-tech.
19) t. skutky. jest-I zivot jejich prave dle viry upou
dany. dokonale křesťanský; mc jest ovocemadre
véhe učení. (ae)

4 t. u vleebeuiěan akva-Aidan valem. jako bych
,s epeln yhtevnen byl. a plnomecenstvin od Pěna
našeho Jeiiše Krista obdršeným. vyu-Ian buď
krve-nihik onen : cirkve. kdlevatvi Bodlhe.
7) Před body veukenočnimi Židů a vel-ken bedli
veati domyvymiull. aby neaůstale ' ních ani drobka
kvaůaneho chleba; dle toho je ucpe-nine odstraniti
vialikě pebonlsni. — ") t. ediktu! urci Krí—
etevou, předpodelnhen bevěnkeln vd'skeneenin.
UL se se to. ne list ten prave e yelikoneel do
Kerlntn dedln a v akremudení veříacb čten jen.
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I. k Korintským, 6. 6.

9. Psal 'sem vám v listu.' abyste se
nesměěo i s amilníky;
10. ne však s smilníky tohoto světa.
nebo s lakomcl. nebo s drtiči. anebo s
modlil-i; jinak byate musili : tohoto
světa vyjíti:

5. 9. _ 6. l7c

7. Již za"stě ovšem hřích jest mezi
vámi. že m te soudy mezi sebou. Proč
raději křivdv nesnášíte? proč raději ško

dy netrpíteí
(un. astma

12.17.1.1'heu.4.9.)

vým ani nejeataf

8. Ale vy křivdu činíte a škodíte. a
to bratřím.
9. Zdalíž nevíte. že nespravedliví ne
budou krělovetvím Božím vlědnouti?
Nem lte se: ani smilníci. ani modlěři.
ani cuoložníci.

12. Nebo co 'a'ímám souditi ty. kte
řížjsou vně?
aliž vy nesoudíte těch.
kteříž 'sou vnitř?
13. y pak. kteříž jsou vně. Bůh sou
dití bude. Vyvrztež zlého sami ze sebe.

ani zloději. ani lakomci. ani o ilci. ani
zlolajci. ani drěči nebudou krůovatvím
Božím vládnouti.
11. A takoví jste někteří byli: ale

11 nyní
pak vám
abyste
ne
směiov
i: 'estlí
ten. píší.
kterýž
slujesebratr.
amílník, ne lakomoc. neb modlář. neb
alolajoe. neb opilec. neb drěě. s tako

10. ani měkcí,' ani sameoložníci."

obmyti jste. ale posvěcení 'ste. ale
ospravedlnění jste ve jmenu Bána na
šeho Ježíše Krista a v Duchu Boha
Brú je. že se před pobanakou vrchností eoudí; 9. našeho.
vyčítá hrobě bříóy. Pro kte-něžnikdo krilovatvi Bo
12. Všecko se mi dovoluje. ale ne
žího nedojde; 15. protož avliit lepení-a'. aby čistými
se uchovali.
všecko prospívá: všecko se mi dovoluje,
ale já se nedám podmaniti pod moc ni
]. Smí-li pak někdo z vás. maje při žádně věci.'
a druhým. souditi se před nepravými'
13. Pokrm břichu a břicho pokrmům.
a ne před evaty'miP'
Bůh pak i ono i t
zruší: tělo pak ne
2. Zdaliž nevíte. že svatí tento svět smilstvu.' nýbrž Anu: a Pán tělu."
souditi budou? A oněvedž od vás eou—
14. Bůh pak i Pána vzkřísil i nás

Kapitolu e.

sen bude svět.. zd iž nehodni jste nej— vzkřísí mocí svou.
menších věcí" rozsuzovati? (Mat.19.28.)

16. Nevíte-li, že vaše těla jsou údově
3. Nevíte-líž. že anděly souditi bude
me? čímž více světské věci?
Krietoví? Což tehdy vezma údy Krí
4. Protož budete-li míti soudy o věci stovy. učiním je údy nevěetky? Od
světské. potupně. kteříž jsou v církvi, stup to.
nstanovte k souzení.
16. Zdali nevíte. že kdo se přídrží
6. !( vašemu aahanbení pravím. Tak nevěstky. jedno tělo učiněn bývá? „Ne;
liž není mezi věrní žědněho moudrého. bot budou (dl) dva v jednom těle.“
(i. Moji..2. 24. na. 19. s.)
kteryžby mohl souditi mezi bratřími
e
i?
17. Ale kdo se přidrží Pána. jest je—
6. Ale bratr s bratrem se soudí. a to den duch (e ním).
před nevěřícími?
s) t. v jeder-n Na...

]a-i něa nedelal.(Úvod.)

ll) Srny-al: Naproeto . vřebo obcovaní s veřejnými
břítníky ' obecně-n Hrou nvarovati neho; ale
v cívkvl ae trpěti nemají, leč učiní—lipouni.
]) t.. het-ll pak alnino. aby
svě pře vy
jednhall před nevěříánl. před aonihm pohanským.

— “) t. věřící-i. křest—y!

2) t. a Kristem velka-ě ideove í alů duchy (8) na

dni soudnarn.(let

19. !&) — ") t. chatrný-eb.

vied-ích věci tohoto života.

10) t kta'rí samí s eebou eblípooat provomji. —-") t..
1m . líný—Inttbboi pohlaví mnm.
mm. 1.

24-21)

12) t. nebo věci. (jako: aondy o věci panamské). eo
jaon aapov
úkonem; ale nedovolím al jich.
abych tím evobodaějl alouiíl Pěna.
18) t. neodletí amllstvn; tak di. aby to nikdo nedo
rnaíul. že by slevy v. 12 milatvo k dovoleným
vecempočítal, jako pohne činili. _- 00) a i tělem

čistotu alouattí mě-e Pine. ja.! jen hlavou
naší. a ne's s osloveným tely k sobě pojme. (M.)

r_i
o.ns.— 7-na.

I. k Korintským. e. 7.

less

8. Pravím pak neženatým' a vdo
18. Utíkejte smilstvs. Vieliký hřích.
vam: Dobře jest jim. zůstanou-lí tak.
kteri'koliv
činí člověk.
kromě tělu
těla břeší.
jest: jako i 's.
ale
do smilní.
proti svému
9. í>aklit se nemohou zdržeti. st
19. Zdaliž nevíte. že lidově vaši jsou
chrámem Ducha svatého. jenž jest v vas. vstoupí v stav manželský; nebo lépe
jest v stav manželský vstoupiti nežli se
jejž máte od Boha. a nejste svoji?
(Svrchu3. ". Řím a. u. ". xor. &.ne.)

páliti!

20. Nebot jste koupení za velikou
10. Těm pak. kteříž jsou v manžel—
cenu. Oslavujtež a noste Boha v těle ství. příkazuji ne já. ale Pan. aby žena
svém.

(na..—7. 23.)

Kapitola 1.
Poučuje modely o vespolny'ch & sobe povímeetOehí
17. ne
iai. aby každý v svém stavu spokojen byl;
25. učí. s's stav panický lepii jest než-Il msnželský.

[. Očjste mi pak psali:' Dobřejest
člověkuženy se nedotýkati:"
2. ale pro uvarovani se smiístva je
denkaždý svou manželku měj a jedna

od muže neodchaízels:

(M.:. 5. 32.)

11. pakli odejde. zůstaň nevdana.
anebo se smiř s mužem svým. A muž
manželky nepropouštěj.
12. Jiným pak pravím jů.. ne Pan:
ML-li který bratr manželku nevěřící.'
a ta svoluje s ním bydliti. nepropou—
štějž jí.
13. A má—li která. věřící žena muže

nevěřícíbo. a ten svoluje s ní bydliti.
nepropouštěj muže;
14. nebo posvěcen jest muž nevěřící
každá svého muže měj.
3. Muž vzdavej manželce. co jest po— skrze ženu věřící. a žena nevěřící jest
posvěcena
skrze muže věřícího: sic ji—
povinen: podobně pak i manželka muži.
_
(|. Petr. 3. 7-)
nak by děti vaše nečisté byly. ale nyní
4. Zena moci nad svým tělem nemá. jsou svaté.
ale muž: podobně i muž moci nad tě
15. Paklí chce nevěřící odejíti. necht
lem svým nemá, ale žena.'
odejde; nebot není službě oddan bratr
5. Neoklsmavejte se vespolek.' leč z nebo sestra v takové věci: ale ku po
společného svolení na čas, abyste si koji povolal mis Bůh.
16. Nebo odkud víš. ženo. spasíš—li
uprázdnili k modlitbě: a opět k témuž '
se navracujte. st vás nepokouěí satan muže? aneb odkud víš. muži. spasíč-li
ženu?
pro nezdrželivostmši."
17. Než jak 'ednomukažděmu odmě
6. Ale to pravím podle dopuštění. ne
řil Pán. jak jednohokažděho povolal
podle rozkazu.
Bůh. tak choď: a tak učím ve všech
7. Nebo chci. ab ste vy všickni b lí církvích.
jako já? ale jeden aždý má od Boba
18. Obřezaný-li někdo volan' jest?
vlastní dar; jeden sice tak. a jiný jinak.
nedělej si neobřízky."
neobřízce—li
někdo povolán jest? neobřezuj se.
|) :. úujiee se mne. tuto odpoveďnejni. — ")

Pretože nelze, aby ve nespslil. kde ohne se clo

tkne. (Sv. Jemnym)
4) Poněvadž sňatkem jeden druhu

pn'vo k svému

telu dali, odřeknuvie se tim spolu l práva. jiným

se vzd.-u.

&) t. neodpirejte sobe manželské povinnosti. — ")
&. eby-te zdriujiee se od sebe pro nesdrielívost
svou v smllssvo anebo v eizoložstvo napadli.
7) t. přál bych, nikoliv pak utopí-ikunu. aby vlickní
byli svobodní: nošenati. nevdsnl'. (srov. I. a B.);

ale Mekka te ctnostuni vieebněm
(Srov. Mat. 19. lt)

8) Vlastne nadaným; vlak osoby obojího pohlavi
milá: í svolndnó ! ovdevele, mužské l ženské.
9) t. palčivostl pudu těle-nebo tskove mod dopustíti.
aby vůli k aslíbni anebo i k svolení hi'ílnlsnu
přemohl.

l2) t. zůstala-li ona při jeho na viru ots-ked buď '
s'ldovstvu nebo v pohanství" s tak ! 13.

lb) ambodmjutveřiámukevhomanlelsmhk

že |: en odneveřieímanyodejíti. aleíjlný Ishi
uzavřít! může. (Srov. naproti tomu l.)
možně. IB) asůete
na víru obraceli.— ") Vis [. Mb.
]. !&
pou-mentů.

18,4

LkKorlntským'I.

7, 19—40.

19. Obřízka nic není. a ucobřízka nic
není: ale secbovůvaní přikx'uaní Božích.

32. Chci pak. abyste vy bez pečovůnl
byli. Kdo nemů ženy. pečuje o to. což
20. Jedenkaždý zůstati v tom povo jest Páně. kternkby se líbil Bohu:
lkní. v kterém povolán jest. (E124,l.)
33. ale kdo jest s ženou. pečuje o to.
21. Jeko služebník' povolán jsi? ne cožjest světa. kterakby se líbil ženě. a
dbej na to:" ale můžeš-li býti svobod— jest rozdělen..
34. A žena nevdaná a panna myslí
ným. raději toho použí.
22. Nebo kdo jest jako služebník v na to. cojest Páně. aby byla svatá tělem
Pknu povolkn. tout jest svobodníkem i duchem: ale která jest vdaná.. myslí
Plně: podobně kdo svobodu jest po— na to. co jest světského. kterakby se
volán. ten jest služebníkem listovým. líbila muži.
35. To pak k vašemu užitku pravím.
23. Draze koupení jste. nebuďte slu
ne abych na vás osidlo uvrhl. ale k tomu
žebníci lidí.'
(Svrchue. 20. |. Pet. _|. IS.)
24. Jedenkaždý v čemž povolán jest. poradil. co počestného jest. a coby snad—
nost dalo. bez překážky Pánu se modliti.'
bratří. v tom zůetavej před Bohem.
26. O pannůch pak' přikázaní Páně
36. Domnívá-li pak se kdo. žeby měl
nemám: ale radu dávám" “ako mi hanbu pro svou pannu. kdyžby jí čas k
losrdenství došly u Pána, a ych byl vdúní prošel, a jest-li potřebí. aby tak
věru."
se stalo? necht učiní. co chce: nežhřeší.
26. Mám tehdy za to. že jest to do— vdůli se.
bró pro přítomnou potřebu.“ že jest do—
37. Pakli si kdo pevně umínil v srdci
bró člověku tak býti.
svém. nemaje potřeby.' ale jen mocen
27. San-li jsi s ženou? nehledej vůle své." a to usoudil v srdci svém,
rosvůžaní. Jsi-li prost ženy? nehledej zachovati pannu svou. dobře činí.
ženy.
38. A tak kdo vdává pannu svou.
28. Pojmeš-li pak manželku. nezhřešíš.
dobře čjni: ale kdo nevdkvá., lépe činí.
a
na vdá-li se. ne
čí: ale trápení
39. Zena vázána jest úkonem. do
a budou míti takoví.' Jů. pak vás chci
kud muž její živ jest:“ pakli umře muž
ušetřiti.
její. svobodna jest. necht se vdá za
29. Toto pak pravím. bratří: Cas
(Řím.?. 2.)
krktký jest.' náleží tehdy. aby i kteříž koho chce. toliko v Pánu"
40. Blahoslavenějšípak bude.. zůsta
mají žen . byli. jakoby jich neměli,
30. & teří láčí. 'akoby neplakali. & ne—litak. podle me red ; nebt mám za

kteříž se radujl: jako y se neradovali. a
kteří kupují. jakoby nevládli.
31. a kteří tohoto světa požívají. ja
koby nepoživali; nebot pomíjí způsobu
tohoto světa.

to. že i já mám Ducha

ožího.

33) |. mnohými veliký-l starostmi rest-rmy. tsk že
menii života činku Bol-u. daleko vedi pak ho.
s rodine neonu přinucenjest.
35) Dle řeckrbo' ,.neodtržeees Pin
spojeno býtia“
jine řtenn:„l'ina posloucham" ev ho'včte: „Plno

sloužitL“
36) :. aby se vdala, bod že nesvolujs sůsuu nevdn
však . . . (vis 23. posn.)
nou. s nebo že toho líně svlotmi bud rodinne.
23) t. nebuď nikdo lidským vůnim tak ou'ocky pod—
bud osobni ohledy udaji.
dln. aby lid— k vůli nejak Bobo nikl.
25) k aby v poamkóm stavu sůstsly s Bohu eleu 37) !. vdeti dceru svou. — "i !. molu uplně | s je

21) t. jako nevolnik. otrok. — ") \. neepoultój pian

svolením k pane-iskJ-fnustavu ji určití.
ĚIŠŠ
š.?LM" “$$? "...? " ," mi 39) jim
t. ván'oo jest úkonem stavu mnuiehkbho. tak ke
Ptzhotožívots dobře
lest užasný-i -—oevdsnou býtl. aby may lépe
o vom blaho svo pečoval.
ze) & “CM sami. o stavem manželský—spojeno

ani od muže odejní. anis sn jinam vdžd so ne
umi; mu memo-j í omnsí . vis s toho. & sňatek
manželský do smrti Mnoho nebo druheho : msn

19) \.
velt::působi
tento po
umcelý
posmsky
kvítky 1m s
peaí
Hvot jejich.
decky jeho na.-u a mkole liché. klesnoómrečož..

ncjiim. svoji-m.

26) t.. pro kritkoo dobu ones-ils

. je) dlouhýmthe“

totem

prnvtsejicí. lni

želů nerosvižitelnyjen. -- ") (. "nehnij
způlohmn.mlíkoss Duh kiam
t čhsuelii. | tuto iivhtun kltdnrjh'm.busu-on
l tomto blnmdkim.

nejiim. (Sr. Ambtos')

oshvo

kaommee.

s. 1.—s,7.

9. Ale vizte. aby snad tato vaše svo
boda neb la laurážee mdlým. (mas.)
10. Nešot uzří-li kdo toho. kte ž má
OdpmidákotáneLdukLůejistisvěcimodlšmobě
levných
ano ne
muzejně jen; 9. is psk pro
umění. na sedí při hodech modlářs ých:
veh'kěpohorienindnhuhiiehnnshedechmodh'i
ských-0M
nebude-li pak svedeno svědomí jeho,
jsouc mdlé. aby jedl modlám obětované?
]. O těch pak věcech. kteréž modlám
11. | zahyne při tvém umění mdlý
obětovány jsou. víme.' nebo všickni bratr. ss. kteréhož Kristus umřel?

Kapitola 8.

(Řínll.15.)

máme umění." Ale uměnínsdýmáf“
láska k vzděláváf

12. A tak hřešíee proti bratřím. s
2.
mnívá-li pak se někdo o sobě, urážejíce svědomí jejich mdlé. hřeňíte
že něco umí. ten jeětě nepoznal. jakby proti Kristu.
měl uměti:
_
13. Protož pohoršuje-li pokrm bratra
3. pak-li kdo miluje Boha.. ten jest mého. nebudu jísti mess. na věky. abych
poznán od něho.'
bratra svého nepohoršil. (Řím.n. ?.l.)
4. O pokrmích pak, kteří jsou mod
lám obětováni. víme. že modla na světě
Kapitola..
nic není. a že není žádného Boha. než
Uhnje. u mě právo. ss tuni „myslis potřebně
výživy“dní; lb. si. že mi toho prsu mívá. ny

jeden.

5. Nebo byt byli tak zvaní bohové.
i svobzdyo'svě
vrhli; důgjaučiuhm
buď ns nebi. anebo na zemi. (jakož jsou hržse
.s, "“Ty-.. Pon. odp!,
1.1; uvo

mnozí
bohové
rám:"jeden Bůh.
6. však
nám&mnozí
jest wiko
]. Zdaliž nejsem svoboden? Zdaliž
Otec. od něhož jest všecko a. my pro nejsem apoštol. Zdaliž jsem Krista, Je
něho: a jeden Pán Ježíš Kristus. skrze žíše. Pána. našeho. neviděl? Zdeliž ne
něhož jest všecko i my skrze něho.
jste2. dílo
cht mea; Pánu?
'in m ne]) l
tol .
(Jm. 1.3„Rim 14, u.)
7. Ale ne u všech jest umění;' nebo však „už vámpjsei'njnebo pščetapgého
někteří sž dossvsde jedí s vědomím o spoštolství jste
v Pánu.
modle" : věcí jako modlám obětova
3. Tat jest (ZŠ:-ana má před těmi.
kteříž
se
mne
těží!
ných. a svědomí jejich. jsouc mdlé. po
4. Zdaliž nemáme moci jísti &píti?'
škvrňlije
se. pak nečiní nás vzácnými
& okrm
5. Zdalii nemáme moci ženy sestry'
Bohu; nebot sni nezískáme. budeme-li s sebou voditi. jako i jiní apoštolů. i brs

jísti. aniž. nebudeme-li jístí. nedostatku tří Páně“ i Petr? '
utrpíme.'
6. Zdaliž jediný já s Barnabáš ne
máme moci toho činiti?
!) 0. že jich poctivou“ Ise. — ") &.vune poučen:
jsme. že modl- nic není. (v. C.) — "') :. p i
7. Kdo bojuje kdy na své náklady?
ným činlvá člověk. umění samo o seběhl lásky.
Kdo zakládá vinici s z ovocejejího nejí?
— t) t. k mspěehu hutního hledi.
2—8) Smysl:
do se uměním svým hrdě vypl-ě,
Kdo
pase stádo s mléka stáda nepožívá?
neví. » visuté umenimódoutitikůvěnoii .
(list. 10. O.)
prospěehnhlhniho.sisjntohd£inhaohn

š

nimi emi.

5) Dle oupi-sveho doma—ú pohonů skutečně se ctí;

k. |). slunce. mesic Wiggum:

F?' s

? 's. s _! ?

mořes ]. eo

„Mmmmgigem

ibjsem
:. oddeuPlnu-pohol.
hmmm

na ucení
řieíkisstsnksk m;
bestii" Vibes jen uni-k

1816
8. Zdaliž podle člověka' to pravím? gelium zvěstoval. abych svého práva
Nepraví-ližtoho i zákon?"
naprosto neužíval při evangeliu.'
(Výše v. l2.)

9. Nebo pakno jest v zákoně Mojží
šově: Neuvažeš úst volu mlatícímu.

19. Nebot nejaa žádnému oddán.
Zdaliž Bůh o voly pečujeY' (LTim.5.151) všech služebníkem jsem se učinil.)abych
jich
více získal.
_
10. Čili naprosto
to praví?
20. |_ učiněn jsem Zidům. jako Žid.
Pro nás zajisté to napsáno jest. Nebo
(Sk. 16.3. 21. 26.)
kdo oře. v naději mi. orati. a kdo mlátí. abych Zidy ziskal:
21. tem, kteříž jsou pod zákonem.'
v naději mlůtiti. že vezme užitek.
ll. Poněvadž jsme na vam duchov jakobych pod úkonem byl. (ačkoli sám
ní věci nosívali. velika-lit věcjest, tě nejsem pod zákonem.") abych ziskal
ty. kteříž byli pod zákonem: těm. kteříž
žíme-li my vaše tělesné?
(Řím. 15. 27. Gal. a. e.)
bez zákona byli. jakobych bez nikona
12. Když jiní toho prava u vás byl. (ač nejsem bez zákona Božího. ale
účastni 'sou. proč ne raději m ? A však jsem v zákoně Kristově.) abych ziskal
neužíva ' jsme toho ráva. ale všecko ty. kteříž bez zakona byli.
22. Mdlý jsem učiněn mdlým. abych
snňšime. abychom ž dného ůraw ne
mdle získal. Všechněm všecko učiněn
dali Kristovu evangeliu.
13. Zdaliž nevíte. že kteříž v svatyni jsem. abych všecky k spasení přivedl.
23. A to všecko činím pro evange
pracují. : toho. co : svatyně jest. jedl?
a kteří oltáři slouží. s oltařem díl mají? lium, abych ho byl účasten.'
24. Zdaliž nevíte. že kteříž v závod
(v. Moji. 18. l.)
14. Takt i Pan nařldil těm. kteřiž beží. všickni sice běží. ale jeden béi'c
základ? Tak běžte. at dosáhnete.
evangelium zvěstuji. aby : evangelia
25. A každý. kdož o závod bojuje..
živi byli.
(Mat. no. no.)
ode všech věci se zdržuje:“ a oni a—
15. Jů pak jsem ničeho toho neužíval: jistě. aby porušitelnou korunu obdrželi.
aniž jaem toto psal. aby se to při mně my pak neporušitelnou.
tak dalo; nebo raději bych umřel. nežli
26. Protož já tak běžím. ne jako v
by kdo chválu mou zlehčil.'
nejisto; tak bojuji. ne jako do větru
16. Nebo budu—li evangelium kůzati.

nemam se čím chlubiti. neb jest to má
ovinnost; beda jest mí zajisté. nebudu
E evangelium kůnti.
17. Činlm-li m dobrovolně.' mám

mí'ichaje:
27. ale tresci tělo své a v službu po—

drobuji. abych snad. jiným káže. sám
nebyl zavržen.

odplatu:" pakli bezděky.'"' úřad jen
mi svěřen-|

18. Jaká tehdy jest má odplata?
Abych kaže evangelium. bez platu evan
8) |. dle lidského úsudku a danemu. — ")

(V

Neji.. za. 4. am. In. 10. 10. Luk. 10.7.)
mtmmúmdalivmynln
"im.
uiomnmwwykbdbmmm.

")Ldar-kmbvýiivtmnepžbnvlloašalnhmie
jam nd— dummnýbvi a mnohými nami-mí

M.Wodnohaodplmdonlim.

IDLMMoabuodmhy.—")tkobu

vaníodnohgblašanouvščnou.—"')Lnenď.
nech—antuka. _*)tmnaintakapovínnosu
Mic
avlůltnihon—joaato k očekhani.

ao řídili.

23)
všech duchovních ažítků a něho vyplývajících
24) L
odmenu. o kterou aa uložili. a

alca na. km se vloeh nejm cíle
.
25) L . am. 1.1: nim.-aiv . ma. obyčejbyl;

unum-oa.:

bojí pluhu).

nel:

vavřínový.
— “)Jn'to

anabo jinižby k boji

ml.

10.1— 2..

IBC?

I. ]: Korintským. 10.

Kapitola 10.
Príllodsln Zídů no pocítí vnuk,

oby it"-dny“ne ne

domninl. le by nemohl uvržen

,jak

po
upomíná vo
vim k chvile Boží . k vzdelání bližního hledací.

12. A protož kdo se domnívá. že
stojí, hlediž. aby nepadl.
13. Pokušení vas neuchvscuj. než

lidskě:' věrnýt pak jest Bůh. kterýž
nedopustí vas pokoušeti nad to. což

můžete. ale učiní s pokušenim" také pro-—
1. Nechci! zajisté. abyste nevěděli. spěch.abysteje snesti mohli."
14. Pročež, moji nejmilejší. utíkejte
bratři. že otcově naši všickni pod obla—
modloslužby!
kom byli a všickni moře přešli

15. Jakožto kmoudrým mluvím. vy
sami posuďte. copravím.
16. Kalich požehnání. kterýž žehná
me. zdaliž není společenství krve Kri
(tam: le. 20.)
stovy? s chléb. kterýž lámeme. zdaliž
4. &věickni týž nápoj duchovní pili.' není účastenství těla Páně?
17. Nebo jeden chléb. 'edno tělo
(pili zajisté : duchovní skály."kte
raz jich následovala." skálaypak byl mnozi 'sme. všickni. kte“ ž jednoho
chleba líčsstni jsme.
Krista):
01.5qu 17.6)IV.20.u.)
6. ale ne mnozí z nich líbili se Bohu;
18. Pohleďte na lsrsele podle těla:
zdaliž ti. kteříž jedí oběti. nejsou účast
nebo
(IV.es, pro
M.) ni oltáře?
6. poraženasou
A to s o senak poušti.
podobenství
19. Což tedy. zdaliž pravím. že mo
nás. abychom nebyli žádostivi zlých
dlěm obětované jest něco? anebo že
věcí.jakož 1 oni žádali? (Ždm105.14.)
madla est něco?
(u. Moja 13. 21. u. 21)

2. a všickni skrze Mojžíše pokřtěni
jsou v obísce a v moři;'
3. : všickni týž pokrm duchovníjedli.

7. ani modlz'tři nebuďte jako někteří

z nich. jakož psáno jest: ..Posadil se lid,
aby jedl a pil. a vstali. aby hrali;—
(u. Moja.32. s.)

a. aniž&smilněme.'a.k
ož někteříznich
smilnili.
padlo jic ) jeden
den tříme

Oíša co obětují pohané. ďáblům
obětují a ne Bohu. Nechci pak. abyste
se stali společníky dnblův; nemůžete
kalicha Páně píti &kalicha ďáblův;
(.VMojl.32.10.)

21. nemůžete býti účastníci stolu Pě
ně a stolu d'ablův.
9. aniž pokoušejme Krista.. jako ně—
22. Zdali smíme Pána k hněvu po
kteří z nich pokoušeli &od hadů thynuli;
(tom! 21. 1.)
plouzeti?
silnější jsme ne
nežli
on?“
'ecko
jenZdali
mi dovoleno.ale
všecko
[O. aniž repcete. jako někteří z nich
reptali azhynuli od záhubce. ' (tam!11.1.) jest užitečně.
23. Všecko jest mi dovoleno. ale ne
11. Toto pak všecko stalo se jim k všecko vzdělaní..
(Svrchu6. 12.)
podobenství & napsáno jest k výstraze
24. Žadný nehledej co jest jeho,' ale
naší, kteříž na konci věků žijeme!
co jest druhého.
cítma tisícův;

(IV Moji.25. 1.)

2) t. n Mojtíl je pod ochr.-oo Boží možní převod).
at.-néně
ití moí-o rudým pod oohniqjíu'n
13) . obyčejně. jen!

obhkuo o'" ujeme běh u obru rv. kitu.

4) t.tnmnombunvodullkůly.—“)t.h-£

. mm:. Krist: —"')tvoaagú

"Hl

18) Aspblníslniibynoši noh
kon-nb?Atokl
buton-6.
tedy:
:bdlLi-akěho.
tací-Mchhl-iívsl modlooluihy. již.. dělo

6)t.)akoM
ltrosty Mně.pro
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hlavou. ohyžd'uje
hlavu svou."
2:5,vů.
Všecko.
se v masných
krůmlcho rokuje—li'splikrytou
ezte.co
niosene
távaiee
:::-gdoml]
'YP
]
pr
5. Každá. pak žena modllc se nebo
26. Hospodinovat jest země 1 plnost prorokujlc s nepřikrytou hlavou, ohyž—
d'uje hlavu svou;' nebo jedno jest to.
jeji.
(Žalm23. l.)
27. Pozve-li vás kdo : nevčřlolch. a jakoby oholena. byla."
(Nin v.e.)
chcete jlti. všecko. co vám bude před
6. Nebot nepřikrýváf-li žena hlavy
své. oholena budiž:
' žene mrzko
ložencinjeste.
nic se nevyptávajloe pro
svědo
SVOU.. neb oholenu byti.
(ls 3.zavijej
17.)
28.Paklib kdo řekl: „Toto jest obě Lat.vuostřihánu
tované modl ; ..nejezte. pro toho. kdož
7. Muž zajisté nemů své hlavy při
krývati; neb obraz a sláva Božl jest:“
oznámil. a pro svědomí:
ro svědoml pak pravím ne tvé. ale žena jest sláva mužovaf'
eho; nebo pmčby mělo svoboda
8. Nebo nenl muž a ženy. ale žena. :
muže;
má. souzeno.býti od svědoml ciziho."
30. Kd já s vděčnosti požlvám, co
9. neni zajisté stvořen muž pro ženu.
mám hyz en býti pro to. z čehož je ole žena pro muže.
(l. Moji..2. IS.)
dikyčinle'
10. Protož má. žena míti závoj“ na
hlavě
pro
anděly."
31. Buďto tehdy' ze jíte. nebo pijete.
nebo cožkolijiného činíte. všecko k slávě
11. Ale však ani muž bez ženy. am
žena bez muže v Pánu.
Božl čiňte.
_ (ls
Kol.s n.)
32. Bez úrazu buďte Zidům i poha—
12. Nebo jako jest žena z muže. tak
nům | cirkviBoží:
jest i muž skrze ženu; všecky pak věci
z
Boha!
33. jakož | ji ve všem Iibiti ee sna—
žim všechněm. nehledaje. což jest uži
vou vykoupončho1m: a temer : nova meho
tečného mně. ale co mnohým. aby spa
lidstvu. v tom plk jest opet pohlavi mužské. ja
seni byli.
kožto prve přímo od Boha stvořené. hlavou po
hlavi ženského. — ")

Kapitola ll.

0..dle člověčenstva. v kte

rěmi u vůli BehaOtce podrobila ukvykoupenl
lidstva vykonal.

Stanoví. že ženy pod si_vojom. noži | odkrytou lil-von

4) 5.
t. s'almy
a upevyvelebe
Král. ID.
Paral.26.1.)
-—")t.Boh(Krov. !. bhruu
krývui bylo uuu znamením poddanosti.

Hničemuh

&) t.
jednali: tak proti
Bohem
vnuknutb
stydllvosti.")T Tplkonnó.
so delo
dmloinloom
.

li-ipnviti moli on)-kmh:
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.Nhledovnlci moji buďte. jako | já.

Kristův.

2. Chvellmt pak vás. bratři! že mne
ve vsem amčtliví jste s přikázanl má.

zachovův

jakož sem je dal vám.

3. Chcit pak.

ste věděli. že ve—

nm

6) Smysl: Stydlivod jest ozdoba inny; budi tedy
túto ctnosti motolic, bon dvoje u veřejnenh

.sulnluue :. nectnoupovoioviu býti.
7) t. ,:slavoýobnsnonz“ nebo: „obru olivy Božiz“
dh moci jsme od Boha nd inou i velkou-yun

. : nehoshořel-(B). protožjemu i padding“

zmeni "pot tohohlavu svou nvijoti na (Srov.

mie—-")
ikea-ehomuže hlava jest Kristus :' hlava 10)Vlanni:n„moo.“)t.
moci .ožovou jen. nibh-„l
(I on. 8, l&)
viditelnepiitomntoosved

Bůh.ženy muž: hlava pak (m.
Kristova"
5. as.)
4. Každý muž. modll-li se anebo pro
m...

hnhplnůsvůllopouiiulkpohod—
uhynval?
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v
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I. !: Korintským. 11. 12.

13. Vy sami sud'te: Sluší-li ženě ne za vás vydano bude; to čiňte na mou
zavité Bohu se modliti?
pamatku.
14. Neučí—livás i sama příroda. žet

(nouze. 26. Mr. M. 22. Luk.22, is.)

26. Tak ! kalich. když povečeřel.řka:
jest muži ohyzdno. nechati si vlasy
Tento kalich nova umluva 'est v mé
růsti?
krvi.
to čiňte. kolikrátkoli p ti budete.
15. Žena pak. má.-lidlouhé vlasy. jest
ji okrasou; nebo vlasyjsou jí dany mi na mou amétku.
26. ebo kolikratkoli budete chléb
stol &gakli
závo'e
se komu vidí svarlivým tento jisti a kalich píti, smrt Páně bu
býčí. myt takového obyčeje nemáme. dete zvěstovati. dokavadž ne řijde.
27. Protož. kdokoli jisti ude chléb
ani církev Boží. '
(|. Tim.6. s.)
17. Toto pak řikazuji. nechvále. že tento. nebo' íti kalich Páně nehodné.
vinen bude té em a krví Páně.
(Jan 6. 59.)
ne 18kle šimu,
heršimu
schazíte.
ejprvéale
zajisté
slyším,se že
scha
28. Zkusiž pak sám sebe člověk. a
zejice se do shromáždění, máte mezi
tak
z
toho
chleba
jez
a
z
kalicha
pí.
sebou řoztržky. a s čistky věřím.
(ll Kor. 13. 5)

(Svrchnl. n.)
29. Nebo kdo jí &pije nehodné. od
19. Neboť musejí i kacířstva býti.'
souzeni sobě jí a pije. nerozsuzuje těla
aby zjevení byli mezi vámi ti. kteřlž Paněf
jsou zkušení?
30. Proto jsou mezi vámi mnozí ne
20. Když pak se vespolek schazíte. mocní a mdlí a spí mnozi.'
již! není večeři Páně jisti.
31. Kdybychom pak sami sebe roz
21. Neb jedenkaždý béře nejprv ve
čeřisvou k jedem a někdo zajisté lační. suzovali. nebylibychom zajisté souzeni.
32. Když pak bývéme souzeni. od
jiný pakopilý
jest! domů k jedení a Pana bývéme trestáni. abychom nebyli
Adaliž nemate
s timto světem utraceni.
Čili církev Boží potu ujete a za
33. A tak. bratři moji. když se scha
hanbujetety. kteříž„ij?
Cožvam
dim. Chva vás? V tom nechválím. zíte k jedení. čekejte jedni na druhé.
34. Pakli kdo lačni.jes doma. abyste
23. Jé. zajisté přijal jsem od Pána.
čemuž i naučil jsem va.. že Pán Ježiš se nescházeli k odsouzeni. Jiné pak věci.
v tu noc. v kterouž zrazen byl. vzal až přijdu. zřídím'
chléb.
Kapitolu Iz.
24. a diky číně. lámal a řekl: Ve
změte a jezte: Toto jest tělo mé. kteréž Uči,jak rozličnljsondarovébachamúbo. via-lala
12.. vneknl jakož roslčni ůdové jedneho sila k
blahu církve od Boha určení jsou.

18) t.. kdoby avérlivé ]lnak učil. tom

dtm.

teklo: nmnovonoodnasaitolvoobyřsj

cirkve touto pořádek (ID. a 13. the.

19) :nvi're
p_ycheua
nestihnu “) on
povstanou rozinky
i v mnvieh—
L věrni.nu.

1. O duchovních pak daí'ích'aechci.
abyste nevěděli. brali-i."

27) Tok dle původnieh rukopisů! a výlhdů. atuých
doby cirkve alovivalau pamltha
vydani a s
otcův; mylné tedy a na
a vWP“
em sv. :han se mmmuwvcw
ýhlad
pnvůpendulv||“qu
vydlnicbIM
slovo
nebo-:s:a.
Bobo vdobili a jemu společné prosby plaanalL
va tela PM jako
Potom obnov-li dla možností každý své dary: 29 t.
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)ném ja:-ipravyaoéist'.
ardoa
Whom—m.)
vtdhémhiic hu.
30)t.aaaaalhn1hloa.nobophdčasaeanní-lžď
"Nsahkvoliké
provinil-ú.
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yl [ av Pavol „Korint-ských
u
.apoualé napsali Hogo.
dků. aalidil. sv.Vyoknlo
apolul
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1880

I. ]; Korintským,

12,

13.2—28.

2. Víte. že když jste byli pohané. buďto Zidé. nebo pohané. buďto služe
k němým modlém jste chodili. jakož bníci, anebo svobodní; &vžickni jedním
Duchem napojeni jsme.
(Gel.3. 28)
jste b
] vedeni.
.Frloltož'mžmo vém činím. že ži
14. Nebo! sni tělo není jeden úd. ale
dný. kdo Duchem Božím mluví. nezlo z mnob ch sestávů.
í-íi noha.: Že nejsem rinks, ne
řečí Pánu Ježíši: a žádný nemůže říci:
„Pán Ježíš?“ jediné Duchem svatým. jsem z těla; zdaliž proto není z těla.?
(l. Je. 4. | .)
16. A dí-li ucho: Ze nejsem oko. ne
4. Rozdílné pak jsou milosti. ale týž jsem z těla: zdaliž proto není z těla?
Duch:
17. Jestli všecko tělo oko. kde
5. : rozličné. jsou poeluhovaní. ale sluch? Pakli všecko tělo sluch. kde
čich?
týž Pán:
(nm. o.se.)
6. s rozličné.jsou působení. ' s.le týž
18. Nyní psk ustavil Bůhpo tele
Bůh. kterýž působí všecko ve všech.
údy. jedenksždý z nich. jakož ráčil.
19. Kdyby byli všickni údovéjedním
7. Jednomu
každému dáno býva ůdem. kdežby bylo tělo?
zjevení
Ducha. puk
užitku?
8. Někomu zajisté déns bývé skrze
20. Nyní pak mnozí sice ůdové, ale
Duchs řeč moudrosti.“ jinému pak řeč jedno tělo.
umění" dle téhož Duchs;
21. A nemůže oko říci ruce: „Nepo
9. jinému víre' skrze téhož Ducha.. třebí mi tebe!“ anebo zase hlava no
hám: „Nejste mi potřebnyí“
jšnému
milost uzdravování skrze jedno—
o Ducha;
22. Anobrž údové. kteříž se zdají v
10. někomu divů činění. jinému pm těle mdlejšími býti. mnohem jsou po
rokovúníf jinému rozeznání duchů." třebnějžimi:
23. a které máme za. méně vzácné
inérnu rozličnostjazyků." jinému vy
klidem řečí:1
ůdy v těle. ty vzácněji přiodivéme: &
11. to pak všecko působí jeden s týž kteří ůdové naši jsou nepoctiví. ti hoj
Duch. rozděluje jednomuksždému. ja nější poctivost. mají.
kož rtů.
(mm.1213.1'f.4.15.)
24. Poctiví pak údové naši ničehož
12. Nebo jako tělo jedno jest. &.mno toho nepotřebuji: ale Bůh tak způsobil
hé údy má. vsickni pak údové tela. ač tělo. že kterému ůdu se poctivosti ne
koli mnozí jsou. předc jedno tělo jsou: dostávalo. tomu | hojněji udělil,
tak i Kristus.
25. aby nebyia roztržka. v těle. ale
13. Nebo zajisté skrze jednoho Ducha aby ůdové stejně o sebe vespolek pe
my všickni v jedno tělo' pokřtěni jsme. čovali.
26. A trpí-li co úd jeden. trpí spolu
s ním všichni ůdové: pekli jeden úd
8) t:
uvůrítí.mamma-t_n
vynutí. uKMsljest
vyku
I.BW.) SynBoží.

dtvomé
4—8)
|.. vidící

oslaven jest. radují se spolu s nim vži—
ckni údové.

ls
ostítm
obl.
“Mlha-17mm
.Dedínůhownamed

.
T)..kdonQWMdnrM,

27.Vy pakjste tělo Kristovo: údové
nolťvejbok: údu.'

hrdémuvzpinnni—senddnhóbo. nýtu-ikp"

28. A některé zajisté postavil Bůh v
tt) Ldsrponnntínhžívyevůtbnuaj.-tvím.
—")t.dnr hůvynžsntímvůnskdobrémn církvi nejrv
nepožtoly. druhé roroky
Mulino
) truhdůvhvBohn vleekooduehoobdl'uti.třetí učite e; potom (udělil některým)
18.2.Isr.9.23.ž£k.l7.=.)v
10 :.(Srov.
„odpovida-ib
ndooel veci.
svetla hi
)a.. pis-. -

u-bývs'. do

b=

tron—milí. kým duchemHo

.člllýln.—"')Lm

] nlcvíi—ý)t. uklidní, een

„dlouhy-ludia.

27) t. vyviieknieospolubnlří. ne'ležitohždýusvém
míst. . dle svého povelhí ! tuje-umn- ut
Krlstevn. k církvi.
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!. ]: Korintský-m, 12. 14.

moci
(divůčiněnij.. zpravování.
pak milost rozličnost
uzdravo
vání. posluhován
jazyků. vykládání řečí.
(Ef. 4. u.)
29. Zdaliž jsou všickni apoštolé? zdali
všickni proroci? zdali všickni učitelé?
30. zdali všickni divy činí? zdali vši—
ckni maji milost uzdravování? zdali vši
ckni mluví jazyky? zdali všickni vy

kládají?
31. Snažtež se pak dojíti darů Iep:
ších.' A ještě vyšší cestu vám ukáží.
(Nia 14. l.)

Kapllola II.

9. S částky' zajisté poznáváme a s
částky rorokujeme.
10. dyž pak přijde. což dokonalého
jest. pomine. což jest s částky.“
11. Když jsem byl maličký. mluvil
jsem ' o maličký, smýšlel jsem jako
mali ý. soudil jsem jako maličký: když
pak
učiněn muž. odložil jsem. co
ylojsem
dětinskěho.
12. Nyni vidime skrze zrcadlo v po
dobenství. ale tehdáž tváří v tvář; nyní
poznávám a částky. ale tehdáž poznám.
jakož i oznán jsem.
13. yní pak zůstávají? víra. naděje.
láska. tyto tři; ale většíz nichjest láska."

[Ji-i, že láska phvyiujs muka dary a vecne trvá.

Kapitola ili.

!. Bych 'az ky lidsk 'mi mluvil i an— Učí. io dar proroctví jest odměněni nežli hr jazy
dělskými. iáaky pak dybych neměl. kův; 24. k onoho v cirkvi multi sluší; 34. zeny i.
v cit ví mlčoti . doma se muid ptiti maji.
bylbych jako měď zvučicí, anebo zvonec
znějící.
]. Následujtež lásky. žádejte horlivě
2. A bycht měl proroctví a znal vše duchovních darů: více však. abyste pro—
cka tajemství i všelikó umění; a kdy rokovali.'
2. Nebo kdo mluvi 'azykem (cizím),
bych mčl vš6cku vim. tak žebych hory
přenášel. lásky pak kdybych neměl. nic nemluví lidem. ale Bo u;' nebo žádný
nerozumí: duchem pak mluví tajem—
nejsem.
(na.21.21.)

3. A bych rozdal na pokrmy chudých
vešken statek svůj a v dal tělo sve k
spálení. lásky pak kdy ych neměl. nic
mi neprospívá.

4. Láska trpěliva 'est. dobrotiva jest;
láska nezávidí. nejedná lehkovážně. ne
nadýmá se,
5. není cti žádostiva. nehledá. co je
jího jest. napouzí se. nemyslí zlého.
6. neraduje se z nepravosti. ale ra
duje se pravdě;
7. všecko snáší. všemu věří. všeho se
naděje. všeho trpělivě čeká.
8. Láska nikdy nepomijí:' buďto že
jazykově přestanou. buďto že umění
zahyne.

ství."

3. Ale kdo prorokuje. mluví lidem k
vzdělání a na mínaní a potěšení.
4. Kdo
uví jazykem (cizím), sám
sebe vzdělává: ale kdo provokuje. vzdě
lává církev Boží.
5. Chtěltbych pak. ab ste všickni ja
zyky (cizími) mluvili. o radě" abyste
prorokovali; nebo větší jest. k o proro—
kuje. než kdo mluví (cizími) jazyky.
lečby to také vykládal. aby brala církev
vzdělání.
9) t. nedokonsli jest velkou nsla | vtdomost o Bohu
a Boi-ských vecech. jsouo dásní.-ná s temna.!
mámost rorokův.

10) a v pnl..

svetlo blaanosti "čnb půd-no ...

dokonaH nato snámod Boha a Boi-ských vod

uuu

pomine Bohau

dokonale.jako samýeli

sobe anime. tůntž tváří v tvář joj Mino.
13) ahe
&.za doby ivotk spasenínanov
. — v.o.zdcjtiho
o..ts potrvá!
mu

n.)
n—

(B.).kdyš ivira vsiejmbpathnilnsdojovbla

31) |.. no vašich a podivuhodnejiich. nýbrž vám s
cirkvi Bdí níitačndjlieh. — “) !. cestu lásky.

(Kar 11)

8) Lyon-vá i navtbostiutoho.

kdo vni dosmrtl

setrval; decky jiná dary jen pro tento život jsou

innd užívaní Boha

]) t. hortivbvysvst

'tajomstvi viryssvatá pisma.

tak abyste jiných k náhodnou! povahu-wall.

2) t. ten jediný jemu muni. — ") t. lahvi tn
j-nne. jak Duchemsvatým nun jssa

I. k Korintským. 14.

1.. 3—27.

6. A nyní. bratří, přišel-libych k vám
17. Ty sice ovšem dobře díky činíi:
mluvě (cizími) jazyk . co vám pro— ale druhý se nendělávů..
spějí. lečbych vam mluvil buďto vzje—
18. Děkuji Bohu svemu. že všech vas
vení. anebo v umění, anebo v proroctví. jazykem mluvím:
anebov učean
19. ale v církvi chci raději pět slov
7. Však i bezduině věci. které vydal, s rozumem svým promluviti. abych také
vají zvuk. buďto píčtala. anebo citara. ne jiných poučil. než deset tisíců slov ja
vydajl-li zvuku rozeznatelného. jak bude zykem (cizím)
20. Bratří. nebuďte dětmi rozumem.'
věděno. co se píská, anebo na citsrn

hraje!
ale zlosti budte dětmi:“ rozumem pak
8. Podobně vydá-li trouba nejistý buďte dokonalí. (na. 18.3. Řlm16.19.)
hlas. kdo se bude strojiti k boji?
21. V zákoně jest psano: Jinými ja
9. Tak i vy. nevydňte-li jazykem sro zyky a jinými rty mluviti budu lidu to

zumitelně řeči. kterak bude věděno. co
se praví? Budete zajisté u vítr mluviti.
10. Tak mnoho totiž jest rozličných
' yků na tomto světě. a žádný není
ez hlasu.

ll. Protož nebudu-li znáti významu
hlasu. budu tomu. kterémuž mluvím.
cizozemcem, a ten kterýž mluví, bude
mně cizozemeem.
12. Tak i vy. poněvadi jste horliví
milovníci duchovních darů. hled'te. at
se k vzdělání církve rozhojníte.'

muto. a ani tak mne slyšeti nebudou.
praví Pán!
(u. 28.u.)
22. A tak jazykově ne'sou na zna
mení věřícím, ale nevěříc m: proroko
viní pak ne nevěřicím. ale věřícím.

23. Kdyby se tehdy všecka církev
spolu sešla a všicknib mluvili jazyky.
a vešliby tam neučení nebo nevěřící.
zdaliž neřeknou. že blaznlte? (Sk. 2. 13.)

24. Ale kdyby všickni prorokovali,'
a všelby někdo nevěřící. nebo neučený.
ode všech bude přesvědčen. ode všech
13. A rotoč kdo mluví jazykem (ci— k poznání přiveden;
25. tajnosti srdce jeho budou zjeveny.'
zím), meil: se. aby vykládal!
14. Nebo budu-li se modliti jazykem & tak padne. na tvář klaněti se bude
vyznávaje, že jistě Bůh jest
(cizím).' duch můj se modlí. ale mysl vBohu.
vas.

má.jest bez užitku."
26. Což jest tehdy (činiti). bratří?
15. Což tehdy jest (činiti)? Modliti Když
se sejdeme.jedenkaždý : vhs ma
se budu duchem. modliti se budu i my
li žalm. mě-li učení. má—lizjevení. mě
slí; lvati budu duchem, zpívati budu
li (znůmost cizího) jazyka. mb-li dar
imys .
vykládaní: všecko at se děje k vzděláni..
16. Sice budeš-li dobrořečiti du
27. Mluvl-li pak kdo (cizím) jazykem,
chem. kterakž ten. kterýž jest na' místě
neněeněho.' řekne k tvému dobroře—
čení: Amen? nebot neví. co pravíě.

20) t. abyste dle pouhé zevnithoatieoodieevěei měně

Meč-6 se utonuli na!

a jiní ae chlubil

-- ") t. zlosti ani nemajíce.

t. soutok neučí: vyplniloaevdeu sesllni Ducha
Qtlsdbyohvhvysvull bndrjevuí odBoha 21) n.
na
holy;
2. Zldt mvůh'i vlieknL
chill-int.“dtomhídolnannebopimamu. 24) t. ob nou hůl Hall a sv. piana vyklldalí. no.

“or—mW'mím
.
2).ll
kvsduddblíyhlhhhbdkollvkmu

1

t.

v

;via

'

WLWodBobadar.abyau—ěl.esnw
tdnon' 'lluvtl.obydqml'mým

“) *"'"“ “ar—ms;
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32,5....
.

“hutí.

“"

.Mstzhopmpub'n.
dtm"
16)t.vdbeelidaln_'omudhý.nůokdonlíd

“folie. a k behabojnod ronbnujioa.
soludojat a k poklni po
8)

L pohnutým—liao edk ry' citi k zpivaní lánu.

! vyučoval. & vysvetloval nej-Nb tal-usní
' jam udelat. ! modlanise dein
uyhu.

k vykládací pism.

me

nekterý—vúiein mhd“ od Boha do—

To na suv-olopo

slavoni služeb Boiiob dle svlutnieh darů,

If
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I. ]: Korintským,

(děj se) skrze dva. anebo ne'více tři. a
po částkách. a jeden st vykl dni.
28. Pakliby nebylo vykladače, at
mlčí v shromáždění! ale sám sobě necht
mluví a Bohu.
29. Proroci' pak dvsnebo tří at mluví.
a ostatní" rozsuzujtež.
30. Paklitby jinému sedícímu zjeveno
bylo. první míč.
31. Nebo můžete všickni jeden po
druhém prorokovati ,' aby všickni se
učili a všlekni napomínani byli.
32. [ duchové proročtí prorokům

poddání jsou;'
33. nebot Bůh není (milovník) různice
ale pokoje. jakož i ve všech církvích
svatých_ učím.

34. Zeny v shromážděních at mlčí.

nebo nedopouští se jim mluviti.' ale
aby byly poddány. jakož i zůkon praví.
(l. Moji. 8. IS.)

35. Pakli se chtějí čemu naučiti, at
se ptají doma svých mužů. Nebo mrzků
věc jest ženě mluviti v shromáždění.
36. Zdaliž od vás pošlo slovo Boží?
anebo k samým vám přišlo?
37. Zdá-li se kdo býti prorokem.
nebo jsou
duchovním.
píši.
přikšzsní %oznej.
líně. že co vám
38. Pakli toho kdo nepoznává. ne

bude poznán!
39. A tak. bratří, snažte se o to.
abyste prorokovali: a jazyky (cizími)
mluviti nezbraňujte.
40. Všecko pak poctivě a podle řádu
se děj.

Wu
:s)

nahránímjesykem
mluvní.
nuit.

niti. bude. kde by 'rečjeho obyčejnou mluvou vyložil.
t. ti. kteří mají od Boha der. nejen budouci vecí
předpovídat. nýbrž i tajemství víry vysvetlovali.

nepomuzou. tutti . t. d. (B.) - “) :. proroci.
Duch— sv. osvícení. juli by mohli
mluvi-lí kde Duchem Božím. čili nic.

Sl) udržíte—tohoto řadu.mohouvitckní,kdoiDuchem
aroůým und-eníJsou (IZ. ZS.). jodu: po druhém
nšhoiněmn vzdělšni věřících toho daru použítí.
az) & Duch svatý nQevi v člověku působeni lvů honi—

1m. nýbrž ponechá“ svobodně vůlí . resum
ěloveka. kdy . jak dla vyilihe vnuknutí jednou
mi. Tak í Holm | Jen“ doru toho nds-tou.
84) „Ne-rovnšvt se to a slušnou jím skromnosti .

"!

',“

v. Anselm.)

)Lneunthkdqiajštotennřimjídls-eel

mno od Pina udelate. tohotosPdn nn dní oond
nhn sa svitu neumi. (8m. Luk. 10.16.)

Bělič—kl.

14. 15.
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Kapitola 15.
Uči. še Kristovo z mrtvých vuni

základ jest viry

nalhželmysmrtdch vstanemsstělyealamhi.

]. Připomínám pak vám. bratří. evan
gelium. kteréž jsem kázal vám. kteréž
jste i přijali. v němž i stojíte. (0.1.1. n.)
2. skrze něž i spasení berete. ač drží—
te—li,jak jsem vám kázal. leč byste byli
nadarmo uvěřili.'
3. Vydal jsem zajisté vám nejprve.
což 'sem i přijal: že Kristus umřel za
hříc y naše podle písem;

(In.53, s.)

4. a že jest pohřben a že vstal z mrt
vých třetího dne. podle pisem; (Jen2. l.)
5. a že vídín jest od Petra a potom
od jedenácti;

(Jon.20. ne.)

6. potom vidín jest více než od pěti
set bratří spolu. z nichžto mnozí až do
savad živi jsou a někteří zesnulí:
7. potom vidín jest od Jakuba. po
tom ode všech apoštolův;
8. nejposléze pak ze všech. jakožto
od nedochůdčete. vidín jest i ode mne.
9. Neb já jsem nejmenší z apoštolů.
kterýž nejsem hoden slouti a 'tolem.
protože jsem pronásledoval cír ev Boží.
(s:. 9. s. rr. 3. a)
10. Milosti pak Boží jsem. co jsem.
a milost jeho ve mně marná nebyla.
nýbrž hojněji než oni všickni jsem pre
covsl: s však ne já. ale milost Boží se
mnou.

II. Buď pak že ji. neb oni. tak ká

žeme. a tak jste uvěřili. (Vik v.3—4.)

12. Poněvadž ak se káže o Kristu.
že z mrtvých vs , kterakž někteří mezi
vámi praví. že vzkříšení z mrtvých není?
13. Nebot není-li vzkříšení z mrtvých.

ani Kristus nevstsl z mrtvých.'
14. A nevstal-lit Kristus z mrtvých.
marně jest tehda ktuní naše. marně
jest i víra vaše.
16. a bylibychom shledání i křiví
svědkové Boží; nebo svědectví bychom
-2) t. pevně—lí
ndsn na..

co jste ode mne oyun.
n' dW-hdhtoholujste

18) t. Kristovo s mrtvých ntb-7 unltd. nil. šel
m, z mrtvých vet.-nun. k životu dělbu.

l$l-l

15. lG—dl.

byli vydali proti Bohu, že vzkřísilKrista tomu.' kterýž jemu všecko poddal. aby
z mrtvých. kteréhož nevzkřísil, jestliže byl Bůh všecko ve všem.
29. Sic jinak co učiní ti. kteříž se křtí
mrtví z mrtvých nevstavajíf
16. Nebo jestliže mrtví z mrtvých za mrtvé. jestliže mrtví na prosto z mrt
vy'ch nevstňvaji? I proč se křtí za ně!"
nevstavaji. ani Kristus nevstal.
17. A nevstal-li Kristus z mrtvých.
30. Proč imy nebezpečenstvítrpime
marná jest víra vaše. nebo ještě jste v každé hodiny?
31. Na každý den umírání. na vaši
hříšlch svých.“
18. Tehdyt i ti. kteříž zesnulí v Kri— slávu (tak dím). bratří! kterouž mám v
Kristu Ježíši. Pánu našem.
stu. zahynuli.
19. Jestliže toliko v tomto životě na
32. Jestliže! jsem (podle člověka)“bo
ději máme v Kristu. bídnější jsme než jOval proti šelmám v Efesu. co mi to
všichni lidé.
prospěje. nevstanou-li mrtví? ..Jezme a
20. Ale nyní Kristus vstal z mrtvých. píme; nebo zejtra.zemřeme!“"
33. Nedejte se svoditi; porušujit zla
nejprvnějňí : těch. kteříž zesnulí.
21. Nebo zajisté skrze člověka smrt. rozmlouvaní dobré mra .
skrze člověka i vzkříšení z mrtvých.
34. Procittež. spraveclři'vífanehřeěte:
(Kol. 1.18. Zjev. !. 5.)
nebo někteří neznají Boha :" k zahan
22. A jakož v Adamovi všickni umí— bení vašemu to pravím.
35. Ale řekne někdo: Kterak vstanou
rají. tak i v Kristu všickni obživeni
budou.
mrtví? aneb v jakém těle přijdou?
23. Ale jedenkaždý v svém pořádku:
36. Nemoudrý. co ty rozsívůš. nebývá
nej rvnčjší Kristus, potom ti. kteřížjsou oživeno. leč prvé umře.
37. A co rozsívůš. nerozsívaš tělo.
Knstovi. kteříž v příští jeho uvěřili.
(l.Thess.4. 15.)
kteréž bude. ale holé zrno, buďto pše
24. Potom konec.' když vzda králov nice. neb kteréhožkoli jiného (obilí).
ství Bohu a Otci,“ když zničí včelikě
38. Bůh pak dáva jemu tělo.jakož rači.
knížatatvoi moc i sílu.'"
a jednomukaždému semeni zvláštní tělo.
25. Musí pak on kralovati. až položí
39. Není každé tělo jednostejné tělo:
všecky ne řůtele pod nohy jeho.
ale jiné zajisté lidské. jiné pak hovadi.
(
109,1.2id. 1.13. — 10.13.)
jiné ptačí a jiné rybí.
26. Nejposlednějčí pak zkažena bude
40. [ jsou těla nebe—skaa těla žem—
nepřítelkynč smrt; nebo všecky věci ska: ale jinát jest slava nebeských a jiná
poddal Bůh pod nohy jeho.“ Když pak zemských;
praví:
(Žalms. s. Žid 2. a.)
41. jina jest jasnost slunce. jiná jas—
27. „Všechy věci poddany jsou
jemu." bez pochyby. že kromě toho. kte 28) t. Bohu Otci avi-mu Kristu poddan bude dle
svého oslavančho človečanstvi a co hlava upan—
rýž mu všecko poddal.
nobo ltd-tva.
28. Když pak jemu všecko poddůno 29) Slovo „křuui“ boire se zde jako: „poooiiti se za
mrtvé u violiké uuvom. co v hluboké vody.“ (St.
bude: tehdy i sám Syn poddůn bude
30. a lak. l2. 50. Zahn. 68. 2) Smysl tady jest:
Neni—I vali-nan : mrtvých. coz modla pros-pěje
nam vtom
rubovsti se sua-tam a muka'm až

15 L jest.-li vůboe amino z mrtvých vatini.
11; :. mame th vůřito,že )na skrze “sluhy jeho od
paneni h'nehův a olpravodlnóni doúhll. (Rim.

24) “'
t. h222. mta nadeji-inu. — ") a a dikůčiahim
vada Bohu Otel vyvolené své. jež byl krvi avon

"') t. volkoroaTwang—Hui.
26) vykoupil.
nwm —nepřítel
nat “u s a jestlibo.
smrti
Kristovo-, lil-ich pak . milosti Kristovou soudil.

pivu—“limit!mrtvých"uni-.
kmene přenosem
od. a přestane l smrt.

k smrti v té Indi-jl se jen to i nim zaslané. í
umřelym našim. za nos ty mm a jme dobre
skutky mnou ob-tuji. prospí-inék hhhnonu vet-ao?

82V Dolor.: tak pravím. t. dl. způsobu lidského. jak
se ra'di ehlubívaji svými saalnhamL — ") Tak

totis mani ide. ktežt bludné se domnívali. že
mimo tutto život. sa'dneho jiného není. (RH.)(Sr.
Hund. 1. 6. is. 22. 13—56. 12)
34) t spnvodllvo. jak náloži. úplne k dobrému. —
") t.. cell se v rakoaoeh ponořuji. tak ze na
Boha ani nevzpomenu-. '

l5.42. —16.l0.
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I. ]: Korintským, 15. 16.

nost měsíce a jina jasnost hvězd Nebo , smrtelnost. tehdy senapíní řeč.kteráž na
hvězda od hvězdy se dělí jasností.
'' psána jest: Pohlcenaj est smrt u vítězství.
65. Kde jest. ó smrti. vítězství tvé?
42. Tak bude i vzkříšení mrtvých.
Rozsívase (tělo) porušitelné. vstane ne kde jest. ó smrti. osten tvůj'?
porušitelné;
56. Osten
zákon. pak smrti jest hřích a moc
43. rozsívá se nesličně. vstane osla hříchu
vené; rozsívůse nemocné. vstane mocné;
57. Ale dik Bohu. kterýž nám dal
44. rozsíva se tělo živočišné. vstane vitězstvískrze ana našeho J ežíňeKrista.
(|. Jan 5. $.)
tělo duchovní. Jest-liže jest tělo živo—
58. Protož. bratří mojimilí. stali buďte
čiňné.jest i duchovní. jakož psáno jest:
a
nepobnutelní:
rozhojňujíce
se v díle
45. Učiněn jest první člověk Adam
v duši živou.' poslední Adam" vduchs Páně vždycky. vědouee. že práce vaše
není
marná
v
Pánu.
obživujíciho.
46. Však není prvnčjší. kteréž jest
duchovní. ale které jest živočišné: potom
Kapitolu IB.
které jest duchovní.
Nařizuje. jak se maji sbírky na chudé kon-ti; 10. po—
47. První člověk byl z země. zem rooči jim Tímotheu . 19. vzkazuje jim na a jiných
pozdravem.
ský: druhý člověk s nebe. nebeský.
48. Jaký zemský. takoví i zemští; a
]. O sbírkách pak. kteréž se dějí ns
jaký nebeský. takoví i nebešti.'
49. Protož jakož jsme nesli obraz svaté. jakož jsem nařídil v církvích galat
zemského. nesme i obraz nebeského.
ských. tak i vy učiňte.(su.nase-1.5. s.)
2. První den po sobotě vezmi jeden
50. Totot pak pravím. bratří: že tělo
a krev královstvím Božím vládnouti ne každý z vás k sobě a vlož do poklad
mohou. aniž porušitelnost neporušitel— nice. co se mu líbiti bude. aby ne teprv.
ností vládnouti bude.'
až přijdu. sbírky se daly.
3. Když pak přijdu. kterékoli schva
51. Aj. tajemství vám pravím: Vši—
líte
skrze listy. ty poslu, aby donesli dar
ckni zajisté vstaneme z mrtvých. ale ne
váš do Jerusalem
všickni budeme roměněni.'
4. Pakli hodno bude. abych i já šel.
52. Náhle. v o amžení. k poslednímu
zatroubeni; nebot trouba zavzní a mrtví se mnou půjdou.
5. Přijdu pak k vám. když projdu
vstanouneporušitelní a my budeme pro
měnění.
Macodonii; nebo Mseedonii projdu.
6. Ale u vás snad ostanu, aneb i přes
53. Musí zajisté toto porušitelně tělo
obléci neporušitelnost. a toto smrtelné zimu budu. abyste vy mne doprovodili,
obléci nesmrtelnost.
kamžkoli půjdu.
7. Nechci zajisté vás nyní na zasta
54. A když toto smrtelné obleče ne
vení viděti. neb se naději. že nějaký čas
pobudu u vás. do ustí-Ii Pan.
45) t. ' živou osobu ". Mojz. 2. 7.) — ") '. Krist-us.
S. Zůstanut pak vEfesu až do Letnic.
obživoje nás k iívotu duchovnímu.
48) t. jako se dle unl- rodime k není. tak nevmro—
9. Nebo otevříny jsou mi veliká a
zeni jsoore v Kristu z mrtvých nmoeme jako
zjevne dvěře.' a protivníků mnoho."
on s těly mluvenými \ sivotu vel—nému.
10.
Přijde-li pak Timotheus. hleďtež.
50) Bod : „živočišné, hmotné telo neni schopne bla

ženosti neho-ke. leč bylo prve osloveno . tim spolu
í nesmrtelným učiněno jako tak Krismo“ (v.384;
nebo smyslem mravním: „blatenoui nebeské ne
doee'hne. kde toliko “duetem tele-ným heh.“ (GB.)
51) t. osloveni: toho se dostane len dobrým.
ky.
Ne vtíckni semi'me

míti

třen- bode smrt . ostnů více
tAíy vski-ihnými_ . mluvenými.

mocí

(SIoV.26.ls.25.8 Ol.!8.14.2id.2.14.

(jeste se mnozi na živu při—

ehodo Pio. dočkali). ale vliekni budme
menhí. t. v jíní: nesmrtolni tela ohbí-eli.
(Srov. 52)

55); piv.-m
56) Hleb
Prius-ni

delo
příležitost
&
uploůl
smrt. k prmto'
. 8. 2rapera:
.

9) t. „nízkým

' hl:

k hlůszi slovo)Božiho. k

sisksei mnohých. _ ") 'l'irn tvím mini Edy.
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I. k Korintským. 16.

IS. [1—24'

ot bezstrachujestuvůs: nebot dilo Pane hož se vámi nedostávalo, to oni do
plnili :.
dělá jakož ija.
ll. Protož at jim nikdo nepohrdů:
18. občerstvilit ujisté iměho ducha
ale proveďte jej v pokoji. aby přišel ke i vašeho. Znejtež tedy . kteříž jsou
takovl.'
mně. neb na něj čekam s bratřimi.
'

12. O Apollovi pak bratru oznamu'i
vám. že jsem ho velmi prosil. aby šel
vám s bvatřimi, ale nebyla vůle 'eho,
aby nyni řišel: však přijde. když ude
míti
o
13. Bděte. atůjte u vlře.zmužile si po
činejte a posilujte se.
14. Vincky vaše věcidějtei se v lásce.
Výie 13, 1. a a.)

19. Pozdravujl vas církve v Asii. Po
zdravujlt vás v Panu veliceAkvils a Prie
cilla s domáci svou cirkvi. u nichž ipo
hostinu jsem.

20. Pozdnmjl vás všicknibratřl. Po
zdravtežsebe vespolek polibenim svatým.
21. Pozdraveni mou rukou. Pav
lovou.

22. Nemiluje—likdo Pána našeho Je
15. Prosim! pak vas. ratři. znate če
led' Štěpánova a F ortunatovu a Achaj— iiše Krista. budiž proklat. Maran Athaf
23. Milost Pána našehoJežíše Krista
kovu. že jsou prvotiny Acháje a v službu
s vámi!
svatých sami se zasvětili:
16. abyste i vy sloužili takovým i
24. Láska má. se všemi vámi v Kri
vielikému u_iihajicimua pracujicinguf stu Ježíši. Amen.

17.a Fortunata
uji se pak
: momnosti
pan'a
:: Ac
' a; nebo Stě
če
17) t. přitomnosti svou naplnili ponekud mou po vu

ruch touhu.

:

c.a

ichpm

6) mošny

| vy

IB) & nato d. v nctivosti moju. kde tekovi jsou.

mnu-junecham. 22) Slova umu, tolik co: „Ph u“ přijdsl“ t. na

k procpicbn
manch

soudnim dní . potru“

\sim/M
ll Ý/

člověka takového.

1.1—10.

II. k Korintským. L

ISS?

Druhá epištola svatého apoštola Pavla

k Korintským.
Peedrsviv Korintsky'ch. &. nkesnjo, s ]eky'chnebespe 
čenstvn jej Bůh vysvobodil;
]isn even

nphsnnoet; 17. ospravedlůnjese2“protini ůnl. že by
byl lehkev

_

„

avel . a oštol

, _“Ý“T.“'“ Krista

s na

Ježíše

6. Buď pak. že souženi bývůme. (děje
se) k vašemu napomenutí a spasení. bud'
že potěšováni býváme. (děje se k va
šemu potěšení, buď že napomí ni b'—
vame. (děje se) k vašemu napomenut a
spasení.' kteréž působí trpělivost v týchž

utrpeních. kteráž[ my trpímef'

vůli Boží.

7. Tak že naděje naše pevná jest o
a Timotheus bratr. cír
vás. ano víme."ze jakož jste účastni utr
kvi Boži. kteráž jest v pení. tak budete učastni'] potěšení.
_
Korintu, se všemi sva
8. Necheemet zajisté, abyste nevěděli,
_tými. kteříž jsou ve vší Achůji. bratři. o soužení našem. kteréž nam uči
2. Milost vám a okoj od něno jest v Asii. že jsme nad míru ob
_ ! » Boha Otce našeho. a pana Je— tiženi byli nad sllu.' takže se nam sty'
,! žiše Krista!
skalo ! živubyti.?
5“
3. Požehnůn bud' Bůh a Otec
9. Anobrž sami u sebe na smrt od
Pána našeho Ježíše Krista. Otec milo souzeni jsme byli. abychom nedoufali
sami v sebe. ale v Boha. kterýž křísí
srdenství a Bůh všelikého potěšení.
mrtvé.'
(H.:. 3.1.Pett.!. a.)
10 Kterýž : tak velikých nebezpe
theryž těší nas ve vielikém sou
žení našem. abychom mohli [ my těšiti čenství nás vytrhl a vytrhuje, v něhožto
ty. kteříž ve všelike tesknosti'jsou. na doufáme. ze i dále vytrhne.
mínaním. kterýmu my napomináni
„lenní—ti.
júnůhnemdopnlií
ývame od Boha.“
„umi.
podlesni(nucleic-nf).llcbi nslde
5. Nebo jakož se rozmahsjí utrpení
mu. k vehenienepetnenn
i pensivesn.
Kristova' na nás. tak se skrze Krista
ebychvee
ukelevemípmhpc'ůmtle
rozmáhají ! potěšení naše.
ten k spesenívedl“
důtkllvejti
neco-enimpriukledy
ům.snistmykm]
— “)L

'

že utrpením spasení dosáhne .poeilůnle nes !

4) Smysl: Diky Boh, že mne mllostlve í peeliůnje

' mestech mych. l te mi dive vnuknutí svi.
abych gm l tmu l nepominetl |:th
Dle řec—
do; potesenrm. kterýma i my potr.-ten! býveme.

Slovem: iny. nes. e t. II. sv. epitel nim nb.

mini,)ektntotelívdeltii'ečl. 6. ltej.

ll) t. mu

pro Kriste snuine. (Sv. Ambrož) Kdo

pro Krista trpi. od Kriete i podl, t ctecky do—
eelude, e to tím ve'tli. čim větši jest utrpení.

trpdlvestl.
jeho trpčieh
neddo k u.nsdreveni ehntí deavi
k oživeni sebe
t. přirozenou.Manon, nikoliv pek ned stene-t
intevní
milestnedpl'lroseneu.
“) nebo
Řecky:
,tetek jsme již (l.0 Kor.
time10.13)
svem
pech"ybovelli neresi sned ne Skunk. 10. 23.

9) Smysl. „Nemysliljseni fenek. nei se lli entre:
že pak uchovún sem. to nine tin: vice povsbn
suje. ebych jedh v Bohe dental!

1838

II. k Korintalq'm, ]. 2.

11. když | vy pomahati budete mo— Božích. (všecka) jsou v něm „ano;“
dlitbou za nás: aby z daru toho. jehož protož i skrze něho ..amen“ Bohu k slá—
senem 'činou mnoh chosob dostalo. vě naší.'
odmno chzanásdí yse vzdaly!
21. Ten pak. jenž potvrzuje nás s va
12. Ne ta jest slava naše. svědectví mi v Kristu a jenž pomenl nás. jest
Bůh.'
svědomí našeho, že v sproatnosti srdce
22. kterýž i poznamenal nás a dal zš
a v u římnosti před Bohem a ne v mou
drosti tělesné. ale v milosti Boží obco— vdavek Ducha v srdce naše.“ (Ef. I. na.)
23. Já. k za 'svědka beru Boha na
vali jsme na tomto světě: hojněji pak u
vás.
(1.Kor.2 1..a)
duši svou. že šetře vás, nepřišel jsem
13. Nebo nepíšeme vam nic jiného. dále do Korintu :" ne žebychom pano
nežli cojste čtli a poznali: anaději mám. valinad věrouwaši," ale pomocnícijsme
radosti vaší; nebo věrou stojítesj'
že až do konce poznate.
14. jakož jste nás s částky ! poznali.
že sláva vaše sme. jakož i vy naše v
den Pána naše o Ježíše Krista.
Vymlouvš se | toho. že jim prve přisue psal; &. ruz
15. A v tomt doufímíchtěl jsem prve kasuje kejicuho h'riíluika opet přijmutí a udeluje mu
jménu Krietovu odpuiu-ni ostahiho trestu; 12. vy
přijítik vám.abyste druhou' milost měli. vepravuje
o prospěchu sveho kánoi v Macedonsku.
6. a skrze vas jíti do Macedonie a
1.Toto pak jsem uložil sam u sebe.
zasle z Macedonia piijiti k vám. a od
abych zase k vám nepřišel v zarmutku.
vás abych byl provozen do Jůdska.

2N.ebo jestlize bychja vis zarmou
(L Kor. 16. s.)
17. A protož když jsem toto chtel.' til,2i kdo jest. ještoby mne potěšil . leč
zdaližjsem lehkomyslnějednal.'" anebo ten. kterýž jest ode mne zarmoucen ?'
3. A proto jsem vám psal, abych při
zdalito. coto slím.podle tela myslím?"
tak že by byo umne brzo „ano. brzo jda neměl zármutku nad zármutek z
"Urs-,'

ěrnýt pak jest Bůh! V řečinaší.

těch. z nichžbych se měl radovati. doufaje
o vás všech. že radost mh jest i ra
dostí všech vás.
4. Nebo z velké bolesti aúzkosti srdce
psal jsem vám s mnohými slzami: ne

ktelražbylak vím. není brzo „ano.“
brzo „n e.“'
19. Boží zajisté Syn. Ježíš Kristus.
kterýž mezi vami skrze nás kazan jest. abyste byli zarmouceni. ale abysteo—
skrze mne a Silvana a Timothee. neb l znali lasku. kterouž k vám hojnější mgm.
5. Jestliže pak kdo zarmoutil. ne mne
brzo „ano.“ brzo „n e.“ ale ..ano" by o
zarmoutil: ale s částky. at nepřitěžuji
v nem.
(Sk. 18. s.)
(I.líor. 5.1)
20. Nebo kolikožkoli jest zaslíbení všech vas.'
lO—ll) Smysl: „Aby tek muoei Bohu dekkovalí ze
milost sechova'uímtbo.jakoe ml je Bůh na prosby
uohych e ro mnoho udeil.
y'm k vim průchodu-. milosti miui

lh) !. Iny"—(!

ozn.-:e: u víře e povzbuzeni k dobrému svým na
17) Doloe: ..ale s důležitých pricin vykuuati nemohl.'

") t. jako ten, jenž toliko slib

—"

Levého rosptuhuapo

a neplní.

ihleda—

) Tak totiž nek
v Korintu o nun roahlaloralt
18— ) Smysl: Přisem Bůh! jms' ueklame. když
jsem nemohl sphiti elovo eve. že k vim přijdu,
tot udak na ujmu by'ti nemůže pravde toho. co

21—22) Bůh elm ude povolel e eeevttíl k úřadu ape

ttolektmu pro vte a potvrdílto boco pečeti zvlášt
nieei dary Duchu evatelio.

23) t.
piiaůhaja. — .")_ t." ')abych
vis pro
namueal
'. nechci
el nepoHdky
ozvojovetl
pal-_tvi nad vtmí e sobeckých zimy elů. — t) t.
ete'li jste. a proto laskave s vámi, )eduatí bodu.
2) t. vy sami; kdybych u přiltz' trám vše tresteti
musel. aarmoutll bych ivae i sám tebe, a tak
bychom byli vtlckm semouceuí. a nemel bych u
vše žadueho poesteui.

jeme vim o dožiliKristu blink aa). jeho učni

5) thery' mno svy'mprof-edm (l. Kor. 5. l.) ea
rmouil. umocnil netoliko mne. ale ekoru. nebo
pwbkud (uíc phlíl nedim') vierh vla; tak dle

).
b proroctví
olivy naši. í vuddki i vdc'uč. jakou vyuůve'lno
ikonce: „Skrze Kríeta. Pina našeho. Ama-n!“

onom nepričita'mnim dom;“ nebo: „et pro
viuílci uspřlteiují. uy'brš iiiíloeu've jednim e
kajucimť takto dle 6. a dilo ev. Jan Zlatoúety.

řeckebo; a eyrekeko: nebo. „at vinu na dui-lnu

2.6.— 5.10.

II. ]: Korintským, 2. 3.

G. Dostit má ten. jenž takový 'est na
tom trestání. jehož se mu dostgva od
mnohých:

(l. Kor.s. 3 s.)

7. tak abyste mu raději zase odpu
stili a potěšili ho. aby se snad přílišným
zármutkem nestrávil ten. jenž takový

jest.
8. Pročež rosím vhs. ab ste
ká—
zali k němu Buku.
y
pro
9. Nebo i proto 'sem psal. abych zku
šením o vás zvěděi. jste-li ve všem po
slušní.

10. Komu pak jste vy cos odpustili.
ija; nebot i já, cojsem odpustil. jestliže
jsem co odpustil . pro vás v osobě Kri
stově odpustil jsem.
11 abychom nebyli oklamani od sa
tana ;' nebot nejsou nám neznáma my
šleni jeho.

Když pak jzem
přišela do
Troady
pro12.evangelium
ristovo.
dveře
mi
otevřiny byl

v Panu.

(Sk.16.8.)

13. nemě jsem upokojení v duchu
svém. proto že jsem nenalezl Tita. bra
tra svého: ale rozžehnav se s nimi. šel
jsem do Mscedonie.
14. Diky pak Bohu. kterýž vždycky
nám dává. vítězství v Kristu Ježíši a zje
vuje vůnizněmosti svě skrze nás na vše
likém místě!
15. Nebo: jsme Kristova dobrú vůně
Bohu mezi těmi. kteříž spasení bývají. i
mezi těmi. kteříž hynou:
16. některým zajisté vůně smrti k
smrti. jiným pak vůně života k životu.

A k tomu kdo jest tak způsobný'?
17. nebot nejsem jako mnozí. falšu
jíee slovo Boží. ale z upřímnosti. ale
jako z Boha. před Bohem. v Kristu mlu
víme.

(Nite 4. 2.)

6—11) t abychom prniiuou přísnosti uepiivedli pro
vinilce k zoufnui . odpndnuti od Viry. Nu sie
tsll mě hiiiniha. o umi !. Kor. &, l. s il.

usoudil, nyni pel radi. aby jej pro hjicuost
jeho opet přijali. sim » mu ost-tok ču—

něho jeho trestu ve jménu Kristově od

u. Vis tn prim
ttolův'eh!

odpustků : čuův apo

16) t. jak iidci tl učitelově. kteří by vludo. mezi

vei-iumi | nevericmi us.). dobrou vůni Krimvou

byli. islovem islulkuu idiot! (Sv. Atribut)

1889

Kupllnlu 8.
Cinol., že u uni honodti svýmio ně u'sluhsmi. jež
si v "ohněm jemu od Boha ůi-sde . . pomoci Boii
Dim; 7. product iii-ulo novoúkonniho prod službou
starozákonní udAvL

l. Začínáme-Hi opět sami sebe chvě
liti? anebo zdaliž potřebujeme (jako ně
kteří) schvalujících listů k vám aneb
od vás?
2. List náš vy jste. napsaný v srdcích
našich . kterýžto znají a čtou všickni
lidé.
3. Zjevnot. že jste list Kristův. zho
tovený od nás a psaný. ne černidlem.
ale Duchem Boha živého. ne na dskach

kamenných. ale na tělesných dsktch
srdce.
4. Doufaní pak takové mame skrze
Krista k Bohu:
5. ne žebychom dostotečni byli my
sliti něco samiz sebe. jakožto sami :
sebe. ale dosuttečnost naše jest z Boha.
6. kterýž nás i spůsobné učinil. býti
služebníky nového zákona. ne dle pls—
mene. ale dle ducha;' nebo plsmě zabijí.
ale Duch obživuje.

(itím.8.2.)

7. Jestliže! pak úřad' pismene usmr
cu'ícího. vyrytý na kamenich. byl tak
os aven. že nemohli synové israelštl pa
třiti na tvář Mojžíšovu pro slávu jeho
obličeje. ač ona pomíjí:
8. 1 kternkž nebude úřad Ducha vice
v slávě?
9. Nebo jestližet úřad zavržení' jest
sláva: mnohemt více se v slávě rozhoj
ňuje úřad ospravedlněníf" (Gal.3.10.)
10. Neboť ani oslaveno nezůstává. co
osloveno bylo v té částce. pro vznešenou

slávu?

6) t. hhutelů sv. ovungelis.jimiž se nam.
okru víru v Kristu v Duchu svatá-|.

život

7) t. úhd prohlihni Innu. Božího.smrti vyhni:
jieiho přestupnikům: narůsi na 11. Moji. M. 29.

9) t ohlueni stareho nikon.. jenitlouty vyhrožoval.
uvržen být! . pouhouti mel. — ") t. hlěssm
sv. nutilo.
ospruvodlněnívěřícím zvěst-jidla.
lO—ll) t. stary ukon. uč svým hun od Boha osln
venj'. pindal; nový ph v svě dive potud . proto
jest slsmejli.

II.kKorintsldm,3.4.

1840

3.ll.—4. ".

11. Nebo jestliže v slávě jest. co po

světlo
evangelia slavy Kristovy.
míjí. mnobemt více jest v slávě. co zů— jest
obra
(.Kol[.kterýž
is.)
stává.
5. Ncbot ne sami sebe kéžeme, ale
12. Protož majíce takovou naději, Ježíše Krista, Pána našeho: sami pak
mnohé důvěrnosti
žívéme:
že jsme služebníci vaši pro Ježíše.
13. s ne 'ako ojžíš kladl roušku na
6. Nebo Bůh, kterýž řekl. aby z tem
ností
světlo zasritlo. tent zasvitl v
tvář svou, a y nepatřili synové israelští
srdcích
našich k světlému poznání jas
na tváři 'eho to. co pomíjí.
14. A e stupeni jsou smyslové je nosti Boží v tvíu'1Krista Ježíše.“
jich: neb až do dnešního dne táž rouška
7. Máme pak ton poklad v nádobách
v čítaní starého zákona zůstavé neod hliněných, aby vznešenost byla z moci
kryta' (neb skrze Krista pomíjí),
Boží, a ne znas.
(l. Kor.2. s.)
15. anobrž až do dnešního dne, když
8. Odevšad soužení trpíme. ale ne—

se čte Mo žíš, rouška položena jest na
srdce jejích.
16. Ale když se obrati k Panu, od—
ňata bude rouška.
17. Pén zajisté jest Duch; a kde Duch
Páně. tut svoboda.'
(Jan4.24)
18. My pak všickni s odkrytou tváří
slévu, Páně spatřujíce, v týž obraz bý
véme proměněni od světlosti v světlost.
jakožto od Ducha Páně!

stýskéme si; vnesnázech bývéme, ale
nejsme opuštění;
9. protlvenství trpíme. ale nebývéme
bez pomoci zanochani; porážení bývá
me. ale nehyneme:
10. vždycky mrtvení Ježíšovo na těle
svém nosice, aby' ! život Ježíšův zjeven
byl na tělích našich.
ll.

Nebot my. kteří živi jsme. vždy—

cky na. smrt vydávaní bývžmep ro Je

žiše: ab i život Ježíšův zjeven])byl na
smrteln
těle našem.'
Kapitola 4.
12. Protož smrt působí v nás, ale ži
Ukuujedžlqjakůřadkhaniev. evangelia-“vte
pomociBeži vane eat-tna. suchými nesedne-da vot v vás.
15. k proepdebl jejich.

13. Majíce pak téhož ducha víry. ja
]. Protož majíce ten úřad, dle toho, kož psino jest: ,.Uvéřil jsem, protož
jsem
mluvil;“ i my věříme. pročež i
jak
jsme milosrdenství došli. neustá—
v e;
2. ale odmítáme hanebné tajnosti.
nechodíce v chytrosti, aniž falšujíce slo
va Božího. ale zjevovéním pravdy po
roučejíce sami sebe u každého lidského
svedomi před Bohem.
3. Pakli ještě zakryto jest evangelium
naše. zakryto jest těm, kteříž hynou:
4. nerěřícím. jichžto mysli bůh to
hoto svčta oslepil, aby jim nezasvitlo
“) a n Židů. kteříž doaavedesékon a sahala“

mluvíme.
(Žahn115.l.)
14. védouce. že ten, který vzkřísil

Ježíše. ! nás s Ježíšem vzkřísía postaví

s vámi!

16. Nebo všecko pro vás, aby pře
hojná milost skrze diky mnohých roz
hojnila se k slávě Boží!
16. Pročež neustéváme. a ačkoli se
ruší ten člověk naš. kterýž jest zevnitř.
však obnovuje se den ode dne ten. kte
týž jest vnitř.'
17. Nebot toto soužení naše.' jsouc

hlavou a kůži čia-ji. což jen známkou služebnosti.

17)Llnyleleený-peanhinnobaaaéksnůlebo.

Qnůkosvitilerdeenale.

abnbomkžaanimviry

Kristovy í Jínýcb vedli k pravlann patní

réhodkoneeaddo,

.avi—avubetšmeř

jakovareaaeobruBoší
(i. CW?—.".
ohm)
ed

ným
mm..:

půzbl.
(4.&)

Boha.

ll) Krishnabycbomjekeo
t. vtelikéstrastiaž k uni“trpíme.vahu—|
jako je za!

“)L

navždusťvtůbhboůwtvídpřed
|nvi.peet.a

190.duch
až Iuniu—
Maran—Iduehyneaeniré,
mů) male
sily nabývépohled—ink
odpletev

4,18. — 5. 20.
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nyní kratičké a lehké. působí vnés pře— vou. aby přijal jedenkaždý vlastní věci
těla. jakož činil buďto dobré, nebo zlé.'
velmi velikou váhu slávy věčné.
(3518.18)
11. Protož z 'íce bázeň Páně.“ ra
18. ješto nepatříme na věci. které se dime lidemz" B":hupak jsme známi."
vidí. ale které se nevidí. Nebo ty věci. A mám naději. že i vašemu svědomí
kteréž se vidí. jsou časné: ale které se znami jsme.
nevidí. jsou věčné.
12. Nechvélíme se vém opět sami.
ale dáváme vém příčinu. abyste se námi
chlubili.
abyste měli něco proti tém.
„Kapitola &.
kteříž se na oko chlubí. a ne v srdci.“
[lk-uje, jak touží oslaven hy'tí a Eri-tm a IO. Jak :
13. Nebo buď že nesmyslnl jsme.
básně '
soudem Kristovym svědomité úřad nů)
univé; 18. napunina vo luh- Krhtovu mii-íd co s nesmyslní jsme pro Boha: bud' že jsme

skromní. skromní jsme pro vás!
14. Láska zajisté Kristova pudl nás;
nebot soudime takto: Umřel-li jeden za
všecky. tehdy všickni zemřeliz'
15. a za všecky umřel Kristus. aby
ne 2.
rukou
udělaný.
věčnj'kéme.
v nebesích.
Nebot
iv tomto
žédsjice i kteří živi jsou. již na sobě živi byli.
ale
tomu. kterýž za ně umřel a : mrt
oblečeni býti v příbytek náš. kterýž jest
snebe;
vých vstal.
16. Protož my od toho času nikoho
3. a však budeme-li nalezeni oblečeni.
neznáme podle těla.' A ačkoli jsme po
ne nazí.'
(zjev. 16. 15.)
4. Nebot i kteříž jsme v tomto stán— znali Krista podle těla: ale nyní již ne
známe.“
ku. lkéme. obtíženi jsouce: proto že ne
17. Protož jest-li kdo v Kňstu. nové
chceme svlečení. ale přiodíni býti, aby
pohlceno bylo od života. co smrtelného stvoření jest: staré věci pominuly; aj.
1. Víme zajisté, že když stanek naš
pozemský tohoto přebývaní zbořen bu
do. máme stavení od Boha. příbytek

jest!

5. Ten pak. kdo nás k tomu způso

všecko učiněno jest nové. (Zjev.21. s.)
18. To pak všecko jest z Boha. kte—

buje. Bůh jest. kterýž dal ném i zá— rýž smířil nás s sebou skrze Krista a

dal nám úřad toho smíření.'
19. Nebo zajisté Bůh smířil s sebou
6. Protož vždycky doufanlivé mysli
jsme. vědouce. že dokudž jsme v těle. svět v Kristu. ne očítaje jim hříchů je—
jich. a složil na nL slovo smíření.
vzdáleni jsme od Pána:
20. Protož na mlatě Kristově posel—
7. (neb u víře chodíme. a ne u
vidění,)
10) t. spravedlivou duhu na decko. co byl po ča.
ulo-ného svého života činil. za dobré “plotu. u
8. doufanlivé pak mysli jsme a do.
dómu
(' Jano,)
brou vůli mime. raději z těla vyjíti a 11) &.že se '“:an Božské spravedlnosti ua nima.
_ u) :. alonžime
un
mm:—vune.
přítomni býti Pánu.
je k onomuconan. - '") t. jak aaa-a a sprap
vodli'ú to čim-oe.
9. A protož usilujeme libiti se jemu.
12)
..
nejsou
v
srdci
takovi,
jahovi
se uvnitř býti
bud' že vzdáleni jsme. anebo přítomni.
alla" a jak o IDN hltali.
10. Všickni my tajisté ukázati se 18) t. vychvalují-ll aaba. což mi mnozi u nesmyslnost
poklédaji. činila tak k slávě Deti. valebé dary
musíme před soudnou stolicí Kristo
jeho; skromné—limluvila. Haim pro via. abyste mi

vdavek Ducha.'

rozuměli.

8) Bod: „bodne-ll

animal oblečení roucha-a |al— 14) t. takové byla líska Enúma. že umřelsa néa. jenž
jsme saní byli smrti zasloúili. a do. aby vliehí —
těla.“ obydlen aa živa oslavu! dolli. (t)
16) !. neuznéva'mo předu '
'
4) \. dokudjsme v tak nudném. tihoty jeho bo
(Zidův od Abrahama. —
lestné eih'ma; vlak úd: nechcememrd slum.
od Abrahama podié_ dak nyní ' aun hlavně
S
o svého
—
ale v život věčný nchvécmí a phneloní být“
(Tomíka. Srov. !. Thea-. 4. IC.)
load Božig“ anebo: „jeho v oděvu smrtelného

» a svatého.(vu na.. a u.)
Bibli času.

ianťm'xmwuum

tomu nrčltimn. abychomto um
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II. ]: Korintským, 5. 7.

ství komíme, jakoby Bůh skrze nás na
gonmínal;
místě Kristově prosíme:
iřte se na
s Bohem!
21. Toho. kterýž hříchu neznal. uči
nil za nás hříchem.“ abychom my uči

nělši0. byli spravedlností Boží“
ně

Kapitola 0.

s poln'ny..

1. Jakožto spolupracovníci“ nepomí
něme pak. abyste nepřijímali milosti
Boží nadarmo.

dujíce; jako potřební. mnohé pak obo
hacujíce; 'sko nic nemajíce. ale všemi
věcmi vjaí. ouce.

ll. Usta naše otevřína jsou k vám,
ó Kon'ntští. srdce naše rozšířenojest.
12. Nejste v nás souženi. ale souženi

skrze jste v utrobách svých?
13. touž tehdy odměnou odměňujíce
se mně. jakožto synům pravím, rozšiřte

5333?33353? um.-mm:;
pak. M. aby se varovalikrokům

5.2!.— 1.2.

_

se | v .

14. Netěhněte jha s nevěřícími.' Nebo
jaké jest účastenství spravedlnosti s ne
pravosti? Aneb jakě jest společenství
světla s temností?
15. A jako sblížení Krista s Beli
alom? Aneb jaký díl věřícího s ne

2. Nebot pravíz' V čas příjemný usly
(|. Kor. 10. 20.)
šel jsem tě a v den spasení spomohl věřícím?
jsem tobě. Aj. nyní čas příjemný; aj.
16. A jaké srovnání chrámu Božího
s modlami? Nebo vy jste chrám Boha
nyní d_enspaseníí“
3. Zědněmu nedávajíce žádného po živého. jakož praví Bůh: Přebývati
horšení. aby nebyla haněna služba naše: budu v nich a rocházeti se mezi nimi.
(l. Kor. IO. 32.)
a budu jejich ohem. a oni budou mne
4. ale ve všem se prokazujme jako lidem.
(1.Kor. s. 19. m. Moji.26. n.)
služebníci Boží ve mnohé trpělivosti.
17. Protož vyjděte z prostředku je
v souženích. v potřebách. v úzkostech, jich a oddělte se, praví Peu. a nečistěho
(|. xor. 4. l.)
(le.52. ll.)
5. v ranach. v žalůřích. v různicích. se nedotýkejte:
18. a je přijmu vás. a budu vim Ot
v pracech. v bdění. v postech.
6. v čistotě. v umění. v dlouhočekaní. cem a vy mi budete syny a dcerami.
(Ju. 31. e.)
v dobrotivosti. v Duchu svatém. v lásce praví Pán všemohoucí.
neklamné.
7. vslově pravdy.“ vmoci Boží." skrze
Kapitola 7.

oděnís ravedlnostinapravoi nalevo."'
8. s

e slůvui

ohanění. slu—zezlou

i dobrou pověst; jakožto svůdcovó. s
jsouce pravdomluvní; jakožto nesnamí.

a jsouce mami?
9. jakožto umírajíce. a aj. živijsme;
jakožto trýznění. ale neumrtveni;
10. jako smutní. ale vždycky se ra

Projevuje svou radon nad tim. že Het jeho : ních
spa-'teIne působil; 13. osudí-uje. že samotu-li je.
toliko | horlivosti pro ne to učinil.

l. Takova tehdy majíce zaslíbení.
nejmilejší. očištujmež se od všeliké po
škvrny těla i ducha. dokonůvajíce po
svěcení své v bami Boží.
2. Přijměte mís.“ Však jsme žádného

21) |. oben u hřích. — ") t. abychme my osprave
dlněn! byl! před Bohen.
!) t. Deti k vatemu ospravedlnění . s

uhtniel Krismi. (i. 20. !. Kor. 3,

ni a ne'—

)

2) t. Bubla—IB. &—")t..ů>belaíloet.í.
okne živou viru Krtdovu

kdežto

dol-bund lu.

12) t. nemáte vy u mne (v srdci mém) úskěbo misu,

skrovně lnky. ale já u m; rozšiřte tedy srdce
m k nam luce ke mně. lekonž i 16 k vim cho

ván. (13)
7) t. vždy upřímně pravde kit-íce. — “) t. vždy na
pomoc Bosí eeepoíehq'lee. ale sobě samým oe— 14) :. neváhejte
přičitojiee.- "') \. qnvodlive se chov-nicev
ětěsti (pravo) l v neštěstí (letu). Sv. Amelia.
8) t. jako open-žení od lídi a svetu oněmi. ale
snění Bohu —

pk nev-nodu

s nimi v blízké společenství. svle'itě

s nimi v svorky manžel-ke.

lb) t.. jekě spojeni kře-hu. Lídaujemněho tele Krí
etova. s nodíoelnlehnikem. účastníkemúhlovým?
2) |.. v srdce svě. takovou linkou. jalovou jd eho

7.3.—s.s.-

II. ]: Korintským, 7. 8.

neurazili. žádného neporušili. žádného
neoklamali.
3. Ne ku potupě vaší to pravím, ne
bot jsme napřed pověděli. že v srdcích
našich jste, abychom spolu zemřeli i
spolu živi byli.'

(Svrchus. u. )
4. Mnohou k vám mam důvěrnost.

mnohou chloubu : vás: nalněn jsem
potěšením. mám hojnou
ost ve vše

likém souženi našem.
5. Neboti když jsme byli přišli do
Macedonia. žádného odpočinutí nemělo
tělo naše. ale všeliké soužení trpěli jsme:
zevnitř bo e. vnitř strachy. (Svrchu2,2.)
6. Ale ůh, jenž těší ponížené. potě
šil nás příchodem Titovým.
7. A netoliko příchodem jeho. ale

1848

livost.'H-| potrestání; 1-11-všim jete uká
zali, že jste čísti v té příčině.

12. Protož. když jsem vim psal. ne
psal jsem ani pro toho. kterýž učinil,
ani pro toho. kterýž utrpěl křivdu. ale
ab zjevena byla péče naše. kterouž
m
o vás
13. led Bohem;' protož potěšeni

jsme:"
potěšeníjsme
pak našem
mnohem
cjneji sradovali
se : radosti
'li
tovy. že občerstven jest duch jeho ode
všech vas.

14. A chlubil-li sem se mu čím o

vas.' nejsem zahan

:ale jakožjsme

vam všecko mluvilin v pravdě. tak i
chlouba naše. kteráž byla k Titovi.
pravdou jest učiněna;
16. a srdce jeho náchylnější jest k
vám. když vzpomíná. na poslušenství
všech vás. kterak jste ho s básní a s
třesením přijali.
16. Raduji se. že ve všem důvěřiti
mohu v všs.

také
mělozvašem
vas, vypra
vuje n1 otěšením.
o vaší žježdosti.
pláči.
o vaší horlivosti pro mne. tak že jsem
se ještě více mdoval.
8. Nebo ačkoli jsem vas listem ža
rmoutil. není mi toho žel; a by mi pak
prvé žel bylo. vida že list ten. (ač na
chvíli,) vás zarmoutil.
Kapitola 8.
9. již nyní se radují: ne že jste byli
sarmouceni. ale' ze jste se zarmoutili ku Osvedhjoocbomon žttdroct Iudmky'ch
7. na

akční;
jste škody
se zajisté
podle
ha, taksarmoutili
zejste žadné
skrze
nas
nevzali.
10. Nebo zármutek. kterýž jest podle

Boha. působí pokaní stálé k spasení;'
ale zármutek světa“ způsobuje smrt.
(|. Petr. 2. ne.)

11. Neb hle. to samo. že jste podle
Boha zarmoucenibyli, kterakou v všs
ůsobí pečlivost“ anobrž i obranu."
| rozhněvaníf" i báseň.? [ žadost. i hor—

k chudým.

ínž Korinuky'ch následovat! příkladu jejich

lg“ poručí jimhrot-li,které!kmmapám.

]. Znamut pak vim činíme, bratří.
milost Boží. klieršž dána jest církvím
macedonským:
2. že přimnohé zkušenosti (všelikého)
soužení radost jich hojná byla a že pře
velika chudoba jejich rozhojnila se v
bohatství upřímnosti jejich;
3. nebot podle možnosti. to svědectví
jjnřvydšvšm.
ba nad možnost ochotni
ls
yet. s mnohým přimlouvňním prosíce

vim vis v srdci svém (0, ll—13.) nebo: Po—
Chopte na'l bedllvy'mslyšonim . nidedovinim.

3) t.tsk vs. miluji. co hotov jsem s vůni opro

v“ i tuti i uniitl

10) t. lítost nul hříchy proto, že jsme jlmí Bohu nn—
sili (lttost nadpilrounž). působí hodno. spalitelné

pokut. - ") :. lítost pro světské věci k. p.
suitu bohatství. adr-vi. cti. vede k uuhlstvi.

ll) t. napr-vm,nastalo;

lh. ]. -—“)t. ospra—

1-)t.picd spravedlnosti
aniston—„)Lahy

sontodoetlučlniloacestalouviels—
_M)
t.
toho, kde se takové mnkosd
IB) t. toko.pravím, Boh.-| se doklžbjc svědkem. že

coteovskon o vis péčí
tm.-ú
li) “vychvaloval-ll
t.
jsem mu s chloubou nekterou

vinnou—libo na vis cbbdlvhn. (Sr.0.1)

1—5) Smysl: [ v mnohých proavenstvieh radacho
vyu-vai. idobročin-y'mi se při svě chudou pro

tissl v sbírcena křest-nyhrnuli-su.

231.
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II.kKorintekým.8.9.

se 5- —g. 3.

15. Kdo mnoho (eebral).' něměl hoj
nás za milost a podil v sblroe. kteráž ee
činl na evatě.
nosti, a kdo málo. neměl nedostatku.
6. A nejen jako jsme se neděli. ale
16. Ale dik Bohu. kterýž touž peč
sami sebe dali nejprve P'anu. potom i livost o vás d v srdce Titovo.
17. že napomenutí při'al, &.jsa velmi
nám podle vůle Božl:'
6. tak že jsme prosili Tita. aby jakož pečliv. sám : své vůle ěe k vám.
18.
Poslali 'srne s nim takě bratra.
počal. tak i dokonal mezi vámi milost
tuto:
kterýž má chvilu v evangeliu po všech
7. a jako ve všech věcech jste ho'nl: clrkvlch:'

u vll-e.i vřeči. i vuměnl. i vvše'kó

pečlivostí, nad to i v lásce vaši k nám,
abyste i v této milosti hojnl byli.
8. Nejakobych rozkazoval. tak pravím.
ale abych vedle pečlivostí jiných' také
važl lísky dobrou povahu osvědčil.
9. Nebo zněte milost Pana našeho
Ježlše Krista. že pro vás učiněn jest
chudým. jsa hohat. abyste vy jeho chu
dobou zbohatli.'
(nm. a. ze)
10. A radu v tom dávám; nebot jest
vám to užitečně.jenž jste netoliko činiti.
ale i chtlti počali od roku předešlého.'

11.jakož
Nynl jest
tehdy otovo
i skutkem
aby.
srdcevykonejte.
k chtěnl.
tak bylo i k vykouánl : toho. což máte.
12. Neb když jest vůle ochotna podle
toho. čehot
což má.
příjemná jest. ne podle
toho.
nemá.
_ 13. Nebo ne tolik od vhs židům. aby
jiným b lo polehčenl a vám souženl.'

ale aby byla rovnost."
14. V nynějšlm čase spomoriž vaše
hojnost jejich chudobě. aby i jejich hoj—
nost chudobě vaši byla ku pomoci. aby

byla rovnost. jakož psěno jest:

19.odnetoliko
to.společnlkem
ale určen jest
také
cirkvi. apak
y byl
pu
továni našeho k teto milosti.' kterouž"
posluhujeme k slávě Páně a k osvědčenl
ochotně vůle naši.

(l. Kor. 16.3.)

20. varujlce se toho. aby nehaněl nás
někdo pro tu hojnost. kterouž my po—
sluhujeme;
21. nebot obstarůvěme dobré netoliko
před Bohem, ale také před lidmi.
(Řím. 13. n.)

22. Poelali jsme pak s nimi i bratra
našeho. kteréhož 'sme častokrát v mno
hých věcech zkusili. že jest pečlivý. ale
nyní mnohem pečlivějšl pro velikou dů—
věru k vám.

23. Buďto pro Tita. kterýž jest spo
lečníkem mým a mezi vámi pomocni
kem. buďto ro bratry naše. jenž jsou
poslově cirkvi. sláva Kristova:
24. důkaz tehdy lásky vaši a chlouby
naši o vás. prokažtež jim před obličejem
cirkvi.

Kapitola 0.
Učí. jakým srdcem udeloven' mali almužnu a 8. jakou

“sluhu al tim maleb u Bohu i ! lidi.

uejeu nad evou mohoet temno přispěli. ale l sami

eebevtom laaksrhuakutku Bohu a umekalua'

ham

.

8) t. dle příkladu ltědroati Mucodouěanů.

,

9) Dolet: | proč hyne tedy : lásky k nemu a dle
jeho příkladu nemeli sobě ujmoutl Mu jmeul
a udoliti chudým hnthm. jakožto bratřím Kri—
m

'

?

O. 25,

.

l0) t. vy late již loutkoho roku ealni o ně dobré
vůli. au věc žěduy' neudal. k tomu milourdnemu
skutku ochomýml se prehnali.
m t. I chovný dar u Boha velike platnosti mě. když
ee divi | dobrou vdli u a dobrým ůmyalem.
18) \. nežádá-|. abyste ludmti avonv uouai se uvrhli.

—") t. abyuea nadbytkuevehoudeltllum. kuli

]. Nebot o službě. kteráž se děje na
svuté.' jest mi zbytečné psáti vám.
2. Znam zajisté ochotnou mysl vaši.
pro kteroužto se vám: chlubim u Mace
donských: že také Achájsko hotovo jest
lb) t. manny ua poultl. (11. Moji. 16. m.)
IB) Vůbec se že to mi. že tím ev. Luhte mini.
pro chudě jerusalemekě. -—

19) t k ahiraui nlmuiu

“) '. tn almužnu, terou ahirime —

21) t. dokažtež jim. že uphmnou llleku ke mně měle.
nemaji ani o čem živu býti. Bovnoeti uemiui.
. to pravda jen. čim ae viechutrlu o vás chlubnm.
aby jeden měl tolik co druhý. tot nemožno! ný—
]) t o almuiuó. kteri ae sbira ua křesťany v .lo
brž aby každý ponekud mel tolik. co dle svého
rusalémě . v Judsku hydhci.
etavu ! aachovini života nevyhnutelné potřebuje.

9.3.— 10. 5.

II. k Korintským. 9. 10.

od předešlého léta;' a vaše horlivost

IS"

lakomství."

hojnost měli ke všelikó upřímnosti. kte
ráž působí skrze nas díků činění Bohu.
12. Nebo služba toho dobrodiní ne
toliko doplňuje nedostatky svatých. ale
také hojné odměny získá. skrze mnoha
dikůčiněni v Panu.
13. když za prokázaní služby této
chválí Boha : vašeho poslušného vy
znávanl evangelia Kristova a z upří
mného sdělování se s nimi i se všemi.
14. a když se za vás modlí. milu'íce
vás srdečně pro vyvýšenou milost
ží
vv .
15. Díky Bohu z nevýmluvnóho daru
jeho!

6. Tot pak pravím: Kdo skoupě roz
sívá. skoupě i žití bude: a kdož rozsívá
v požehnání, z požehnání i žití bude.'

Nepomina Korintsky'eln k poslušnosti. aby nebyl il

vzbudila mnohé.
3. Poslal jsem pak ty bratry. aby to.
v čem se vámi chlubíme. v te strance ne—
bylo marné.' abyste (jakož jsem řekl)
byli hotovi:
4. abychom snad. kdyžby přišli se
mnou Macedonští a nalezli vás nebo
tove. nebyli zahanbení v té příčině my.
(at nedíme vy).
' 5. Uznal jsem tehdy za potřebné. pro
siti bratří, aby napřed šli k vám a při
pravili to zaslíbené požehnání.“ aby bylo
hotovo. tak jako požehnání a ne jako

_ (Gal. e. e.)

Kapitola zo.
nncee. až prijit. použítí protl alla mod apoltols b;
9. ospravedlňuje se pro“ vielikým nůžkám.

7. Jedenkaždý (dej), jakož uložil v
srdci svém, ne s zarmutkem. anebo
l. Sám ak je Pavel prosím vás pro
bezděky; neb veselého dárce miluje tichost a rn ost Kristovu. jenž jsem do
Bůh.'
očí k vám ovšem pokorný. ale vzdálen
8. Mocent pak jest Bůh všelikou mi— jsa. osměluji se proti vám; (1.Kohl. na.)
lost hojnou učiniti v vás? abyste ve
2. prosím vás tehdy. at přítomen jsa
všem vždycky všeliký důstatek majíce. neosmělím se tou smělostí. kterouž. jak
rozmáhali se ke všelikému dobrému se o mně soudí. osmělují se proti ně
skutku;
,
kterým. jenž za to mají. žebychom my
9. jakož psáno jest: Rozptýlil. dal podle těla chodili?
3. Nebo v těle chodíce ne podle těla
chudým. spravedlnost jeho zůstává na.
bojujeme.'
věky věkův.
(2.1. m: e.)
4. Nebot zbraň bojování našeho není
10. Ten pak. kterýž dává símě roz tělesná.. ale mocná v Bohu k zkaženi
sivajícímu. i chléb k jeděnl dá a roz
ohrad. jížto kažíme rady.
(Ef. s. na.)
nmoží símě vaše a příspoří vzrůstu obilí
5. i všelikou vysokost. povyšujlcí se
spravedlnosti vaši:
proti
umění
Božímu.
a
jímáme
všeliký
ll. abyste ve všem obohacení jsouce. rozum v službu Kristovu.'
2) t přltpeti k u, sbírce; ar. 8. 10 Kol'lnt mesto
na'leielo k krajina achajské.
3) t. aby se neubralo, že to není pravda (sr. ?.).
nýbrž abyste sbírku robotou meli.
&) Dle řeckého jest avla'ltní hrou deva těž:

dobrou

(itedrou) sbírku.“ — ") t. dle alova : utečou
dobrá a nádrž. na headline a skoupi.
6) „Alumim ]e'st amo ' ruku chudého zasílá. jeho:
ovoce el.-iii ' lůne Božím“

7) Vla Slr. 35. ||. „mm-n
Manuel“ (Sv. Aug.)

nerad. í dar [ mluhu

8) t. ve všem vám tak hojně potahem. abyste vždy
cky tolik meli, | čeho byste potřebným všelijak
prosp-vali.

1—2) Smysl: Praví ae sice u via o rane. že,—sak
ú- do očí tichý a pokeru,. jakobych po nam
velí bodl. nebo se nekoho bil (l. m); je však
nlanimě prosím vás. Nachman—dohad. až přijdu [
...“ colou piv-imostnpo'stolakehouradn nebo. ku—
mui jste s listu něho sea-all. _.prave proti se..
kur: tak oiemetui o mne soud:. .
3) t. nebojuli prod odpůrcům svým lží a podvodem.
lati a pothleb'natvim e llulsoqmm. ale mou Boal.

4—5) t. vselikenámitky novúheíchproti pusy:

ev
' e ash-davmenu:; :. ku.—?:?
mudrcůsvet-kýchvyvstane.
'em..
_
llky' hrdý rozum pokorne se podrobí učení vary
Kristovy.

lI.kKorintakým,lO.lL
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6. a hotovi jsme potrestati každého
neposlušenství. když naplněno bude
vaše oslušenstvír
7. a to. co před očima jest. hleďte.
Me.-li kdo naději o sobě. žeby byl Kri
stův. pomysliž zase sám u sebe na to.
že jakož on 'est Kristův. tak i my.
8. Nebo ycht se i něco více chlubil
mocí svou, kterouž nám dal Pán k vzdě
láni a ne k zkažení vašemu, nebudut
zahanben.
9. Ale ab se nikdo nedomníval, ja.
kobyeh mís isty strašil;
10. nebo říkají: „Listové zajisté jsou
vážní a mocní. ale přítomnost osobni
mdla a řeč potupnar'
ll. pomni. kdož takový jest, toto:
že jací jsme v slovu skrze psani. vzda
leni jsouce. takoví jsme i v skutku. při
tomni jsouce.
12. Nebo! se neodvažu'eme přimísiti
se. anebo přirovnati k ně terým. kteříž
sami sebe chválí? ale my sami u sebe

lo. 6- __ 11.9.

18. Nebo ne. kdo se sám chválí. do
konalý jest. ale koho Bůh chválí.

Me as ospravedlňuje, proč od Korintskýeh “dně od
měny nabral; IG. vyčitb. co pro Krista etl-pel.

]. ó byste utrpěli něco maličko ne
moudrosti mě:“ ano strpte mne!“
2. Nebo! miluji vas Božím milová—

ním.' Zasnoubilt jsem vás. abych vás
co pannu čistou oddal jednomu muži.
Kristu.
3. Ale bojím se. aby tak 'akož had

svedl Evu chytrostí svou. ne yli poru—
šení smyslové vaši a nevypadli z sprost
nosti. kteráž jest v Kristu.' (Luoja3.4.)
4. Nebo kdyby někdo přijde 'inóho
Krista kázal. kteréhož jsme ne 'zali.
nebo kdybyste jiného ducha přijali. kte
réhož jste ne řijaíi. a nebo jiné evan
gelium. kterehož jste od nks nevzali:
(Gu. !. e.)
se měříme a sami k sobě se přirovná— slušně byste strpěli.'
vime.
5. Mám pak za to. že jsem nic méně
13. My zajisté nebudeme se chlubiti neučinil než velicí apoštolů.
nad míru. ale podle úkolu (světlo). mě—
6. Neb ač jsem nedospěl v řeči.
rou kterouž odměřil mím Bůh. abychom však ne v umění: však jsme v rn zjevni

ve vsem.
(5124,7.)
14. Nebot nerozšiřu'eme se přes
7. Anebo zdali jsem zhřešil. sám se
míru. jakobychom nebyíi došli k vám:
nebo! až k vám jsme přišli s evangeliem ponižuje. abyste vy povýšeni byli? že
jsem darmo evangelium Boží kázal vim?
Kristovým;
8. Jiné církve jsem oloupil. bera plat
15. nechlubíme se nad míru cizími
k službě vaší.
pracemi: ale mimo naději. že budeme
9. A jaa u vás a nuzen. nižňdně—
zvelebení mezi vámi podle úkolu našeho
mu jsem těžek nebyl; neb čeho se mi
v hojnosti. když víra vaše růsti bude.
16. i že na těch místech. kteráž jsou nedostavalo. doplnili bratří. kteří přišli
za vámi. evangelium kázati a ne v cizím
úkolu s tim. co spraveno jest. chlubíti 1) t. že svými slalnhami se uniůujl. jsa donucen. —
přišli až k vám!

se budeme.

(Řím. 15. IS.)

17. Však kdo se chlubí. v Pánu at
se chlubí;

(Jet. o, 23. !. Kor. !. si.)

"

Dl. i'oc

: _všakvy mo mia!“

2) t. miluji va: nplimne a srdečuo pro Boha. abych
8

'“

:.

"examřiť“
yli sv sn

|.

ravó o,

) učeníKristovasvůhy'malarm někam
ny'eh učitelů. an'ojů

o

úhlových k podnícení

13) t. Bůh nim i nstanovi obor působmi apokal
skóho u vas; ten jsem vykonal (lt); to! chlouba

viry. —
4) :. tomu dopustit! mohli a smell; vžak ale není!
am“ možná. aby vLm kdo jineho Kána jinym

s ni poehlnjieim dobrem pro-pirati bude... (na)

jste ode mne slylali. V tompak mohu se vyrov

Boží

Janovi a ]. čím více chhhívy'm '

12) (. chlubny'm Hlapolsoldm tam navla.

ml a budetimvieqčimvicevy !: nieavžalikém
Potom

ak i dalo lm jiných místech a pomoci

jako n m viru Kristovuuuu

hodlám

duchem kěsal. než jak jsem u u...! vim. a vy

nuí ! tun nejmamsnítejiím a itolům Porod.
lům! (S.)

ll. It!—32

181-7

11. ]: Korintským, ll.

: Macedonie: a ve všech věcech bez ob— Flígl. (v nemoudrostř pravím)
tížení zachoval jsem se vám a zachování. | ju..
_

smímt

22. lidé jsou. i ja; lsraelští jsou. i já:
10. Jestit pravda Kristova ve mně.
že chlouba ta nebude zmařena u mně plémě Abrahamovo jsou. i ji;
23. služebníci Kristovi jsou. (jako
v krajinách achajských.
11. Proč? Snad že vás nemiluji? méně moudrý pravím) více jlt v pra
Bůht vi!
cech přemnohých, v žalářlch hojněji.
12. Ale co činím. i činiti budu:' v ranních nad míru. v nebezpečenstvích
abych odňal příčinu těm. kteříž hledají smrtelných častokrát.
24. Od Židů pětkrát čtyřiceti ran bez
příčiny: aby v čem se chlubí. nalezeni
jedné jsem trpěl.“
byli jakož i my."
13. Nebo takoví falešní apoštolů jsou
25. Třikrát jsem metlami mrskan
lstiví dělníci. proměňujíce se v apoštoly byl. jednou jsem byl kamenovůn. tři—
krát jsem na moři tonul. den a noc na
Kristovy.
14. A není divu. neb i satan se pro hlubokosti mořské jsem byl.“
(Sk. 16. 22. u. 18. 27. si.)
měňuje v anděla světla;
26. na cestách často. v nebezpečen
15. nenit tehdy veliká věc. jestliže
stvich
na
řekách.
v nebezpečenstvích od
služebníci jeho proměňují se. jakoby
byli služebníci spravedlnosti: kterýchž lotrů. v nebezpečenstvích od svého mí.
roda. v nebezpečenstvích od pohanů. v
to konec bude podle skutků jejích.
16. Opět pravím: (at mne někdo ne nebezpečenstvích v městě. v nebezpe
čenstvích
na poušti. v nebezpečenstvich
má za nemoudrého. sic jinak jako ne
moudrého mne přijměte. at i ja se něco na moři. v nebezpečenstvích mezi faleš—
nými bratřími;
maličko pochlubím;')
27. v praci a v bídě. v bděních mno
17. co mluvím. nemluvím podle Boha.
ale jako v nemoudrosti z příčiny té hých. v hladu a v žízní. v postech mno
chloub .“
hých. v zimě a v nahotě;
28. kromě toho. co zevnitř jest. kaž
18. Řdyžt se mnozí chlubí podle těla,
dodenní
mě zaměstnaní. péče o všecky
i já! se chlubiti budu.
19. Rádi zajisté trpíte nemoudrě. církve.
jsouce sami moudří.'
29. Kdo jest nemocen.' abych já ne
20. Nebo trpíte. jestliže vás kdo v byl nemocen? Kdo se horší. abych já
službu podrobuje.' jestliže kdo zžíní.. nehořelP'
jestliže kdo oblá," jestliže se kde po
30. Jestližet se mam chlubiti. svy'mi
sdvihujef“ jestliže vás kdo vtvář bije.? nemocemi se budu chlubiti.
21. K zahanbeuí pravím. jakobychom
31. Bůh a Otec Pana našeho Ježíše
my vte částce slabí byli! V čem kdo
Krista. kterýž jest požehnaný na věky.
ví. že nelhu.
12) t. darmo i dale evangelium blb-ti bulu. -—")
|. aby se okin-lo. že oni nejsou prvi. mně rovni
32. V Damašku vladař lidu krale
apoštolů.jako se ma
vychloubeji.
16) t. ie zásluh-mt svy'ml ve projevuji, neměj mt nl
Aréty ostříhal města Damascenských.
kdo a poůctihst; rr. H. 1.
aby mne jal;
17) t.. vicliki chloubauna o sobe vždyjest moudrá.
tudis se ammhs

| uchytit svatosti Boi-hou.

19) t. cblubice se svou moudrostí. muito liivě vy
chloubaní jiných: proč byste má pravdivě nesnesl"

20) t. s vámi pinovite jedni — ") t. v“ o vai-e
21) chovlvsl,
Aby Zidbnedovolili
raha V.dMoji
2.5, S. timod„"$ ran.
u
ivas!trate-dm
jmění podvodnéoklamhó. — '") t. nad vis u
25) !. oa “těm moři smith; mama). jak mnoho
vypina. — t) t. u. tupi a haní.
21) t. decko to vím lihponolě činí a vy sijhb
sv. Pavel vytrpět. o čem! se nesděuji sl. sp.
více vižite noi mne. na jsem se v tom mlyn:
29) :. slaby. nmooeoný. okapní. abych)A tu strast
proklul? (10. 1.) To sice mně ke cti. ale i vám
l lžlspottolůn k sahuhoní slonů.
_

necítilsalrn?—")t.
horku! odstranilo.

'. abysapo
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II. ]: Korintským. 11. 12.

11.33- 12,ao_

9. ale řekl mi: Dosti máš na milosti
33. a oknem v koši spuštěn'jsem přes
zeď a tak'jsem uěel rukou j.eho
má; nebo moc v nemoci se ždokonaluje.
(Skut. 9. 24)
Protož rád se chlubiti budu svými ne

Kapitola se.

mocemi. aby ve mně přebývala moc
Kristova.

Vypnvnje. jakých ejeveni se mu od Boha dostalo; 7.
ale a na nebo k pokeřeni depulten eeten těle-ny
plod nel-nt nn Bůh svě pemod elibil; 14. slibujye
yiifůl \ nim . žida. aby příchodjeho kpotěleni byl.

10. Pročež libují si v nemocech svých.
v pohaněnich. v potřebách. v protiven
stvích a v úzkoetech pro Krista; nebo

]. Mám-li se .chlubiti. (nesluší se
sice!)' přijdu pak k viděním a zjevením
aně.
2. Znám člověka v Kristu.“ že před
lety čtrnácti“ (zdali v těle. nevím. čili
kromě těla. nevím; Bůht ví!) vtržen byl

když nemocenjsem. tehdy jsem mocen.
] l. Učiněnjsem nemoudrým: vyjste
mne přinutili. Neb jít od vás měl“jsem
chvůlen býti; nebot jsem nic méně ne

takový až do třetího nebe!“
(Sk. 9. 3. 22. n.)

3. A mim takového člověka. (zdali
v těle. čili kromě těla. nevím. Bůht ví')
4. že vtržen byl do rěje aslyěel tajná.
slova. ichžto nelze člověku mluviti.'
&'i'akovými věcmi se budu chlubiti:
ale5sebou nebudu se nic ehlubiti. leč
svými nemocemi.
6. Nebot bych se i chlubiti chtěl. ne
budnt nemoudrým; pravdu zajistě po
vím: ale uakrovňuji. aby někdo nesm 
šlel o mně více nežli při mně vidí. ane o
co ode mne slyší.
7. A aby velikostzjevení mne nepo
ždvihla. dan jest mi osten tela měho.
anděl satanův,' aby mne zášijkoval.
8. Pročež třikrát jsem Pána prosil.
aby ode mne odstoupil :'
!) Lpromne. eleprovdetohopothbijeet. abych
mdůeejnoet ma proti odpůrcůmNm.
2) zhi—ostane:eL-eehennni
_*) &byl-lilht (5),
pohaler.: pokoryujne—
lepe Kristu.

ndelo se tedy vyu-hai to r. (t— '") t. do
blaženěhoeidle
enty'eb. ,Vytrieni (und-) jest
ducha a stavu priroeenehovvnedpiiro

aenýpůsobenimmodvyiii. bnduLžeiuloe

smysly svým ns net-podilu má. nebo tolíh dole

v nedleei pomine jen. co těle etrunlě.
měně.
(Sv. Tomu Aquin. Srov. Beach.8.

MJ

4) \.1—3. 8k.10.d10.a
"![th d.)

phhlnhokýev.s.p.Pavla

byl nežli ti. kteříž jsou velicí apoštolě.
ačkoli nic nejsem.
12. A však znamení mého apoštoletví
učiněna jsou mezi vámi ve vší trpělivo—

sti. v divich a v zážitcích a v mocech.'
13. Nebot což jest. čehožbyste měně
měli nežli jině církve? leč to. že ja earn
jsem vás neobtěžoval? Odpusttež mi tu

křivdu!
14. Aj, již potřetí hotov jsem přijíti
k vam a nebudu věm těžek: nebo ne
hledám. co jest vašeho. ale vás. Aniž pak
mají synově rodičům pokladů sklůdsti.
ale rodičové synům.
16. Já! ak velmi rád náklad učiním.
nýbrž i sam sebe vynaložím za duše
vaše. ačkoliv více ves miluje. měně
jsem milován.

(Řím.9. s.)

16. Ale budiž: já jsem víte neobtěžo

val. ale jen chytrý. lstí jsem vas zjímaL'

17. Zdali skrze někoho z těch. kteréž
jsem poslal k vám. oklamal jsem vás?

18. Prosil jsem Tita a poslaljsem s

ním bratra. Zdaliž vás Titus podvedl?
Zdaliž jeme nechodili jedním duchem?
zdali ne jedněmi slepějemif'
19. Zdaliž. jako od divna. se domní
váte, že se omlouváme před vámi? Před
Bohem v Kristu mluvíme: a to všecko.
nejmilejší. pro vzdělání vaše.
20. Nebo! se bojím. abych ensd při

důnyelv
ujala-dvi,Boží.]evieiee skoro v hub
6
:.lo'peeelhhúeuo
stroj; tiu mněj
bod: n-iiaeně
autu—nů. jichž toho dle anl nejsvětější lidi

12) &.kteréž Bůh skrze mne n vůl půsohih' růčil.

Beda. Tel-M.;) Iiho: mniebdovn'ni |: (tel. co
athenčioh dihlevýeh (10. tel Jen Zlet.
Am
brož.)znebo:heh-tan nejakou nemoctěl—nema.)
8) t. eby une eproetil osum toho.

16) Tak ! myeln svých odpůred di. kteří tak o něm
ani. a pak Ihned křivě]leh dev-není vyvrací.
18) t. nechala se :: Tita i :: viech. kteříž ode mne

múwnqnuw. Rim.1.tel Sv.Au.. JemTheeůl.

(na... na. 1.

k vim přilll. těž nestihlo“ a neůhouoet?

F"

lB-lD

12.21._ la- la.

jds nenalezl vás takových. jakovýcb ne znate. že Kristus Ježíš jest v vás? leč
chci. s jb. nebyl nalezen od vas. jskéhož jste snad zavržení..
6. Ale nsději mnm. žet poznáte. že
vy nechcete: sby snad nebyli mezi vámi
svarové. závisti, hněvovó. všdy. utrbl'mi.

my nejsme usušení!

reptání. nsdýmsni. různice.

7. Modlíme pak se Bohu. abyste nic
zleho nečinili; ne abychom my se do
21. abyBůh
mneu opít.
neponížil
v a kdyžbych
já. nemuselpřišel.
pls konal mi prokázali: ale abyste vy.co
ksti mnohých. kteřiž prvé hřešili s. ne dobre o jest. činili. my pak abychom
činili pokání : nečistoty s : smilstvs s zavržení byli.'
: nestydstosti. kterouž zpňcbsli.
Nebo
nic nemůžeme proti pravdě.
ale8.pro
pravdu.“

Kapitola 18.

Opět nspomnnž Korint-ských. eby se ronnyslili s pe
lepkli se. než k ním příjde; ll. povzbunjek dokonslostl
s Becs. psedl—svuj.jich s ich-d.

9. deujeme

se zajisté. že my jsme

mdlí, vy pdkjste mocní:zstotsei

!. Aj. toto potřetí jdu k vám:' s v
ústech dvou nebotří svědků sts.net každé

modlíme. abyste vy byli dokonalí.
10. Protož toto píši. jsa nepřítomen
sbych jss přítomen nenaklůdsl s vámi
tvrdě
dle moci. kterouž mi dal Pan

s10vo.

k vzdě ání & ne k zkaženi.

(v. Mtul.19.15.Mst. 18.16)

2. Předpovědělt jsem s předpovídům,

jako
s nyníi nepřítomný.
těm.
teřížpřítomný
prve zhřešili
jiným všechněm.

že.szi1' dn opět. neod ustím.
3."žeň-z chcete zkusíititoho. kterýž

skrze mne mluvi Krista.. kterýžto v vás
není nemocen. ale mocen jest v vás?“
4. Nebo ačkoliv ukřižovánjest : ne
moci: sle živ jest : moci Boží. Nebo |
my nemocní jsme v něm: ale živi bude

me sním emoci Boží na vás! (m2. 7.)
5. Sami se žkoumejte. jste-li u víře:
sami se zkoušejte. 'li sami sebe ne

11.Nsposledy. bratří. redujte se, do—

konali budte. nspomínejte se. jedno
stejně
pokoje smýslejte.
&milování pokoj
ude s mějte:
vámi. :: Bůh

12. Pozdrsvtež jedni druhých polí
benim svatým! Pozdnvují vss vsickni
svatí.
13. Milost Pins našeho Ježíše Kri
sta s láska Boží s účastenství Ducha
svatého budiž se všemi vámi! Amen.

5) '. leč byste byli dřevndjří obdržené mile—f Boží

pro svůj nesl'izsnýižvot

n.posndte iste

nnms tek neni. byřínvds
Boh
h.s kmnžjesm nvssprve uvidi-Rede“

bylo; nýbrž že jd pos-vede ton! moe mim od

l) L hotov jsem piijiti s poutním. kterým se dvěma
noeh mlnedky nejskd nepravou dokáže.
3) '. deHnl med vůni even vlsmehenenost. meo
nými skutky. skr— mne. (!!. na)
4) t. bych! dle phklsdu Kristovu. kterýž dobrovolné

clevečenstvinssensl s smkřižepodstonplLljž

protlveutví s pokusní trpěl. mimi přede ! moc.
nestal vu, tskjístd. jskožeKristus zmrtvýeh vstal
e živ jest; on! mi to pržve
mohounnsti je potvrdí.

Bíbli duki.

. ent nvon vís

7) ul.(8rov.xhnvv..4s10.
L ndčjl k
nám pewpsn s epevrhn \)yl od
rouveiků svých. než sbyete vy nanho slůho se
nřteli. . jd psi na ve'esvou me spořtolsknn
dn int-i přinucen byl.
8) t trest.-jící moci svl- nmhl
použiti proti tomm
kdo spravedlivě s svete říje; bs ndovnl bych ss,
kdybyste vžlckni tskevi byli. Abych nijak ti mod
pentl vám nikdy pouitl nepntřebevsl. (D.)

K Galatům 1.

n.l.-s.

Epištola, sv. Pavla k Galatúrn.
“Ibico
alela kniha skoro n prostředMalé Asie letící. ObyvateléGalate' náleželik ve
lilinu uhodil Golův nebo Keltův . byli : nynQiiihoaneouuka. kde! bydleli. : casti se
vylíčhovdi (ní 280 před Kristem) |. nemalý jich počet přišli až do Asie a mdivie se tam a
emíaivie u ! Řeky Mít Gole-Řekové
se nazývali. Sv. Pavel přišel nejprve do Galatnh na
ové druhé ceste speštolskě') r. 52. nebo 53. po Kr. a v krajině té kiije. mnohé : ainda
Galau'ív k víře Kňstovl obrLtil .. církve :: nich uložil. Pozdeji u své třetí apdtohkě cestě
též k ním nuit-I') a velmi laskavé . uctivě od nich přijat jut')
Kdy—!se pak od nich odebral
. do Efesu přišel.). dodnehl. k meu" nimi velike nepotidky povstaly. Zídonky emýžlqjíeí blud-ři.

phiedie . Juras-láme. hledělinamluvitiGalatům. že křesťana„mi

jat ! opened Meriva“

ui! ven.-rý úkon Mejlíiův vůbec. ebíen'vaní pak unum
Pavel že prý není ani pravý apoštol.
an Klin Pha ui neviděl: že jen pohanům k libosti kila zrušení zakona Mojžíšova. kdežto
prý Petr v Antiochii l úkon
toho se drží a společnosti pohanů se varuje. Aby tedy tota
bludné a utrhaůnó učení vyvrhií. dokazuje sv. Pavel Galatům timto litam: ]. že jat pravým

apeitelem (l—2.); 2. že obhdní zakon qulíiův. je. pouze přípravouk novémuúkonu,
tímto uuienjut (8—5.13.); 3. že vhh křeshn. u! uvoboun od obřadníhe úkonu Mojžíšova.
mravní příklad téhož u vií ího. a tidiosti mchovan“ m'a. (SAG—6.18) Pán jest list
ten, jak vůbec se podoba. ' Efesu ni 57. po Kritu.

Kapitola !.

4. kterýžto vydal sebe samého za
hříchy naše. aby vytrhl nás : řítom—
nóho věku nečlecbetnóho. podle vůle
Boha &otce našeho.
5. jemuž jest sláva na věky věkův.
Amen.
% ; avel. apoštol ne od
6. Divím se. že tak rychle se uchy
lidí. ani skrze člověka.
ale skrze Ježíše Krista lujete od toho. kterýž vás povolal v mi

Pudr-wh Gabe-kých. nm je. že se nekteri-í blu
dail nutt! neeMv i od pnvůbo evangelia.lunet on
je vyúíl. laici je h avlaltnimzjevenímRežimnutt

lost Kristovu. kjinému evangeliu;
s Boha Otce. kterýž
7. kteréž neni jiné.. než jsou někteří.
jej vzkřísiltmavých.. jenž vis pobuřují & chtějí převrítiti

2. i všichni braíí'í. kteřížjsou evangelium Kristovo.
se mnou. církvím galstským.
8. Ale bychom pak my. neb anděl s
3. Milost vím a pokoj od nebe kázal vám. mimo to. co jsme vim
Boha Otce &Pána našeho Je— házeli. prokletý buďl'
žíše Krista.
Ti.—Šín:
nmůžabýt!líní.nežjas jsemm.
nul )A. (B.?
l)t.pohlll.límuíčlov6kbyl. nůoteoBůhůl 8) :. vyvrhnalbomvliiúhahoduívehbn

vrhu býe od Boha.
MoM-eeínmrtvýchuul.
03.15.40. lG.6.—')Sk.l$.28.—')Gal.l.M.—')Sk.19,l.—')Srov.Sk.lB.b.

KGalatům'LQ.

l.9. — 2.6.

22. [ nebyl jsem tváří znám církvlm
9. Jakož jsme již pověděli. i nyní
opět pravím: Bude-li vám kdo khati judským. kteréž byl v Kristu:
mimo to. což jste přijali. prokletý bud'
23. než toliko s_l'ýchali:„Který nás
10. Neboť nyní lidem-li aloužim. čili

pronásledoval.
již sám
Bohu?' Zdaliž hledím lidem se líbiti? prvé
terouž
byl někdy hubil:
“ kůže tu víru.
Kdybych se ještě lidem libil. Kristovým
24. e oalavovali pro mne Boha.
služebníkem bych nebyl!
Kapitola :.
ll. Známo zajisté činím vém. bratří.
že! evangelium. kteréž kázéno jest ode Dokequževidymbedne evangelium
husí-ůže
mne. není podle člověka; (L Kor.15. 1.)

12. nebot anižjeemjé, ho přijal, ani
se mu naučil od člověka. ale skrze zje
vení Ježíše Krista.
(Ef.3. s.)
13. Slýchali jste zajisté o mém ně
kdejším obcování v židovstvu. že jsem
nad míru církvi Boží pronásledoval a

hubil'ji;

(st 22.4.zde.)

14. a prospíval jsem v židovstvu nad
mnohé mně věkem rovné v národu mém.
velmi horlivým jsa milovníkem svých
otoovských podéní.
15. Ale když se zalíbilo tomu. kterýž
mne byl z života matky mé oddělil &.
povolal skrze milost svou.
16. _abyzjevil Syna svého ve mne.

tolepeitolé

potvrdíll; ll. ie samému Petrovi ve

řejně domlouval; 15. že oepnvedleeni nete prýiti ee
: živě viry v Kríeta.

]. Potom po čtrnácti letech“ vstou
:; Bar—

pil jsem opět do Jerusaléma

nabáiem. pojav i Tita."
2. Vstoupil pak jsem (tam) podle
zjevení“ a rozmlou
jsem s nimi 0
evangeliu, kteréž kůži mezi národ,
soukromí pak s těmi. kteříž se z i
něčím býti:" abych snad nadarmo

neběbal. nebo byl neběžel.""
3. Však ani Titus. kterýž byl se
mnou. jsa (rodem) pohan. nebyl přinu

cen obřezati se:
4. ale (ani) pro podeélé falešné bra—
tří.“ kteříž se byli vloudili k vyzvědéní
svobody naší. kterouž máme v Kristu

abych'e
j d bal
zvěstovalmezi
národy: ihned
jsem
ne
těla a krve.“
Ježíši. aby nás v službu podrobili;"
17. aniž jsem šel do Jerusaléma k
(51.15.24)
5. jimž jsme ani na hodinu neustou
apoštolůmd
ředkům
svým,
ale
odšel
jsem do Ari ie a navrátil'jsem se opět pili a nepoddali se. aby pravda evan—
do Damašku.“
gelia zůstala u vás.“
18.doPotom
jsem
Jerusalmla. třech
abychletech
uzřel Břišel

těch sak. kteřížotommněnic
se zdáli něco
bti'6. Odaciněkgybli.

a pobyl—psemu
něho zpatnécte
19 iného pak
apoštolůdní.
neviděl

ušní; (light nepřijílné. gsoby člověka).
mně zajisté ti. kteříž se zdál: něco býti.
nic nepřidalig“ '

gzm
ne. žádného. jediné Jakuba.. bratra
20. Co však vam píši, hle. před Bo
hem! žet neklamém.
21. Potom jsem přišel do krajin syr—
ských a cilických.

m,.

(Si..9. 27—30.)

radim.
- redcovd
pak|:va

služeb

alkyjíehw
byli: tímvidno.
amysbmteho
uživí. je—
kož
! : daliibo
eno „sležebeikem“
Kriteria se eove.Smyal:Jehnicepekne aaa
hlavne Boží neamenitelnd elovo

ři čemž míjedhe o to jde. abnhBohnse

Srov.H.Kor. 5. l )

líbil.

lQL-byerdcemékeobeobrililemulm'beh'mne
promdm'L—")Lnebledaljmm

elidi. mů

jeemeeeteským

17)CoeeSků. .pnvLetaloeepoaldLjekaůdi.

(v. quLlU ".Sk. 10.34.1761).
3.11.
1.m:. 1. n.)

!) t. po svém obrdeenL— ") Srov. Skoti 15. !.

eed.Dl tobopřipedltoneroku.ponmní
PMkdy-žprvaiap.evemv.leru

2)t

eedriel.

nej-: podia od cirkvi. viz Skal-k. lb. 8. —

“) t. | apoltdy'. vianižeQ.-—"')t.nepreeoval.

„Dolet: nmtalomtel— ")tebypřínmninh
eacbovdved obřady etarodkenai.
&) t. eby-ts nebyii nuceni podrobeni-I ee úředním

iídovekým.
minim
6) úkonům
Dolni: nEemue
“Minima
jsemdleumí..
se
—
") '. eoíi v mém učeníědíežmam. Znamena).
n
“JMÉÉ'ĚĚÉQW
m.1Petrenp
.e d.)M
deni své imdb epelteldv vůbec.

"Ilit podrobuje;neb na tě Stile snaží pravda!

232.

KGdatůmRS.
7. nýbrž v opak. když uzřeli. že jest
mi svěřeno evangelium mezi neobřeza

2. 1- _ se 8.

17. Jestliže pak my. hledajíce ospra—

vedlněníby'tiskrze Krista. nalezenijsme
nými. jako [ Petrovi mezi obřezanými; jestě hříšníci. zdaliž jest Kristus slu
8. (nebo kde ůsobil vPetrovi k spo žebníkem hříchu? Nikoli.
18. Nebot budu-li. co jsem zbořil.
štolství mezi obřum
řuenými. působil | ve
mně mezi pohany.)
opet zase vzdělžvati, přestupníkem se
9. a kd ž poznali milost. kteráž mi prokazu"
dána jest. akub a Petr a Jan. kteřížse
&Nbb já skrze zakon umřel jsem
zákosnu.abych živ byl Bohu: s Kristem
přibit'jsem k kříži.
a Bamabůžovi
přísvit:hk
společenství.
20. Zivt pak jsem již ne já, ale živ
abychom
my mezi
h_anya
oni mezi
obřezanými (Židy
';)
jest ve mně Kristus. Což pak nyní živ
10. toliko abychom pamatovali na jsem v těle. živjsem u víře v Syna Bo
cbudě.' čehožjsem také pílen byl. abych žího.' kterýž zamiloval mne. a vydal
to učinil."
sebe samého za mne.
21. Nezamitžm milosti Boží. Nebo
11. Když pak přišel Petr do Antio
chie, zjevně jsem mu odpíral. protože jestliže! jest spravedlnost skrze zákon.
byl hoden domluvy.
tehdy Kristus nadarmo umřel.'
12. Nebo prve než přišli někteří od
zdáli býti sloupové c_írkve. podali mně

Jakuba. jídel s pohan. ' ale když oni
přišli. uchazel a odd oval se. boje se

těch. kteříž byli z Židům“
13. A k jeho pokrytství povolovali jiní
(věříá) z židovstva. tak že i Barnabáš
od nich v to pokrytstvi uveden byl.

Učí. že na víru a ne aa akutky úkonu obdrželi darů
Ducha svatého; že zákon jen byl připnvním „cennou
milosti orpravodlnnjici

ó nesmyslní Galaté! kdo vis
zmamil. abyste nebyli poslušni pravdy.
ješte vam prvá Kristus před očima byl

14. Ale uzřev já.. že si nepočíuají
římo podle pravdy evan elia. řekl jsem
Petrovi přede všemi: Kgyž ty. jsa (ro— vypsán.
2. Tojakoby
jedno byl
chcimezivňmi
zvěděti ukřižovánz?
od vás:
dem) Zid. pohansky živ jsi. a ne židov skutků—li zakona přijali jste Ducha. čilzi
sky. ktemkž nutíš pohany. aby židovsky z slyšenívíry.
živi byli?
_
3. Tak blazniví jste. ze očavše s du—
16. My jsme od přirození lidé a ne chem. nyní s tělem dokonfváte?
: pohanů hříšníci.
16. A však vědouee. že nebývž člo
upem'Eristenavíryvnůobyloaapotřebí.
neprovedlo|
y.nvetiính hřížíehpohříženů
věk ospravedlněn z skutků zákona. ný
veHuvnbho
(Jenn.
te),) k
ííež
;m?(lb-lď;2.iy
Když
Kristuskuže.
abychom
brž skrze viru vJežíůe Krista. i my v
"aby opak dle učni horltvcdva Zidovewane
Kristu Ježíši věříme. abychom ospra
donutučovalo
(W.). pak by“-amal(lB)
což hrůza
po
myallti!
— “Kristal
a kjenhříchu
vedlněni byli z víry Kristovy a ne z
t. k opdtani ažkona radiL— 8. Sim ukon
skutků zákona. protože nebude ospra
mne
k
opnltteni
žžkena
nutí..ďoukarnje
ní
ve
ekne k budoucímu Vylnldteli.
s nim tedy
vedlněn z skutků zakona žadný člověk.
| mne nikon umřel. nema již moci nade mnou. I
(Řím. 8. 20. 28.)

10) i.. vJůdlslkn
a Jen-elem..—
.Kor.
8. 1. ad.

")Vial.Kor.16.

poho-stve. — ") \. křentanů s

lílůlloetllve, abyepdujel
ee nad te
ním
nehodí.
Zidovstva.
mmhovanjícich
nikon

)A ukonu. ne)-a mu více
; oenvedlnen
jaa Krhtem. Krbu přináležima ne
onn.(l9.)
—4. Kdyby se ním ukouesn Mojžiiovým uprave
dlneui doetžvalo. ndíylo by umrel
eni
potřebí bývalo. (zl.)
20) :. duchovního života duetžvd se není v této umr
telnoetí mimo aželuhu na“ a “vb t. v dobrých
skutcích ajevne dokdeand víry v SynaB oaibo
!) t žvldltních darů Ducha sv. dostalo se vam ža

lB—Zli'Dohauje.
k apravedlutuí
evcmn v noví-lí
vífuvadíanelaaauhovdní úkonu.“ vemprve
nanho že potřebí
ohřednihoikona
Noj
ani and-i nehyl.
žilm thin důvody: !. Když nchovdvaní žd—
8)t.odvíryživeobnquete se ! mrtvý- obřadům
kona Nojžilova neocpnvedlnllo nh ady tak že

1853

KGalatům, 3.

3. 4—25.

4. Tak mnoho jste nadarmo trpěli?
a však nadarmo-li.
6. Ten tehdy. kteryž vam dm Du—
cha a činí mezi vami divy. zdali tak činí
za skutky zákona. čili za slyšení víry?
6. Jakož psano jest: Abraham uvěřil
Bohu a počteno jest mu k spravedlnosti.
(|. Moji. 15. s. nim. 4. a.)

7. Poznejtež tehdy. že kdož jsou z
viry. ti jsou synově Abrahamovi.
8. Předzvěděvži pak písmo. že Bůh
: víry ospravedlňuje národy. předpově
dělo Abrahamovi: Požehníuu budou v
tobě vžickni národové.

(|. Moji.12.s.)

však utvrzenou člověka umluvou nikdo
nepohrdá. aniž k ní co přidává.. (Zia.9. H.)
16. Abrahamovi vyřčena jsou zaslí

bení i semeni jeho. Nedí: lsemenům.
jako o mnohých. ale jako o jednom:
„] semeni tvému.“ jenž jest Kristus.“

Toto stech
pak pravím:
Zákon.
o 17.
čtyřech
a třicíti
letech'hodi:
jest. neruší umluvy od Boha stvrzené.
tak aby to zaslíbení zničil.“
18. Nebo byt bylo z zakona dědictví.
již by nebylo z zaslíbení. Ale Abraha
movi je Bůh skrze zaslíbení daroval.
19. Což tehdy zakon? Přidán jest pro
přestupověníf zřízenslu-zeanděly v ruce
prostředníka." dokudž by nepřišlosímě.

9. Pročež kdož jsou z víry. požehnani
budou s věřícímAbrahamemf
10. Kteříž pak koli z skutků zákona jemuž zaslíbilf“
jsou. pod zlořečenstvím jsou.“ Nebo
20. Ale prostředník neni jednoho:
psáno jest: Zlořečený každý. kdož ne Bůh pakjest jeden.'
zůstane ve všem. což jest psěno v knize
21. Jeat-liž tehdy zákon proti slibům
zakona. aby to činil. (v. qul. 27.26.)
Božím? Nikoliví Nebo. kdyby byl zákon
11. A že z zakona nebývá žádný dan. kterýžby mohl ohživiti. jistě by
ospravedlněn řod Bohem. zjevné jest: byla z zákona spravedlnost:
Nebo spravedlivý : viry živ jest.
22. ale písmo zavřela všecko pod
(Bab. 2. 4. kin. 1. n.)
hřích. aby : víry v Ježíše Krista dano
12. Zákon pak není z víry. ale: Kdo bylo zaslíbení věřícím“
(Řím. 3. 9—20.)
přikázaní bude plniti. živ bude v nich.
23. Prvé pak nežli přišla víra. byli
(Ill. Moji. 18. s.)
13. Kristus mís vykoupil zzlořečen jsme ostříhání zákonem! zavřinijsouce
k víře te.“ kteráž měla zjevena býti.
ství zákona. učiněn byv pro nas zloře—
24. A tak byl zakon našim pěstou
čenatvím;' nebo psáno jest: .,Zlořečený
nem v Kristu. abychom z víry ospra
každý. kdož visí na dřevě:“"
vedlnění byli.
(v. Mojž-31. as.)
25. Ale když přišla víra. již nejtime
14. aby mezi národy požehnání Abra—
hamovo stalo se skrze Krista Ježíše. pod pěstounom.
apychom
přijali zaslíbení Ducha skrze
v ru
lb. Bratří. (podle člověka pravím)
Montana“

nichtohřszavalu
jednoa hlavnich

bylo) a pozbyvua zs'alnhy u svě cup-ai. (C.)

6—9) tsavirn požehnání hubne nikonvzato. kdyby
se dali chimii. jako va'm hodinově pravi. (Srov.

Řím. 2.23 „. —4.9.spoan.)
10) t. kde mimo vira v Krista

doufali.že prosa

ohevtni zakona ap.-ni dojdou. klamou za; nehet

bez viry neni milostiabaa milostinelzeznkom

úplně. dokonal. zachovati. tak potom kletba v zů

-- ") a neni na
ujmultob elitu Boůho, to aa um KM
spa
soni dans. (21.

19)t.
abyltd přestupní "Lavice-mal. nohou
— ")
VuV.lloji.33.2.—'“)t.že
rodově poiahněai budou.
20) A núalodovně naklamoy'. pročež I zaslihsni jaho
ammanítolno. pravdive. voe—L

2l—22) 8 yal: Když ukon jen Nihon

mi ( 'm. a. e—ao). nam

neli atm

nů- um. dochov

aiho . tak není proti dubů- Božím. Srov. W.)
kons pane propadnou. (na)
13) t. nav na za vinu | trest. kterýž jsmmy bylina— 28) t. tresty byi jsme drželi od přesunů v objevo
jioiehu vpohansoL—")t.abyohemsspžl
aloužili a se a. smrti avon do očniv. — ")
V. Moji. 21. 23.

pravili k přijatá milosti Kristovy.

Kwai

l$l-I

26. Nebo všichni jste synové Boží
skrze víru. kteréž jest v Krista Ježíše.
27. Nebo kteřížkoli jste v Kristu po
křtěni. Krista jste oblékli“ (Řím.6.a.)
28. Není Zid. ani pohan; není slu
žebník. ani svobodný: není muž. ani
žena:“ nebo všichni vy jedno jste v
Kristu Ježíši.
29. Jestliže pak jste vy Kristovi:
tehd jste símě Abrahamova. podle
zaslíbení dědicové!

Kapitola 4.
Učí. že Zídě pod sklonem byli "dospělí. nesvobodní:
4. ots poh se Kristu s to poddsoootí vykoupil. syny
. dědici Božími učinil: ll. svobody aby se drželi, oo

pomíoě. vysvětlujeto podobenstvím

od AM

.

Búry . synův jejich notym.

1. Pravímt pali: Pokud jest dědic
maličký. nic se neliší od služebníka. ač
koliv jest panem všeho:
2. ale pod poručníky a zprévci jest.
až do &su od otce uloženého!
8. Tak i my. když jsme byli maličcí.

poěétkům světs' byli jsme podrobeni.
4. Ale když přišla plnost času. po
slal Bůh Syna svého. učiněného : ženy.
poddaného zakonu.
6. aby. ty.
kteříž pod
zákonem
byli.
koupi
abychom
přijmutí
za syny
(

ží dosahlí. (Výže3,23—26.Ju !. 12.)

6. oněvadž pak jste synové. poslal
Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše
volajícího? Abba. Otče. (Řím.8. 15—16.)

3. 26. — 4. 23.

9. Nyní pak. ozuavže Boha. i po
znéni jsouce od Boha. kterakž se zase
obracíte k mdlým a nuzným počátkům.
jimž znova sloužiti chcete?
10. Setříte dnů a měsíců a časů i let.'
11. Bojím se za vás, bych snad byl
nadarmo mezi vámi nepracoval.
12. Buďte jako jé. nebot i 'i': jsem
jako vy:' bratři. prosím vis! ic jste
mi neublížili."
13. Víte ak. že s mdlobou těla ké.
zal jsem van již dávno evangelium:
a pokušeuím vaším na těle mém
14. nepohneli jste, ani jste povrbli:'
ale jako anděla Božího přijali jste mne.
jako Krista Ježíše.
15. Kde jest tehdy blahoslavenství
vaše? Svědectví vém zajisté dévém. že
oči své. by možné bylo. bylibyste vylou
pali a dali mně.
16. Zda-li tehdy nepi;ítelem vaším
učiněn 'sem. pravdu vém pravě?
17. edobře po vás horlí:' nýbrž od
vrátiti vás chtějí," abyste jich násle
davali.
18. Dobrého pak horlivě následujte
v dobrém vždycky. a netoliko. když pří
tomen 'sem vém.
19. ynéčlrové moji, kteréž opět ro
dím.' ažby Kristus. utvořen byl v vás.
20. Chtčlbych u vás býti nyní a pro
měniti hlas svůj;' nebo v pochybnosti

jsemo vu.“

21. Povězte mi. kteříž pod zéhonem
7. Protož již není služebník. ale syn;
býti chcete. nečetli-íi jste zákona?
jestližet pak syn. i dědic skrze Boha.
22. Nebo psano 'ost: Ze Abraham
8. Ale tehdáž nemajíce Bola. sloužili
měl dva syny: jedno o z děvky. a dru
'ste'těm. kteříž od přirození nejsou bo— hého : svobodné. a. Hejl. is. 15.21. a.)
ove.
23. Ale ten. kterýž z děvky byl. po
27)&ovhkhstuůočlověh.gřotvořooí
tvoryByoůBožioh.-oldob nev-vo novinové

IO) t. sobot. novomkieů . jinych svéttů iidovzky'ch.
nn )íohž misto jiné důstojoojlí shvooetí nastoupily.
12) t. novu—Item opet & té přesné víře. kterouž jsem

vém blud. (Sv.hrou.) — ") i. ji u nohoěvlím.

M) &.n.pobrdli jste mnou s. mým “:anim

3) !. prvnm: . smy-inýmdhhdům stanula

m.

vphsnélénlnůh vedl.

6)levhoůoponboquobmnohusvéh
Otumévdi . nad“ hov'sy'nlgkamení..
jůůů... (?.)

pro mnohé

nosném . motiv-omi. které jsem trpel.
17) t. vLs d síshtí hhdi. udtelové podvodní. ! u
dev-tvo vé- léhjioo. —") t. od pravdy Kristovy.

mm:-bohů

]ůopodsrdoemomim.
oi

byste úplně & novému životu v Kristu

Q)) .. jako math & dith'm hotove mluvivt — “)

t. médmjokshulehéovh

pěti. přímé-ll. či lesk-vě.

josLoovím.jak vém

,*
4.24. -—5.12.

Hartlem—3.5.

dle těla se narodil: kterýž pak z svo
bodné. skrze zaslíbení;
24. což jest podobenstvím raveno.

Nebo tot jsou dvn zákony.' Je en totiž
na hoře Sinaj k službě zplozujíeí: kterýž

1865

Knplloln &.
opominů. nby stili byli v prnvb křest-.n“ svobodo.
IS. vink nky ji neobraceli k dému: 17. vyčitd skutky

“dosti telesnú.l : doch. poehhojid. 24. povrh-saje
vsrovntlse moon. konat t.yto

jest Agen"

l. Stůjte' e.nepoddůvejte se opět jhu
25. nebot Sine. hora jest v Arábii,
kteráž spojena jest s tím Jerusalemem. služebnosti.“
2. Aj. jů Pavel pravím vam: Že bu
kterýž nyní jest. a slouží s syny svými:
26. onen
Jerusalem. kterýž dete- li se obřesoveti. Kristus vám nic
neprospěje.
(Sk. 15.l.)
shůry jest. svobodný jest. kterýž jest
matka naše.“
3. A opět osvědčují všelikemu člo
27. Nebo psáno jest: Vesel se. ne věku. kte : se obřez . že 'est ovi
plodná, kteráž nerodíš; plesej & volej.
kteráž nepracujes ku porodu: nebot
mnohem více synů má opuštěná nežli

muzem můmuže.
(.n 54.l.)
28. My pak. bratří. podle lsákn jsme

synové zaslíbení.
(kino. s.)
29. Ale jako tehdáž ten, kterýž se
byl podle těla narodil. protivil se tomu.
kterýž se zrodil podle ducha: tak i nynL'
30. Ale co dí Písmo? Vym děvku i
:lyna.jejího;
nebo
nebude dědicem syn
evky s synem
svobodné!
(l. Moji..21. 9—10.)

31. A tak. bratří. nejsme synové děv—

k . nle svobodné: kteroužto svobodou
lčristus nds osvobodil.

nen4. všeckleyn
zákon
P
Odloučeni
jstenašimi.
rists. ]kteřížkoli

hledáte zákonem ospravedlnění dojíti;
to z milosti.
vylmdllqie'homy duchem : víry očeká

vime naději s revedlnostif
6. Nebo v ristu Ježíši neplatí ani
obřezování sni neobřezovúní. ale víra.,
kter-až skrze lásku působí. (l.Kor.7.19.)

7. Běželi jste dobře: kdo vim pře
kazil. abyste pravdy neposlouchali?
8. Ten návod není s toho. kterýž vás
volá..
9. Mnličko kvasu všecko těsto po—
rušuje.

(1.Kor. s. e.)

10. Jít mám naději o vás v Pánu. že
nic jiného smýšleti nebudete: ale kdo
vhs kormoutí. ponese soud. kdokoli

jest ten.
24) t. ty dve matky vypodobnnlí dve úkony. Uterý
lsvnnlovn

ee) Smysl: Jeko se služebnbApry Ismaela: llnžobnb
pollo potomstvo. nejsonei nLrodun Božím. tuk

an storyúkon, nnnhskůhořoSh-i vnbsomo

unlihond vydnn'.

ovstvi Božího nikoliv nen

vyvolsnýohodnotí

umíndibonb vsrootl. tak

dilujo: nn opch'.]
se svobodně Bity. prve
nqlodnů. prnvý syn luk lo svodu, : nehos' puk

i ssnlibeny'm potunkem téhož Iu'ks. Eri-tom. .
nebeské vy'lo od Otes k nim leodiim. eo prnvi
synovó Boží : novn nocni jme k svobod. dn
chovní.k obývnniv nodu Jonneho. cirkvisvete
nyní mdo nn lesni. n nekdy v hhinnosti vní-nů '
nebosne

29) t. jako[and novynmívnl
lstkovl. |>"de

tůní—india“ Kristu n činivtrnýmleho.

sby Ann“dor
s modern
ovnn
pustil.
30) Smysl: Jeko
Sii-Inn:Binh
Abnhomovi
„neli-vlkuvmu : vnnknni Duelu mraku ob
řndni nikon Moliíldv uvrhl.. n růžicí synové jeji
jsou jakožto vykonpeoel Kshtovi (31. srov. Jon
8, $.) svobodní synové . dědicové Boží.

11. Já pak. bratří. kůži—liještě ob
řízku: i proč posud protivenství trpím?
Tehdy jest odstrsněno pohorsení kříže.“
(l. Kor. 1. as.)

12. 0 by za odřesáni byli. mm
vas pobuřujíť'

(Svrchu). 7.)

]) Seti-vejt- v milosti svitossi kh- nobo pokdní do—

:::; -- ")

Aní úkonu lojžižovn. nnl ngre—

b)t.my'khstnnóm£monnují. žene vírnvnl
[“?an
yKrístovo
vykoupenídojdou. lmosprnvodlnsni
vičnůho.

B)t.tolnhniv_iskžidovstvnnopoe
milosti vykonpnni"okne kříž
san-'n'"

ndunll. un'ž

uto prani-ledovou.
12) “indukují
t.
vyvrlonnbýti ! ubuntu-idol. (1.3)

_
KGalntůnč.6.
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13. Nebo vy v svobodu povoláni jste.
bratři: toliko at neužlvate svobody k
příčině těla! ale láskou duchovni po
sluhujte soběv
olek.
14. Nebo viec en zákon v
ei bli—
slově se naplňuje: Milovati
žniho svého jako sebe samého.
15. Jestliže se pak vespolek koušete
a hryzete: hled'te. abyste jedni od dru
hých nebyli zkaženi..
16. Ale pravím: Duchem choďte, a
žádosti těla konati nebudete.'
(Nilov.19-—28.LPet—2.ll.)

5.18.—6, 13.

stivi. jedni druhých popouzeice. a ední

druhým zi'tvidice.

,

]

Knpltoln ..
Napominb: luk.-vě nspnvovati chybujicich; (. na nebo
opotmy'm býti; 12. blud-tů u vstovstl; M.

uvede-je.

uchlubitollkovKristuonoěchpro

neho
hnaných;

18.mm Gabtskýln.

]. Bratři. byl-liby člověk'| v nějakém
hříchu zachvacen. vy. kteříž jste du
chovni, pouěte takoveho v duchu ticho
sti. prohlědaje však každý sám k sobě.

17. Nebo tělo žida proti duchu, duch abys! ty nebl okoušenf
2. Jeden lhěho břemena noste a
pak tuti tělu: ti na
sobě vespolek
lníte zákon Kristův.
odporují. abyste nečinili.wžkoliv chcete. tak
ebo domnívá-li se kdo. že něco
18. Bývate—li pak vedeni duchem. ne—
jste pod zakonem.
jest. nic nejsa. sám se svodi.
19. Zjevnit jsou skutkově těla. jenž
4. Ale dila svého' zkus jedenkaždý.
jsou: smilstvo. nečistota. nestydatost. a takt sám v sobě toliko chvilu mlti
chlipnost.
bude. a ne vjiném."
20. modloslužba. čáry. nepřátelství.
5. Nebo jedenkaždý svě břimě po
světově. nenavisti. hněvově. vady. růz nese.
(l. Kor. 8. B.)
nice. rot
6. Sdělu'": se pak ten. kterýž naučenl
LJvisti. vraždy.opilstvi.ožralstvi, přijímá v ovu. s tim. od kohož naučení
a těla: podobné věci: o kterýchi vam běře. vsim zbožím.
povidani. jakož jsem prvě pravil. že
7. Nemylte se: Bůh! nebýva po
do takové věci cini. kralovstvi Božiho smlvanf
nedojdou.
(l. Kor.6. 9.)
8. Nebo co bude člověk siti. to bude
22. Ovoce pak dncha'jest. láska. ra— i žití. Nebo kdo rozsivů v těle svém. :
dost. pokoj.dlouhočekůni.
trpělivost. dobrotivost. do těla i žiti bude porušení: ale kdo rozslvě.
bročinnost.
v duchu. : ducha žití bude život věčný.
23. tichost. věrnost. mii-nost. zdrželi
9. Dobré pak činice. neusthvejme;
vost. čistota. Proti takovým věcem neni nebo časem svým žití budeme neusta
zákona.
vajice
(une-a. 3.13)
24. Kteřiž pak 'sou Kristovi. ti! ukři
10. Tehdy pokud čas máme. čiňme
žovali tělo své a řichy a s žádostmif dobře vsechněm. zvláště pak domacim
25. Jsme-li duchem živi, duchem i
choďme.'
11. Pohledte. jaký jsem vám napsal
26. Nebývejme marně chvály žido— list svou rukou.
_
12. Ti zajisté. kteříž se chtěji libiti

13) t. a! d svobodu to uovykliditn tak. abyste my

dali. to unite povoleni-i “dostala hlo . slim

oinn'ivostem svým. —
15) !. aby-te ao buď na čemu
sshnhu vespolek neni-i

škodu. nebo | veď-nou

16) t. veikmn dvot svůj Mu dle phkn'nni s vnuk—
nuti Dol.-hs"stého a pak mu vieeh nepravosti

]) k mike ůtrpnout : chybujtcun. abyste pitllioou
přísnosti ouhhiilt. ..va
spravedlnosttrpe'livs
jen, napr-vě noh—n' sbon'm"

so ovat-ujet..

|) :.
m)pebl-d.)jo.
t'va
Mesvedomisvehoumyslytpy
se nadcbybnliciho, ,neboM
jim
( k.

k

7) t- )oko se ale ma.

24) t..Nihon “dostivost “innosti svěpotlačujiHadice

němu. sa na uuu-mm

25) t. etiky

ducha (22—
23—)Hnus.. nemíní tedy viru

men.-le avon. plodieiskutkyducha. (18--M.)

ID. 10. a d.)

kdo hrosi testem a ne

můio uplniti. Bůh pak jen přímý soudce vbli
kého pls-tupku.

KGdetům,6.

6.18—18.
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v těle. nutí vše. abyete ee obřezoveli. viní nic neplatí. eni neobřeeovdní. ale
(||. Kor.5. 17.)
toliko aby protivenetví kříže Kristova nově stvoření. '
16.11 kteříškoli tohoto pravidla bu
13. Nebo ani ti. kteříž ee obřezují. dou následovní. na ty pokoj a milosr
zákona uchovávají: ele chtějí. ebyste denství. i' na lid Boží iereeleký.
17. Dále mi nikdo nečiň těžkosti:'
xl ubili.
obřadní byli. by se vaším
(Řím.2. tělem
23)

netrpěli.'

nebt jáJiuy Pine Ježíše ne těle svém
nosím.

(LLXol'.4.10.)

18. Milost Pána nešeho Ježíše Krista.
Ode leč
mnev k“ríu odstup
to. abych
se 14.
chlubil.
Pána našeho
Je—
žíše Kriste, skrze něhož mně evět ukři e duchem vaším. bratří! Amen.
žován jest e já světu.“
15. Nebo v Kristu Ježíši ení obřew 15) L ! ZidovetveI pokynem
,Ietuoeti kte-len

templnieqn —
nvedhěui
' Keleti;
th. etvelnpoehyly;'
juknete;em „Nela,
Snyll: Tí.
hel—i
ee tohoto ného učení (o oepeevedluení. nebude.

12) I. ktdi vte nutí eeehovdvetíAlone Hojiile'e
vůbec e ohiuivení "lišt. činí to hlevne : tb
příčiny. eby leden od rediků tvých (Židů) pro.
ndeledevlnl
pechnly el
mnu. vůnínebyli,
ee. mmnýhfib
ehpřísně eehluhwe.(13.
nov. Md.. 23. IS.)
14) t. co jiní elem even vyhleddve i. v ehvdle lidské
jinehdnvtem.
e metodici: necelých. 16

hled
ehyehvdlle

elán-Hitem.

epeeltell
eeltellnelem: proto 1m

ee odřekle thč

odmiel mkýohvzmešd

dievndlibo živote

neehelmnento
'uhmneebcieeli
e mládím, ekebee.

Biblim

ikon kid-nh)

dni. jenumvt d-ehevnilen

eletvn.uvolní IdDeii; ei dmhneu í pohledu
evideni. [ mileetl Bail.

11) Lnikde . vehcieh. .s . balonem. ..a-po.
henetve „chladících

ení ml nemluv o obheeveni
e jiných ehled-eli líhne Iejiileve; nehodjed-li

“:qu

ne.-aieepedebi
neto.ie

jd Klient ndleůin. ne to ji .

eko

nn luh-n

evěho.lurtineulee_v6meepeee6nt.do
kuuje,žejemejedl—dnů
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|. 1—6.

Epištola svatého apoštola Pavla

k Efesskýnl.
- Bm—

bylo jedno : nejelenijiíoh mu Moni-nahých,

proslulá ovýmobchodem. behal-tvím

. nídhefon. "WC pak povinně velikolepým ehrůmembohyně Diany. jen! ee & eedmi divům "eu
pfiání. . k němuž ze vied: konán nu. pohne putoviv'eli . uve'dary přinišívnli.Proto bylo

mb“ to nejen Sídlemmudrci-víMo...!e

i “řečištěm všelikého klemnčhokouzelnietvi:

pohodlnéhoWed.
') Sv. Povel přišelne druhe ové epoltolekěemo po nejprvdo
Efeee (ui :. sa.) ele nezdrželee um, epednje zpet.do kreditu?)
min tem žilní Ahvilo.
life.-kým ev. evugdium hlinqje. Když pak byl ". Povel u "6 třetí ocele epitel-ké opět.
do Einen eo deltu, potrvel um ui "i m. naložil hle-une“ ohoe (církve) v Elenu. i v mínzeeh
okolních') Co ee mu ten díle přihodilo. proc ojet odtud odešel. eo dilo vykonal . utrpěl,
vyprovují ehutkovó epoitolití hop. 21—28. Ju vlne v Říma (r. 62—64.) obdržel příchozími
nektelými: lip-hem. Tyehikem . j. zpávu o novu obcí uiensky'oh od něho založených vůbec,
o life-kých pak zvlášt. jak u víře . vielihy'eh milootedl proepívqjí. Ptoěež jimpo témž Tyehiku
eupol tento list. v něm! ]. připomíná. jeho neumíme milosti vínu.-tuioo vuli tím. že je Bůh
& prove víře povolen dell (l—2. m.). že hee mdilu. .! již ze Židovotve. nebo e_pohmtve po
ehhejí. jedinou rodinu Boží v Kriezu půsohiti legií. čehož on dle nebo od Bohe povolení ee vší
tvou činnost-ídocílili eo vynuoelqje (2. ll—S. ŽL); pročež 2. dne nepomíoi všech vůbec o je“
deodivýeh divů "KR: men.!elův, rodidův i Jílek. pinův i dulehoílů & nemů
života., & trpě—

livoni . & Mohu
hojoviní proti vhlikým oepřůtelůmopeneí jejich. (4—6.) Dle vieoheeečho
oblohu i dle zpriv oblých lpieovetelů jen lin un obézní. se totiž nejen v Efeeu čten, nýbrž
i okolnímobcím palic . odčlee býti mel. Pán jen. nepochybně: prvního vezeni ev. Pule okolo

:. 62—84. : m... . |:th

po Tyehikovi,ja .. podoba.jehnu dm. deo-ké.(6,21)

kterýž požehnal nás všelikým pože
jímml hnímím duchovním dary nebeskými v
loltl; uvedeni.. že jim ee Bohu nu dotmlůo
Kristu?
(u. Kor.1.a. !. Peu. a.)
nevie-li myii ! plneni uchu milodi ji— od Boh.
odolných.
4. jakož nás v volil v něm před usta
novením světa. & ychom byli svatí &ne
.' „ _
tol Ježíše
požkvrnění před obličejem jeho v luce.
PodnvlvMých. velebí
Bohaa ..th

'

E\ Krista a*zmivůle Boží.
. -' všem svatým. kteříž

6.y Kterýžto
předzřídilnás
&Ějetípodle
ze
skrze Ježíše
Kriau pro se
jsou v Efesu. : věří mžení vůle své.
cím v Kristu Ježíši.
6.1: chvále slávy milosti své. kterouž

1.2.Milost

vám :

' Bo2heOtce našehoe
ží'se Krista!

koj od

ineJe—

3. Požehnůn Bůh & Otec

Pine našeho Ježíše Krista.

')8LlD.lB.—')8h.l$.21.—')8LlB.l.ed.

8) ..proMoe
mu eo
nim doeu'vi
“sluhy milostiIvou.
vykoupeníKlínovha.-Dech
divůvůpok
svítit:
vil-o(C.).přijetí
temy
Beil
(b.).zvoleni
vyto !. pr.-::.“
eodpohéei
lhheh il
(7.).moe
moudrou (&)e
wem-zví Božích (B.).

1.1- _ 2. Se

K Efesským, 1. 2.

nás dobrotivě obdařil skrze milého
Syna svého.
7. v němžto máme vykoupenl skrze
krev jeho. odpuštění hřichů podle bo

19.jeho
a kterénlgt
převznešena
moci
k
věřícím podlevelikost
půso
bení mocnosti síly jeho.

(Níže s. “I.)

20. kteroužto působil v Kristu. vzkří
siv jej z mrtvých a. posadiv na pravici
hatsstvi
milosti
jeho.
.kteréž rozhojnila se v nas ve vší své na nebesích. '
(Sk.7. so.)
21. nade všecko knížetstvo' ] mocnost
mosudrosti a opatrnosti:
' 9. takže ném němé učinil tajemství i sílu' | panstvo i všeliké jmeno. kteréž
vůle své podle dobrolibosti své, kterouž _sejmenuje. netoliko v věku tomto. ale
i v budoucím.
předuloiil v něm.“
10. aby v plnosti časů zřízených na
22. A všecky věci poddal pod nohy
pravil všecky věci v Kristu. kteréž jsou jeho: a jej ustanovil hlavou nade vši

na nebi. ! které na zemi. v tom.

církví.

(Žalm8. a.)

(_Gal.4 4. Kol. |. IE.)
23. kteréž jest tělo jeho &plnost toho.
11. v němž také : my' losem povo
kterýž všecko ve všem naplňuje..
lani'jsme. předzřízenijsouce podle ulo
ženi toho.'jenž všeckopůsobí podle rady

vůle své.
12. abychom byli k chvále slkvy
jeho my. kteříž jsme prvé naději měli

v Krista;

13. v němž i vy slyševše slovo prav
dy (evangelium spasení vašeho). v němž
i uvěřivše znamenžni jste Duchem ža

slíbení svatým.'
14. kterýž jest úvdsvek dědictví na
šeho. na vykoupení dobytého (lidského
pokolení). k chvále slávy jeho.'
15. Protož 1 jů uslyšev o vlře vaší,
kteréž jest v Pána Ježíše. a o lásce ke

“klíčení jsou

mrtvi. spadne
:nipekže miloni
k novémuživota
bu dahhý

ekutkův. ale k skutků- dobrým. 12 že jsou nyni

dennLndetek-seelvjebnMDP“
veDneh "stěn.

l. IvLs. když jste byli mrtvi v ne
prsvostech s v hříších svých. (Kol.2. !$.)

2. v nichž jste někdy chodili dle oby
čeje tohoto světa' podle knižete moc
nosti povětří tohoto," ducha. kterýž
nyní dílo své působí v synech nevěry;
3. mezi nimiž jsme i my' všickn'i

všem svatým.
někdy obcovali v žádostech těle svého.
16. nepřestávi'un díků činiti : vés. činíce vůli těla a myšlení." a byli jsme
připomínaje vás na modlitbach svých: zpřirozenísynové hněvu.jakož i jini;'"
17. aby Bůh. Pana našeho Ježíše
4. Bůhpsk.
pshkwrýž' est bohatýv mi
Krista Otec slávy. dal vém ducha mou
drosti s jzevení v poznání jeho.
losrdenství.
pro"pí-eve
kterouž zamilo
nás. kou lásku svou.
18. osvícené oči mysli vaší. abyste
6. i když jsme byli mrtvi v hřlěích.
věděli. které jest naděje povoláni jeho.
a jaké bohatství slávy dedictvi jeho v

l9—20)\. letý jest toshnk vie-nehm— jeho. to

svatých.'

na

never-yk hKrlstove,

a hříchu k spre

vedl-osu povolal."totjeet eale duchovnía mrtvých
0) Nynělli řecký text: ..a sehen.

ll)t.veiieisůdovstva.ýiužprvě

vstiniaaančeni.ženésnekdýidletelaamn

seslíbeoeavůsto

vs. byl Kristus (12) e dle kterého: neetovůni i

vy v'el—icispnstva.MJMmiMooěch

(IS.), důkas toho a tekuti—pečet najíce v Mich
Ducha svatbho.
18) !. Duchem svetýn. v pisně ssslíbuým.
M) t. ie ! mý hodem mid podilu na úplném vý—
koupení od smrti a věelikěsun-ú v blaženosti věčně.
18) Llalon "dějí maji el. jenž jsou od nebo do

cirkve povollnl. e jek phshmé dedictvi četl ne
svaté. na pravé ki'edeny v životě vidle.

výehvskliaiavslévuvěěnoopovol.

23) :. když vetkerý ůdý taje-neho “levého,

cirkve.

Dachsným .plěuje . oživujee ke vismedo
bránu dohnalýulid
2) “atletice
t.
mer-osd-e
světské.—
“) t.
dlevnnknuti
“hlen. mkole
jen! mec
svou provonje

vtenteoboreevetověm svltitneteeh.

kteri

Boha-e sponltejievlaunsvevo
mtnekahůMW—WL
umýibniďhdý

“dest
'—“')t.tveetnhedd.

jakopoha-ě.

hkojlnílldt.

388.

isso

K Efezským, 2. 8.

spolu obživil nás v Kristu. (jehožto mi
lostí spaseni jste).
(on. 2.13.)
6. a spolu vzkřísil a učinil. abychom
spolu seděli v neboaích skrze Krista
Ježíše,
7. aby ukázal v budoucích časlch

"J.G. —- 3. 6.

16. &smířil oba v jednom těle s Bo
hem skrze kříž, zabiv nepřátelství sa

mým sebou.'

17. A přišed zvěstoval pokoj vám,
kteřížjste daleko byli. i pokoj těm. kte
l'iž byli blízko:
hojně bohatství milosti svě skrze do—
18. nebot skrze něho mámejedni idruzí
brotu k nám v Kristu Ježíši.'
přístup v jednom Duchu kOtci (Řím.5. z.)
8. Nebo milosti spasení 'ste skrze
19. Protož již nejste cizinci a ří
víru. a to ne sami z sebe:
zajisté chozl: ale jste spoluobčané svatýc a
domácí
Boží.
Boží jest.
(Řím.a. 24.)
9. ne z skntkův. aby se nikdo ne
20. vzděláni na základ apoštolův a
chlubil.
.
prorokův. kdež jest nejhlubší úhelní kb.
10. Nebo dílo jeho jsme. stvořeni men sám Kristus Ježíš;
21. na němžto všecko staveni' vzdě
'souce.kterěž
v Kristu řira'
JežívšlilkleŠutkĚm
hdo lané. roste v chrám svatý v Pána."
ů,a com
vršil; chodilifp p
,
22. na kterěmž i
spolu vzdělůvěte
ll. Pročež pamatujte, že někdy vy. se v příbytek Boží vvšnchuf
hsně podle těla. kteříž slnjete neo
feunci. od těch. kteříž se nazývají
Kapitola 8.
obřezanci na těle. rukou jsouce učinění.
12. že jste byli za onoho času bez Ukmje. jek velikým jest tajemstvi:- vole'oi národů
v církev Kristovu: ll. modlí se k
u. aby jiní:
Krista. vzdáleni od společenstva Isra— vicbn
vedomoetl e Heco podlnil e jim hojně darů'
svých oddil.
elova' a odcizeni od umluv. nemajíce

nadějezalíbení." a bez Boba na tomto
světě.

13. Nyní
v Kristu Ježíši vy. kte
řížjste někdy byli daleko. již jste blízko
skrze krev Kristovu.
014. Neb ont jest pokoj náš . kterýž
dvě učinil jedno.' zbořivstěnu hradby.
kteráž b la v prostředku. nepřátelství"
skrze o své;
16. zrušiv zákon řikňzaní ustanove
ními, nby dvs vzdě v sobě samém v
jednoho nového člověka. číně pokoj.

1. Pro tu věc 'A Pavel vězeň Krista
Ježíše pro vás
sny.
(St. 28. ne.)
2. jelikož vsak jste slyšeli o poslu—

hovůnl milosti Boží. kteréž mi dino

jest k vám:.
3. že skrze z'evení známo jest mi
učiněno tajemstvi. jakož jsem prvé psal

4. jakož můžete čtouee porozuměti
známosti má v tajemství Kristovu.
5. kteréž za jiných věků nebylo zná
mo synům lidským. jako nyní zjeveno
jest svatým apoštolům jeho a prorokům
skrze Ducha.
7) t. účel tech wheel: milosti. jež nám viem Bůh
6. že 'sou pohané spolndědicově a
prohnal. jen, Ibynhomjej za vieoky
vekyvebbii.
10)ttktethn£mpřllanjee
' 'nimeebep—
ností o pomocidive. ebyehom svobodnb je jedno tě 0 i spoluúčastnlci zaslíbení
konali.
jeho v Kristu Ježíši. skrze evangelium.'
12) t. od vyvolenůo Ildn Bokiho. — ") t. nelibeni
na

Dožil-a němé-něhoe umlnveml etvneoeho —

M) t. Zldontvo . pohon-tvojedním Idea. _ ")
t. "ťmn nepržteletví_lnselm, e yohny until.
si:;
osm vykoupenísmrti even. (IB. Srov.
Hal. &. 5.

15-16) t. odstruil obi—dnizákon Iojžilův. epojlv
neni dnů. s viron. . v jednotě cirkve

dvěradilob My Mm dont" “mě! v jednoho
nevite amu.
jeho! oo hlevonjen (1. SS.).
odvdtlv spedtelnol umrti non hněv Boží od nie.

21) t. otev-ii církve. — ") L v dům Boli, jedinému
Bohu zasvěcenýdtto onohoehrsmu v Jenn-lb...
22) t. 'skne Duh, notebo. aby-ste byll dwhovnim
phbytkem

m.

2) L v ůhdn min ka.—elektra. jdi lni Bůh milo
stivě pro vte "čití dell. (7.)
5—6) t. to I pohne účastníky budo- synovetvi Bo
žiho l “did blaženosti věčně. když v Krlste uveii.

KEfesakýmai.
21. tomu budiž sláva v církvi a vKri
7. kteréhož učiněn jsem služebníkem
z daru milosti Boží. kteráž dána jest mně stu Ježíši po všecka pokolení na věky
podle působení moci jeho. (Smím !. ID.) věkův! Amen.
8. Mně. nejmenšímu ze všech sva
tých. dána jest ta milost. abych zvěsto—
Kapitola

val mezi národy to nestihló bohatství
Kristovo..

4.

(l. Kor. 15. s.)

9. a osvítil všecky. jaký jest z ůsob
tajemství skrytého od věků v ohu.
kterýž všecky věci stvořil;
10. aby v marnost uvedena byla kní
žatstvům a mocnostem na nebesích
skrze církev rozmanitá moudrost Boží.
11. podle předuložení od věků, jež
vykonal skrze Krista Ježíše. Pána na
čeho,“
12. skrze něhož máme doufání a při
stup s důvěmostí skrze víru jeho.
13. Pročež prosím. abyste nebyli ma
lomyslní pro mě soužení za vás: ježto
jest sláva vaše.
14. Pro tu pHčinu klekam na kolena.
svá (a modlím se) k Otci Pána našeho

Nspomísů kod pravě
jsdnemyslsostl.
]skvžscke
Bohs vkioshnsu
cirkvi k tomuto
dusi-usne7.učí:

16.pevshunjs,shyssnochsll

hsnsky'ú nepravostis

dinovíll se v Erbiu

l Protož rosím vas já. vězeň v Pá.—
nu. abyste hodně chodili v povolaní.
kterym povoláni jste.
(l. Kor. 7. 20. Fil. !. Ti.)

2. se vší pokorou a tichosti. s trpě
livostí. snášejíce se vespolek v lásce.
3. usilu'íee zachovávati jednotu du
cha v s

u pokoje.

(kb. 12. ID.)

4. Jedno tělo a jeden duch. jakož
povolani jste v jedné naději povolaní
shové

5. Jeden Pán. jedna víra. jeden křest.
6. Jeden Bůh a Otec vsech. kterýž
15. z něhož se všelikó otcovství na jest nade všecko a skrze všecko a ve
všech nás.
(n.l. 2.10.)
nebi ! na zemijmenu e.
16. aby vám d
odle bohatství
7. Jednomu pak každému z nás dána
slávy své posilněnu byti skrze Ducha jest milost podle míry obdarování Kri

Ježíše Krista.

svého mocí k vnitřnímu člověku.
stova.
(I.l(or. !?..| LILKor. 10. is.)
17. aby Kristus přebýval skrze víru
8. Pročež díz' Vstoupiv na výsost.
v srdcích vašich. abyste v lásce vkoře—
jste vedl vězně.“ dal dary lidem."
něni a založeni jsouce.
(l_tol.z. 7.)
9. Že pak vstoupil. což jest. než že i
18. mohli
hopiti se vsemi sva
.ktera est širokost a dlouhost a sstoupil prvé do nižších stran země?

10. Kterýž sstoupil ten jest. kterýž !
vysokost a hlubokost.
19. pomstí také lasku Kristovu. pře vstoupil nade vsecka nebesa.. aby napl
nil
všecko.'
vyšující všelikou vědomost. abyste na
plněni byli vselikou plnosti Boží.'
11. A on ustanovil některé zajisté
20. Tomu pak. kterýž mocen jest
všecko učiniti mnohem hojněji. než ro—

síme. nebo rozumíme. podle moci. te
níž působí v nás:
_8)-t. umíme mlh-tl. jichž se na.. . vykoupení
Kristovo. eo nsvyvažitdněho poklsdn dost-lvl.

ll) t.“abymoudrosti
| sníleka poznali.
co Bůh
! spasení
milosti zve
vykonat!
n'čil. lldstvs
16—19) a Bůh rsč vas moci Ducha sv. posilniti. aby

dneh v“ zvítěziln vhch nutné

a pomoci

8) 002.
67.19. pravímovíthství
aqiltsly,
mujemnýus
cíll0nsslonsd
slavnbmu
ushe
—") :. dele spravedlvýdi před
spřsdpsHi. — '“) .. ui—
Otcovy lidem udělil

9-10)Smysl:
“..na-mmg.m—mm.“
na pravicí Boii. ,“
člověk se .se-ní
utonul.

COM". který vtlív „ co

dlel s

Kristovou a vy tak sami a shuisnesu M possui!

nmírnou hojnost milostíjeho. ns vls strany .s
narušující.

sni

žid. voliči-synthdarů ji sděluje (ll.)

1!mm,

186,

4. s.

4.12.

20. Ale vy ne tak jste poznali Krista.
21. jelikož jste ho slyšeli a v něm
učení jste, jakož jest pravda vJe—
12. k zdokonalení svatých. k dílu po ž šovi:
sluhověni. k vzdělaní těla Kristova.'
22. abyste složili starého člověka
13. ažbychom se sběhli všichni v je podlep rvního obcování. kterýž se po
dnotu víry a poan Syna Božího,“v rušuje dle žádosti bludu.'
(Kol.3. 8)
dokonalého muže. v míru plnosti věku
23. Obnovte pak se duchem mysli své
apoštoly. některě pak proroky. jině pak
evangelisty. jině pak pastýři a učiteli
(l. xor. 12. 28.)

Kristovu"

(Řím. 6, L)

24. a oblecte člověka nového. kterýž
podle Boha stvořen jest v spravedlnosti
a svatosti pravdy?
(Kol.3.12)
26. Pročež odloživse lež. mluvte prav
nost
lidskou. skrze chytrost k oklamění
bludu:'
du jedenkaždý s bližním svým: nebo
15. aleab chom pravdu činíce rostli jsme vespolek údové.

14. se.
Abychom
nebyli
maličcí
zmí
tajíci
a neby jiižsem
a tam
unešeni
každým větrem učení skrze nečlechet

vlásee věeli terak vtom. kterýž jest
hlava, Kristus;
16. skrze něhož veskeré tělo spojeno
a svázáno po všech kloubích posluho—

(Zach. 8. ls. [. Pet. 2. l.)

26. Hněvejte se a nehřešte:' slunce
nempadej na hněvivost vaši! (Žalms. s.)
27. Nedávejte mista ďáblu! (Jak.s. 7.)

28. Kdo kradl. již nekraď. ale radě'i
racuj. dělaje rukama svýma. což dobre
jest, aby měl odkud uděliti tomu.
svemu
vlěsce.'(xnl.2.19.)
jenž nouzi trpí.
17. A protož toto pravím a osvědčují
29. Žadna reč zla uevycházej z ust
v Pánu. abyste již nechodili.jako 1po vašich: nýbrž jest-li kteri dobra.k vzdě
haně chodí v marnosti smyslu sveho.
láni víry. kterůžby dala milost poslu
vůni dle působení v míře jednohokaž
děho udu. běře zrůst těla k vzdělání

(Řím. zl.)

18. majíce zatemněný rozum temno
stí. odcizeni jsouce od života Božího
skrze nevědomost. kteráž jest v nich.
pro slepotu srdce jejích.
19. kteřížto zoufajíce sobě. vydali se
v nestydstost. v páchanl vselike neči
stoty. v lakomství.

chčům.

30. A nezarmucujte svatěho Ducha
Božího, kterýmžto znameními jste ke
dni vykou eni.
31. Vse ikě hořkost a hněv a prchli—

vost a křik'! rouhání bud' odjato od vás

se vsí zlosti.

32. Ale buďte vespolek dobrotiví.
milosrdni. odpoustějice jeden druhemu.
jakož | Bůh skrze Krista odpustil vam.
(Kol.3.13)

12) : cirkve. a sice dok

Mě

cirkevni. | vyučovánII

i podchod-un v

13)LaiclhhdpenaliauvetLt-Kmmjestsyn
Bob,“ nakonec sveta.— '_')aaivilckní do
zeleme
k pravě
možnosti
v životěBoha
dluhová-i.
koa-lime
panem
a milovini
ndsoneek

lakemniši.

ll.

14) :. jeho nie :hdlechetni mu chytře oklam— a v
16) Jako tělo uuu vzrůst svůj Nie v jednotlivých

odluku
mna voj-ých fufi-chod
mrd-l

- Moon

hehevm'nrůatnviie a
jejim. podohevenlm

.enH
£.jdlilevoeall'úeem
Musicus.,
kai-ii latky. ana!

ibm: jedne'zíví
MMM
keretdeteloos'ivujiei.

Kapitola &.
Napomnně k čistým a svatým mravů-. 6. varuje svůd
ay'eh řeči; za. oči. lake povinno-tl maji v manželstvu

ženakmužlamlikžene.

l. Buďtež tehdy následovníci Boží.
jakožto synové nejmilejší:
22) \. kterýž dle hladu a zaslepeni mysli ' nepravosti

a těmi v canon i vahou “hubu ee pohiiiuje.
24)t. opavdově svatosti.
26) Nechevejte hněvu v srdcích. ai hyete se dopustil
hesprěvi proti Bohu nóo hhžnimn.

___—_

KEfeukýmh.

5. 2 —29.

2. a chod'te v lásce. jakož i Kristus
miloval nás a vydal sebe samého za nás
v dar a obět Bohu k vůni rozkošné.
(an l3. 34. 15. 12.1. Jan. 4. al.)

spíž. a ppvstsň : mrtvých. a osvítí té
Kristus.
a.. so. l.)
15. Viztež tehdy. bratří. kterakbyste
opatrně chodili: ne jako nemoudl-í.

3. Smil'stvl pak a všeliké nečistota.
de
|:uuice
(Koš"Ž. :
1.s ale 'akomou'.
nebo lakomství. nebuď ani jmenováno
vy P ,
mezi vámi. jakož sluší na svaté; (xd. 8. s.) nebo dnové jsou zlí.
4. anebo mržkost. nebo blaznové
17. Protož nebývejte neapatrní. ale
mluvení. nebo šprýmovéní. které k věci rozumějící. kteréby byla vůle Boží.
(Řím. 12. 2.1.Theas. 4. s.)
nenáleží! ale raději díkůčinéní.
18. A neopíjejte se vínem, v němž
5. Nebo o tom vězte a rozumějte. ŽB
jest
chlípnost:
ale
naplnění buďte Du
žádný smilník. anebo nečistý. anebo
lakomec. což jest modloslužebnostf chem svatým.
19. mluvíce sobě vespolek vžalmícha
nemá dědictví v království Kristovu a
ehvéléch a v písních duchovních. zpí—
Božím.
(on. 5. 2l.)
6. Zédný vás nesvéděj marn mi slo
vsÍLeo a plcsajíce v srdcích svých v
vy:“ nebo pro tyto věci přich
hněv P 0.
20. diky činíce vždycky ze všeho ve
í na syny nevěry."
(Mat. 24.4.Mar.13. 5. Luk. 2l. 8. ll. Thu.. 2, $.)

jménu Pina našeho Ježíše Krista Bohu

7. Nebývejtež tehdy účastníci jejich. a Otci.
21. Poddími buďte jedni druhým v
8. Byli jste zajisté někdy temností.
nyní pak jste světlo v Pánu. Jakožto béžni Kristově.
synové světla choďte:
22. Zeny mužům svým poddany
9. nebo ovoce světla jest ve vší do buďtež jako Panu:
(|. Hejl.. a. 16. Kol. 3. IS.)
brotě a spravedlnosti a pravdě.
23. neb muž jest hlava ženy. jako
10. Zkušujte. coby se dobře líbilo
jest Kristus hlava církve: ont spasitel
Bohu.
těla svého.'
(|. Kor.u. a.)
11. a nemějte podílu v skutcích ne
24. Ale jako církev poddéna jest
užitečných temnosti.' ale raději je
Kristu, tak i ženy mužům svým ve
trescete."
všem.
12. Nebo co se tajně děje od nich.
mrzko jest i mluviti.
25. Muži. milujte manželky své. d;
13. Všecko pak. což b ' trestáno. kož i Kristus miloval církev a vy
am 3, is.)
od světla bývá zjeveno; ne všecko. co sebe samého za ni.
26. aby jí posvětil. očistiv ji obmytím
se vyjevuje. světlo jest.
lol. Pročež se praví: Vstaňf kterýž vody skrze slovo života.
27. aby si učinil církev slavnou. ne
mající poškvrny. ani vrásky. neb coko
4) L které ukřostennaesluli, s vážnými a svatým liv takového. ale aby byla svaté a ne
mravy Hommkýml so asanovnivaji.
poškvrněné.
&) t. nebo! lakemoe peníso nade vlecko. na:! ne
domi. nad doll, nad Boha miluje; mood „mo—
28. Takt i muži mají milovati man
dloslužohnost“ i o amilnikn a nočistém romůji.
6) t. "dis-one se sní sobe slsdlimi slovy uvésti, želky své. jako své těla. Kdo miluje
jakoby to. co vim dim. nebylo pravde. — ") !.
jiste Bůh pro tyto hfichy (b) petra“ ty. hta-li manželku svou. sebe! samého miluje.
jo nechali. jakoby h.!ůřlll. se je Bůh potratů.
29. Žbdný zajisté nikdy za. svého
ll) &.žádného úča-tomi nanlch heheh... tak abyste
na ne anl ospomnéli. — “) t. motal-ll. Hrejte.
nam
je. nebo
aspoň .ošklivost
svou projevu.
") \.
hhh-učo
ntvrmly'
v nopnmm
pohřheoý!
28) Jako so hlava pov-hje sa dilo tomm . ulo
-—" Dle řech.: ,vnjdo tí Kristus.“ Důku hb

jest mračno obliconi mnohých svdých.

ridi. takKristos svoucirkov.taklmimuionll.

ames.
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5. 30. — 6. 20.

neměl v nenávisti: ale krmí a chovů je,
9. A vy. páni! táž také čiňte jim. za
jako Kristus církev;
nechajíee pohrůžek: vědouee.'ze ijejich
i
víš
Pán jest v nebesích. a přijímaní
30. nebot 'sme údove těla jeho. z

masa jeho a : ostl jeho.

oeob není u něho.

31. Protož! opusti člověkotce i matku
svou a přidrží ae manželky své: a bu
dou dva v jednom těle.
(luojžz. 24.na. 19.s.)
32. Tajemství toto velikéjest: ale ja
pravím v Kristu a v církvi?
33. A taki vy všicknijedenkaždý man
želku svou jako atm sebe miluj: man—
želka pak boj se muže svého.

10. Ostatně. bratři! posilňte se v Pánu
a v silně moci jeho.
11. Oblecte se v oděni Boží. abyste
mohli státi proti ůkladům ďábelským.

Kapitola 6.
Uči. jako povinnosti nejí dítky \ maxim e rodiče k
ditlem; &.slnžebnid \ pdnům . páni kelniebnikům.
10. nepomini k ste
boji proti dým pohienim.

(Gal. 2. e.)

(Řím. 13. 12)

12. Nebo! není bojovůní naše toliko

proti tělu a krvi:' ale proti knížatům a
mocnostem“ proti zpravcůmsvěta této
temnoty,'" proti duchovnimzlostem v
povětří. 1-

.

13. Protož vezměte odění Boží. aby
ste mohli odolati v den llý a ve vsem
dokonali stati.

18. prod u jejich modlitb- e uvirž list na lehl-je.

14. Stůjtež tehdy. majice podpůsamí
bedra svž pravdou a oblečení jsouce v
l. Synové! poslouchejte rodičůsvých pancíř spravedlnosti.
v Pánuz" neb jest to spravedlivé.
15. a obuté majíce nohy připravou'
2. Cti otce svého i matku svou: kte
evangelia pokoje:
réž jest první pi-ikňzani : zasííbením:
16. ve všem berouce štít víry. kte
(n. Hejl. 20. 17. Mat. 15. s.)
3. aby dobře bylo tobě a dlouho živ rýmž byste mohli všecky šípy ohnivé
neělechetnikovy
uhasiti:
byl na zemi.
17. a vezměte lebku (naděje) spasení
4. A vy. otcové! nepopouzejte k hněvu
Boží).
s ů svých. ale chovávthe e vkazni a meč ducha (jenž jest slovoBo
(u.59.17.1.1'b.u.5.s.)
ayvlrltrestžniPin;y
, J
18. všelikou modlitbou a prosbou
5. Služebníci! buďte poslušni pánů
tělesných' s bázni a a třesením vsprost modlíce se každého času v duchu. a v
tom bedlivi jsouce se vší ustavičností
noeti srdce svého jako Krista:
a prošením za všecky svaté.
(51.3. 22.150..a. e. [. Pet. 2.18.)
(SL 12.5. Kol.4. 2)
6. ne na oko sloužíee. jako lidem se

19. i za mne. aby mi dána byla řeč
libíce. ale jako služebníci Kristovi, či—
v otevření úst mých. abych s doufáníi
nice vůli Boží : srdce.
evmgelia.
7. s dobrou vůlí sloužíce. jako Panu vostí oznamoval tajemství
(Kol 4. s. u. These.s. l.)
a ne lidem;
20. pro něžto poselství koním v ře
8. vědouce. že cokoli jedenkaždy'
učiní dobrého. to vezme od Pana. buď
služebník. anebo svobodný.
82) t. inte "animeo

manželi tuhnežlí mesi

MH. umi. ;D:
Weall" (svatost.
"přdsh—
vqj'midechová
spojeniKmince
1) temi
res-nel
| dcery. dithyhvůbee—") Linke!
Ph voli
. naMysi
Qt.
-—
“Sigi vodou. ie tehdáž
epra'vneeobylo“vůbeettlem ópoddnnstm. otroctví.

l2) L proti pouhým. ekby'm lidem. — ") :. (libel—
sty'm; tymii niavy je masivů jako anděly. po—
něvadž.: buchu řadunelidského nekteři provinili
a do pekel svrieei jsou. —- "') I.. jenž panují
v lidech neveřicich. Možných
v nepnvoetech
pebl—ileny'oh.— t) L slutný- duchům. jimž Bůh

dle sve nupytetelnó moudroetitak
lb) t. vily betevi dle pravidel sv.
kre'četí. byl l bylo eebevetžun

dei.
životem
.

6. 21—26.

1805

K Efeaakým. 6.

těm. abych tak v něm osmělil se mlu
yiti. jakož na mne sluší.
21. Abyste pak i vy věděli. co se
se mnou děje. co činím: všecko vám
ozniml Tychikua. nejmilejší bratr :
věrný služebník v Pánu:
22. jehož jsem poslal k vám pro to

mně. abyste věděli. co se snámi děje.
aby potěšil srdci vašich.
23. Pokoj bratřím : láska a větou od
Boha Otce &Pina Ježíše Kána!
24. Milost. se všemi. ktořlž miluji
Pána _našebo Ježíše Krista neustále!
Amen.

\;Qšll-l'iížýf/á
: _— v ',

.
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K Filípenským

1.

|. 1—9.

Epištola svatého apoštola Pavla

k Filipenskýrn.
tmp.,
znamenité . hohetš město " lincedonshu, .:qu uk .n. map. l..-al.. otce Alexandre
t. !. Velikého. Sv. Povel nn své druhé apoštolské mus v deš
prodlšvsje. u svlšštoim vi
dění od Behn povzbuzen byl. eby se do lincedonshn odehrnL') ! pulechl n phpleviv ee přišel
do mest-nFilipi ". tu nej- ev. evnngelium “nl. ny'hrl je i nás|-nky n utrpením potvrdiť) Nejprve
se jen několik uhelných len h vile Kristově ohrLtilo, ty poh byly vinné,jen! v hojnou, pdohnenou
M vzrostlo; povel/nie! tu dfhov. kterí nejen “nosti svou u vit—e.uy'hri i evlšitui luhvou o sv.
npoštoln pw ee vyznamenán. Neboť kdy! se byli Filipenští dověděli. le sv. Povel jet e

v Římě vou.. jeet. caiu ihned co mohli, . |)th
biskupovi. nemelou pomoc ne poutích,

: Fiipi námi!) Matná Witiev.

mu po emunim.

eve'fn.jek se podobat.

jeho! mu byli ji! jednou hned po jeho prvním odejiti

epošhlepotěšitizmheou zpúvouo hlenemsteve cirkveH

lipauu i jsme v potfehiob neponoeen býti. Toto uáuil tek hol-live. :. eho v tuhou nemoc
upadl. Kdy! cedr-evil, nanešhl ev. Povel jej ihned & Filipcoekýln zpet odesla“ . timto listem.
v něm! !. vim jejich vyehvulqje, k stetnoeti v utrpenioh je ponhuluje n od svůdných učtelů
jich varuje, lide. le neni led u vlh Kristově pnvdho oeprnvedlněui (l—8. 7.); 2. nepomenuv jich
potom h vielihým ctnostem křesfenshy'm. dotuje jim co leshevou jemu odeslnnou pomoc. (8, 7—4.)
Liet tento. jeden : nejutdienčjiích sv. npoštole, paša jest v Římě [ konci prvniho vezeni Pevlovn
r. 63. nebo 64

liapltela I.
Vaud diky u jejich pio-pech e víře e etno-ti; 6.
přeje jim h_toq ettloeti; 12. sve-Me. let uvolněni

4. vždycky na všech modlitbách svých
zs vás zs. všecky s radosti prosbu číně.
6. z vašeho účastenství v evangeliu

jeho
& rodinu!
ev. o jednu Iny
přimělo;
eby jedousrdoelu
' pro ?!.
virunepomiuš.
bojovali.

Kristovu od prvniho dne až dosavsdef
6. doufanl maje o tom. že. kterýž zs—

svel : Timotheus. slu

134
, 4' 'e. , df?
' “UPC

'

čal v všs skutek dobrý. dokonš si do
dne Kn'sts Ježlše:

žebníci Ježiše Krista..
7. jakož mi spravedlivé jest tekto
všechněm svatým v smýšleti o všech vlis; proto že vás mám
Kristu Ježíši. kteříž
v srdci i v svých okovňch & v ohraňo
jsou v městě Filipi. všnli v utvtzovánl evangelia. že jste vy
'- . s hishupy' &s diskony.
všichni účastnici radosti mě.
?“ ,
2. Milost vám & okoj od
8. Svědek jest mi zajisté Bůh. kte
©
Boha Otce našeho s úno Je— rak po všech vás toužím láskou Ježlšc
žlše Krista!
.

„a.

“ Í

3. Děkuji Bohu svému v
každém zpomiusni na vás.
!) Bud mini biskupy ololni spolu. jhnt se tehovb

cpou“
listy sadovely. nebo v to elovnvůbec
[ hnese pojímá.joholto ohne-tl, hishnpův.

Krista.
9. A a to se modllm. aby láska vaše
5) L se to. to vše Bůh učo-toy učinil mopik Kd
stoce e se jde v esun monde pevne vytrvell.

') B!. 16. 9. —-') Bt. IG. w—w. — ') ll. Kor. II. 9. Srov. fil 4. ".

IG.

n.m.—2.2.
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více a více se mžmahala v umělosti a ve

jest užitek práce. i nevím. cobych
vyvolil.'
10. abyste zkusili le ších věcí. byste
23. Úzko mi jest zajisté s obou stran;
upřímíabez' urazu byli lizedni Kristovu.' žádost maje rozdělen bj'ti a by'u's Kri
ll. naplněni' souce ovocem s rave stem. cožby mnohem lépe bylo:
dlnosti' skrze ežíše Krista k sliivě a
24. ale pozůstati v těle potřebí jest

všelikém smyslu:.

chvále Boží.
12. Chcit pak. bratří. abyste věděli,
že co mne obklíčilo. !: většímu prospě
chu evangelia přišlo:
13. tak že vězení mé pro Krista roz
hlášeno jest po všem dvoru. i jinde
všudy.
14. a mnozí z bratři v Pknu doufajice
v okovách mých. hojnější smělost maji
bez strachu mluviti slovo Boží.'
15. Někteří sice z závisti a pro odpor.
někteří pak i z dobré vůle kůží Krista:'
16. někteří z lasky vědouce. že k
obraně evangelia postaven jsem:
17. někteří pak pro svár zvěstují
Krista neupřime. domnívajíce se. že k
vězení mému soužení přidají.
18. Což pak jest z toho? jen když
všelikým způsobem. buď z příležitosti.
buď v pravdě Kristus se svěstuje; i z
tohot se radují a jeětě radovati budu.

19. Nebot vím. že mi to přijde k spa—

pro vás.
25. A o tom naději maje vím. že zů
stanu a s vami se všemi pobudu k va
semu prospěchu a k radosti víry:
26. aby plesění vaše rozhojnilo se v
Kristu Ježísi pro mne. při mém Opět
ném k vám příští.
27. Toliko obcujte. jakož slusi na
Kristovo evangelium. sb ch buďto při
jda viděl vás. anebo vzd en jsa slysel o

vás. že stojíte jedním duchem. jedno
myslně spolu pracujlce u víře v evan

geliu, (Ef.4.i.KoL1.1o.r.nm.2. 12.)
28. a v ničemž se nestrachujete pro
tivníků. což jim příčinou jest zahynutí.
vam pak spasení, a. to od Boha.
29. Nebo vám jest dano pro Krista.
abyste netoliko v něho věřili. ale také
pro něho trpěli.
30. týž boj majíce. jakýž jste při mně
i viděli i nyní o mně slyšíte.

sení skrze vaši modlitbu a pomoc Ducha

Ježíše Krista.

Nepomínl k jednou s pokoře dle příkladu Kristova.

20. podle očekávaní a naděje mě. že na k pokojodsn
a besůboaoěwa
životu: 19. poroed
jim “I'll-ntb:
a Epelrodr
v ničemž nebudu zabanben: ale s vším
]. Protož, jestli jakž útěcha v Kristu.
doufůním jako vždycky. i nyní včleben
bude Kristus na těle mám. buďto skrze jestli které potěšení lásky. jestli které
život. buďto skrze smrt.
společenství ducha. jestli které srdečne
slitování:
'
21. Nebo mně živu býti Kristus jest.
2. naplňte radost mou. abyste jedno—
a umříti zisk.'
22. Jestliže živu by'ti v těle. to mi stejného smyslu byli. jednostejnou lasku

majíce.jednomyslní'jsouce. jednostejně

9) t._ abyste prospívall jak v posun:

10)t.

tsjesnstvnBo

smýslejíce.

. hk u vewolaěmesl
l.ůece
abyste ' svem jednání vždy mel voliti. eo

blsiaiho.
a taks dosihll
věčně.
“silnojest.
dobrýmodlet
ůmy;lem
a bu misemi
ll) t. abyste hojně konali do rě,.skntky které! jsou
ovocemniebo ospnvedlneaí akree Jeaite Krista

12- H) |.. roahltsilo se. to mam
Kristovu.až \: dveneissrskěbo.

jsem pro vim
ímooai bratři

se příkladem mym tim neobros'eoq'í zvestuji evan

.ellnmp ocelesn Římě.

lb) t uvidite ui slůvo mon u veiíeieh a odporulice
mi. j'mi pak a lásky, anamnejiee vyůki povolani

l9—2l)
“Suizy-l:

Pevněvěřilo.že úpem mě k sp.-ení

ní bude. když ml Bůh na vsle spolnofodeanl
pomoci svě popřela. abych je) avelebll, bol statue

cm;;:
a)

511..„.. “::: “:žarg—“

Smysl: By ní na vůli ponechěnolbyln. buď “le
jeltežltl s prospět“ k spasení ušních působil-í
). nebo ihned start pro Krista podstoepld .

"mmiamzim
. O |
veta::vy

dojíti—
(tl . !&). nevimco bychsl

huti a tím uvadi-ití. že jest nasi ural apo
lehost dunbovninveqiolaěardehbllecesejevicl.

284'
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3. Nic nečiňte skrze svar. ani pro
marnou chválu: ale v pokoře, 'edni dru
hých za vyšší nežli sami se
držice.
4. nehledíce jedenkaždy' toho. co jeho
jest. ale toho. co jest jiných.

16. zachovávajíce slovo života k slávě
mě v den Kristův. že ne nadarnío jsem

(23.2.94
9. Protož i Bůh povýšil ho a dal
jemu jméno. kteréž jest nad všeliké
jméno.
10. aby ve jménu Ježíše každe ko—
leno klekalo. nebeských. zemských i
pekelních.
(u. 45. 24.Řím.u. n.)
11. a každý jazyk vyznával. že Pau
Ježíš Kristus jest v slávě Boha Otce.“
12. Protož. moji nejmilejší. (jakož

a ne těch. kteréž jsou Ježíše Krista.

běžel. ani na danno pracoval.(l.1'hm. 2. 19.)
17. A bycht
& i obětován byl za
občt a posluhovaní víře vaši. raduji se
(l. Kor. 10. 33)
a spolu se těšim se všemi vámi.
5. To zajisté citte v sobě. což i v Kri—
18. A též i vy radujte se a těšte se
stu Ježíši.'
spolu se mnou.
6. kterýž jsa v způsobě Boží. nepo—
19. Mamt pak naději v Panu Ježíši.
ložil sobě toho za loupež.' že jest roven že Timothea brzo pošlu k vám. abych i
Bohu:
já. dobré mysli byl. zvěděv, kterak vy se
máte.
(st. 16.I.)
7.
ale
sebe
samého
zmařil.
PřiÍÍ"
způsobu služebníka. ku podobenství idi
20. Nebo žádného nemám tak jed
učiněn a v z ůsobu nalezen jako člověk. nomyslného. kterýžby s upřímnou ná
B. Poní" t sebe samého. učiněn jsa klonností o vás pečoval.
poslušným až k smrti. a to k smrti kříže.
21. Všickni zajisté svých věci hledaji

iste
byli)nyní
netoliko
dyž vždycky
jsom s vposlušni
mi byl. ale
mno
hem více. když jsem vzdálen od vás. s
bšzní a s třesením s asení své konejte.'
13. Bůh zajisté jest. kterýž působí
v vás i cntení i vykonaní podle dobré
vůle své.

(|. Kor. 13. s.)

22. Ale zkušenou lasku jeho manne—
nejte. že jako syn otci sloužil se mnou
v eva eliu.
23. ' 'ohot tehdy naději mám. že k vám
pošlu brzo.jak uzřim.co se mnou se stane.
24. Mamt pak naději v Pánu. že i
sám brzo k vám přijdu.
25. Ale zdalo mi se za potřebné.
abych Epafrodita.. bratra a omocníka a
spolubojovníka svého. vaše 0 pak apo

štola' a služebníka v potřebě mé. poslal
k vám:
26. nebo zajisté toužil po vás po
všech_asmuten byl proto. že jste o něm
slyšeli. žeby b | nemocen.
14. Všecko pak čiňte bez reptůní &
27. [ bylt zajisté nemocen až k smrti;
ale Bůh se nad ním smiloval. a ne to—
bez pochybování.
(1.Petr. 4. s.)
15. abyste byli bez úhony. a uprimí liko nad ním. ale i nade mnou. abych
synové Boží. bez trestu u prostřed na neměl zármutku na zármutek.
rodu zlého a převráceného: mezi kte
28. Protož spěšněji poslal jsem ho.
rýmižto svitíte jako světla na světě.
abyste vidouce jej zase. zradovali se. a
(Mat. 5. ne.)
já abych byl bez zármutku.
29. Přijmětež jej tehdy se vši radostí
v Pánu a takové muže v poctivosti mějte:
&) Dolož: nemusite; mysl: Tak i nebo mpolak
30. nebot pro dilo Kristovo až k
se chovejte. jako se Kristus choval k nim.
- t. "poník—l sul své Božská důmjoolti k vy— smrti se přiblížil. vydav život svůj. aby
ebloubini se nad jul. ač mu vlast-oč přímou.
nahradil to. čehož se vám nedostávalo
náležela. . on si ji nijak prod prlvu nmvojo'L
9—11) Smysl: Oslovil i nejsvetejh človk'matvl jeho
nad. všecky tvory . tak zjevil spoj—e a nim
Boi-wi. la velka'ri tvorové i na nebi. i na unu
! v pekle lo mali . jemu se Hanou budou.

12) Dolní: při šunt se důvěru pomoci na;
mužete.

audiu

k posloužení mně.'
25) t. biskupaMoret.

Baromus. ].)

30) & aby zastal vůz. v čemž jste vy sami mno po

alouiiti nemohli.

3.1—l9.
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10. abych poznal jej a moc vzkříšení

Kapltolu ..

jehoa účastenství utrpení jeho. připo

Varuje svůdnýeh učitelů a židovsta; ?. upominš po
vrhnouti via-i Ivet-kymi výhoda-i re Krista 15.
pokorně o aobó smýšletí. 17. hepl—ital Hic se hladtti
a 20. svě obcoviní v nebi nutí.

!. Dále pak. bratří moji. radujte se
v Panu! Jednostejných věcí všm psáti.
mně zajisté obtížno není, vim pak po

dobněn jsa k smrti jeho.' (Řím.8. H.)
11. zdalibych nějakým způsobem při
šel k vzkříšení. kteréž jest z mrtvých.
12. Ne žebych již dosáhl. anebo do
konalý byl. ale běžím. zdalibych něja—
kým způsobem uchvátil. načež iuchvš

cen jsem od Krista Ježíše.'
13. Bratří. jít nemam za to. žebych
2. llled'te se psů.' hleďte se zlých byl (cíle) dosáhl: ale to jedno (činím),
dělníků." hled'te se pořízky.'"
že na ty věci. kteréž jsou zadu.' zapo—
třebno.

3. Ncbo m jsme obřízkaf kteříž
duchem slouž me Bohu a chlubíme mínaje. k těm pak. kteréž jsou s předu.
ůsilně chvátaje.
se v Kristu Ježíši. a ne v těle máme
14. k uloženěmu

doufání:"

4. ačkoli já bych mohl i v těle dou
fžní míti.' Zdá—litse kdo jiný míti dou
fůnl v těle, “&více,

6. ob
jsa osmého dne. z rodu
i_sraelského. z pokolení Benjaminova.
Zid z Zidů. podle zákona Fariseus.
_

cíli běžím. k od—

platě svrchovaného povolaní Božího
skrze Krista Ježíše.

15. Protož kteřížkoli jsme dokonalí.
tak smýšlejme: a pakli v čem jinak
smýšlíte. i tot vám Bůh zjeví.'
16. Ale však k čemuž jsme dospěli,

(Sk. 22. 3. 23. e.)

6. podle horlivosti protivník církve
Boží. podle spravedlnosti. kteráž v zá
koně jest. obcující bez úhony:
(Sk. 26. 10-)

7. Ale co mi bylo ziskem. považuji

pro Krista za škodu.'

at
jednostejně
snášlíme
ném
pravidle zůs
váme.' a v jednostej
17. Následovníci moji bud'te. bratři.
a zpravujte se podle těch. kteříž tak
chodí. jakož máte způsobu naši.
18. Nebot mnozí chodí. o nichž jsem
častokrát pravil vám (nyní pak i s plů
čem pravím). že jsou nepřátele kříže

8. Anobrž všecky věci považu'i za
škodu. ro vznešenou známost ežíše
(Řím. 18. 17.,
Krista. ůna mého. pro nějž jsem vším Kristova.
povrhl. a mám jako za lejna. abych Kri—
19. jichžto konecjest zahynutí. jichžto
sta získal.
Bůh břichojest: a sláva v zahanbení je
9. a v něm nalezen byl . ne s sprave jich.' kteříž o zemské věci pečují.
dlností svou, kteráž 'est z zákona. ale
kteráž jest z víry v Krista Ježíše. kte
IO) \. abych poznal vianohouenoaa kterou! na vakI'laí
ráž jest spravedlnost z Boha u víře:
(nun. 4. s.)
2) t. Mendl-ných. avůríivých pobehlíků a žldevatva,
kte'ri pohany „psy“ nazývali. to zatím samí teho
násru hodní jsou.—") :. laíapoštolů. kteří viru po

rušuji. —- "')

aývi.

Tak a opovrzemm obratní

no.-jsoucí v nevi-m u'hene

leč maru"

na

po—

hašním těla: tím Zidy mini. (Srov. Gal. 5. l:)
3) a n nh_u křest.-nů jest pravo obžeu'm srdci a
na ul. (Rim. 2. Žil-) —- ")

L '

tělesném obi-e—

za'ni, ' rodu Abrahamova s tl.
4) t. byla-Ebyjaki důkladna' zialnba v tele-ných techto
přednostech. mi—Itbych » k tomu pm- clo-n'.
7) L teho jsan al v žídevstw tak vyaoko páčil. po
važuji aa škodlivé, kdyz"jsem uvedl v Krista.

jako nebo vzkřísil. . jak čestnó a “služeb jest
trpeti a Krimi: a jemu v smrtí podoben být!.
12) Sny-l: Te napravu: tak. jako bych byl jíž cila
dosihl. nebo dekor—lilabyl, nýbrž že a snahu
doatíhnoati Krista. jakož on mna dostihl, avon
milostí mne uchopil a k sobě ebtštll.
IS) t. na všecko dobre. ee jaam učinil. aa ale to vla

považuje a jedine & dotoho
eilí hled. — k
doniani alivy račte ' Kristal Ježíši. (M.)

15) Smytl: Kdožlolí dokonali
llejta. ia nedokonali jste;

nak amylleli. amu.

'tl “ditu. tak smý—
dyby pak nekteří jl

že Bůh sám je osvítí. aby

poznali. že tak jest. jak je pravil:.
IC) I.. u prave vní-av Knuta. k kteri-' jmejii přili.
buďme jedne mysli.
19) :. kteri se chlubí nepraveatrnl svými. jichž by se
upil. at,-deti meli.
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20. Ale naše obcovšní' v nebesích
est: odkudž i spasitele očekáváme.
)Pšna našeho Ježíše Krista.
21. kterýž promění tělo ponížení
našeho. aby phpodobněno bylo k tělu
jasnosti jeho. podle působení. kterými
! může podmeniti sobě všecky věci.

Kapitola 4.
Nepominik všeliký- choetun i jednotlivýchosobnun.
í Plech vůbec; 10. děkuje jim se poeleně jsme při

epevkyx19. anvíre list | pednnnin

e požehelnim.

3. 20. -—4. 23.

10. Zradoval jsem se pak v Pánu
velmi. že zase jednou rozkvetli jste.
abyste na mne mysliliz' jakož jste i
myslili, ale byli jste zaměstnáni.
ll. Nepravímt toho jako pro nouzi:
nebo jh se naučil dosti miti na tom.
co mám.
12. Umímt i nuzným býti. umim i
hojnost míti: (ve všech všudy věcech
vycvičenjsem.)inasycen býti. i lačněti;
i hojnost míti. i nouzi trpěti:
13. všecko mohu skrze toho. kterýž
mne posilňuje.

14. A však dobře jste učinili. sdělu
1. Protož. bratří moji nejmilejší a
přežádoucí. radosti mě a koruno má. jíce se se mnou v mém soužení.
15. Víte pak i vy . Filipenští, že ři
tak stůjte v Pánu, nejmilejší!
(L These. 2. is.)
počátku evangelia, když jsem šel : a
2. Evodie prosím i Syntychy žádám. cedonie. žádne. církev neudělila mi (ni
aby jednostejně smýšlely v Pánu.
čehož) do počtu vydání a příjmů. než vy
(su. na. m. n. Kor.u. s.)
3. Také! i tebe prosim. soudruhu sami ;'
věrný.' pomůhej jim. kteréž se mnou
16. neboti do Thessaloniky poslali
pracovaly v evangeliu s Klimentem a jste mi jednou i podruhé. čehož jsem
s jinými pomocníky mými. jejicbžto potřeboval.
(st. VI.-l.)
jména jsou v knize života. (Zjev.a. 5.)
17. Ne žebych hledal daru. ale hle
4. Radujte se v Panu vždycky: opět dám užitku hojného do vašeho počtu!
pravím. radujte se.
18. Mamt pak všecko. a hojně mám;
5. Mírnost vaše známa buď všech— naplněn jsem. přijav od Epafrodita. což
něm lidem; Pin blizko jest.
'ste poslali. vůni sladkosti. obět vzácnou,
6. Nic nebuďte úzkostlivi: ale ve vše— iibou Bohu.
(Svrchu!. 25. Řím. 12.1.)
likó modlitbě a rosbě s díků činěnim
19. Bůh pak můj naplniž všecku žá
žždosti vaše p ničeny buďte Bohu.
dost vaši podle bohatství avěho v slávě
7. A pokoj Boží. kterýž převyšuje skrze Krista Ježiše!
20. Bohu pak a Otci našemu sláva
všeliky'vašich
smysl.
ostříh? ežíši.
srdcí vašich i na věky věkův! Amen.
myslí
v Kristu
21. Pozdravtcž každého svatého v
8. Dále. bratří. cokoli jest pravého.
cokoli poctivého. cokoli spravedlivého. Kristu Ježíši!
cokoli svatého. cokoli libezněho. cokoli
22. Pozdravují všs bratří. kteříž jsou
dobré pověsti. jest—likter-Lctnost. jest se mnou. Pozdravují vis všickni svatí.
li kterě chvalitebnš kázeň. těch věcí zvláště pak kteříž jsou z domu císařova.
23. Milost Pána našeho Ježíše Kri—
dbejte.
'
9. Kterýmž věcem jste se i naučili. sta s duchem vaším! Amen.
i je přijali a slyšeli i\nděli na mně. ty
čiňte: a Bůh pokoje bude s vámi.
IO) Jeko onu-n jste. probudili jste se k epouenuti

30) t. Vtech eeee mysl. delikt
8) i:

nebe péče obrácena

k nebeeům.co
neli
2.
25. nie pode me že
ti“-vlastí.
mini Epefrodite.

tehdejšího hiaknpe “li nahých. k nemnž se s
prosbou ton obrnu. p
vnje el dobu. až tento
list Filipem-kým cien se

na mne nějakou pon-ne'
15) :. ta'dau obec ucedménila se ml že dnehovni dar

Hani

evangelia darem nějakým tele-ným. jejž

bych byl. jako kupci číniveji. ' \ic'ty svého vydání a
pfii-ů se setí mohl. než v .

17) nimi
t. nenii vy podpornlice
o dar. ale Inne.
o prospěch
na
Ipoln evanfia.
zaslu n nóta.

Fil. l-B
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Epištola svatého apoštola Pavla

k Kolossenskýrn.
“clony,

znamenité druhdy mesto molo-uhnou.

' vtělením údolí u řeky Lyku.

lehlo ' Frygii nedaleko mast-nLnodioei

Ačkoliv sv. Povel po (lv-krůt krnjinou ůygickou byl cestoval. ')

do Kolou viel nepřišelř) tnln házel Epďm. jak ze zdi. učení! Fallin')

Ah som so tun

símč ". víry lili-lovy u_inlo.již so I don-"il nepřítel. rozsóvnjo touhle mezi plastid. Bylo! to
ti! tehda přední Asie vůbec. Mnlů Asie puk zvlášť njdiitdln iidonko-pobnnnkýob blud-Hl. kteří
zvláštní hlubokou znimoeti o Bohu . nndóh'ol:jeho eo vyobloanjíoe, blouznění mudrců pobnnskýeb
s zjevením Božím starého zikonn slouáli usilovali. n při tom nejen židovská obludy. nlo i vielikó
jiné pohanů-o' pověry znohovivnzi pliknzovnli. Toto zmeně učeň vtlnlo u i ' dlho klestnmkó
Pečlivý Bpnfru proti tomuto onde "6 hrozícímu nebezpedi Indy ei nevčdn, odebral ne do Řím.
k sv. Pulu, jen: tun tebdil včzen byl. Ten! dle své horlivosti. „aby viem viento byl,“ napul
tento list.Kolouensiýln, ' němž udí: l. že jediné Kristus jen .nniízn prostředníkem u Bonn; 2. že
křeshná jsouce smrti Kristovou vykoupení, ui obl-ndnilnn úkonu židovská-nn. nul omýilnnýll pH
kizsníl'n mudrců pohnmkýeh podrobeni nejsou. Obenbon tento list v mnohem podoben jed lintu

& Eru-kým, s nímž nejen týmž dnem (63. nebo 64. po Kliltu) psán. nýbrž též ,po Tyůikovi
jeho! i onen poslůn jest.. Znamená jeitě sluií. že oni dvě nebo tři lótn po tom, kdy! tento

list. pain jen. mimo jiní 5 mm

Kolosey . Lnodicen hrozným zeměthsenhn mnam

jsou

(r. 66. po Kr.). Lnodicen ne cien pozdjS opět. vmobln. slo Kolo-sy zanikly; na jejich místě po
' "ulo mdetedko Cbone, nyní Konec. bidnů mnidtn.

Kapitola

I.

Bohu::Otci Pána.našehoJežíše Krista

nik, ram “Bohu.. vzrůstjejich' nnimoetlBoh.

vždycky zn vás se modllce,

ieul jsme: 26. . tdnnstyi notebo & dvou: vod—n
povolaniustaluje.

ŽÍŠI & O lásce.
svatým

...;.,J:.;.:Lafxazbazňxmazra'ť

0?

_
_
novel. npostol Ježíše 'Knm z vůle Božn. a Tuno—
theus bratr:
2. těm. kteřlž jsou v
městě Kolosslch svatým
a věrným bratřím v Kri-

stu Ježíši.

3. Milost vam &.pokoj

4—slyševše0 “či '"0 ' KrimiJo—
kterouž

máte

ke všem

5. pro naději. kteráž nložensjest vám
v nebeslch.' o kteráž jste slyšel: v slovu
pravdy oymgelia,
6. kteréž přišlo k vám. jakož i po
všem světě jest a užitek nese & roste.
'nko mezi vámi od toho dne. v kterémž
Jste slyšeli o. poznali milost Boží v
pravdě!

___.—

s) :; &"
na,
n odphtu.
' kurii
u.

' ubouebůdťsld
6
.

Od Boha.. Otce našeho. s) centů!-7335.. ::?lfn'uWm"
".
... „. u. ,. lihponnlb
pm
miluji.
')St. 18.6—l8.23—-')Ko12.l—')K0Ll.7.

n Pana Ježíše Krista! Diky činlme
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7. jakož jste se naučili od Epafry. nej
milejšlho spoluslužebníka našeho. kte

19. neb se zalíbilo. aby v něm všecka
plnost“ přebývala.
20. a aby skrze něho smířil s sebou
?íežlše.
jest věrný k nám služebníkKrista všecko. v pokoj uvodé skrze krev kříže
8. kterýž také oznšmil ném lasku jeho i co na zemi. i co na nebi jest.'
vaši v duchu.'
21. I vás. když jste byli někdy odci
9. Protož i my od toho dne. jakž zeni a nepřátelé smyslem v skutcích
jsme to uslyšeli. nepřestšvůme modliti zlých.
22. nyní již smířil lidským tělem
se za vás : žšdsti. abyste byli naplnění
známostí vůle jeho. ve vši moudrosti a svým skrze smrt. aby vás postavil svaté
rozumnosti duchovní.
a nepoškvrněné a bez úhony před ním;
10. ab ste chodili hodne. Bohu ve
23. ač trvšte-li u vířeutvrzeni a pevni.
všem se íbíce. v každém skutku do— &neodlučitelni od naděje evangelia. kte—

brém ovoce vydávajíce' a rostouce v
známosti Boží.
ll. všelikou posilou utvrzeni jsouce

réž jste slyšeli. kteréž jest kňzšno vše
mu stvoření. ježto jest pod nebem. kte
réhož jít Pavel učiněnjsem služebníkem.
24. Kte 'ž se nyní radují : utrpení

podle
jasnosti jeho;s radostí
ve vší trpě pro vás a 'doplňují to. čehož se nedo—
'vosti moci
a v dlouhočekšni
12. děkujlce Bohu Otci. kterýž hodny stává z utrpení Knstových.' na těle svém
nás učinil podílu v dědictví svatých v za jeho tělo. jenž jest církev;
světle;
25. jejímžto služebníkem já jsem uči
13. kterýž vytrhl nás z moci temno něn podle zřízení Božího. kteréž mi dá
sti a přenesl do království milovaného no jest k vám. abych naplnil slovo Boži;'
26. tajemství. kteréž bylo skryto od
Syna svého.
_
14. v němž máme vykoupení a od věkův a pokolení. ale nyní jest zjeveno
puštění hříchů skrze krev jeho.
svatým jeho.
(Efes.3, s.)
15. kterýžto jest obraz' Boha nevidi
27. jimžto Bůh ráčil známo učiniti
telného. prvorozený všeho stvoření;" bohatství slávy tajemství toho mezi ná
16. nebo skrze něho stvořeny jsou rody . kteréžto jest Kristus. mezi vámi
všecky věci na nebi i na zemi. vidi naděje slávy,.
telné i neviditelné. buďto trůnové.
28. jehož my zvěstujeme. napomína—
nebo panstva. buďto knížatetva. neb jíce všelikého člověka a učlce všelikého
člověka
ve vší moudrostí. ab chom uči
mocnosti. všecky věci skrze něho. a v
nili všelikého člověkadokona ébo v Kri
něm“ stvořeny jsou:
(Jan 1. na.)
17. a on jest přede všemi, s všecky stu Ježíši ;
věci jím stojí.
18. A on jest hlava těla církve. kte 19) I. Bůh Oter. učil ust.-novia. aby v Kristu vieliki
rýž jest počátek. prvorozenýz mrtvých :'
milost . dokonalost ee naladu, přirozené e ne
mlnčitelne.
aby on ve všem prvotnost držel :"
20) t. ldi t sndsly. odmni hhch, který: je od sebe
(|. Kor. 15. 20. Zjev. ]. S.)

mlnčovnl, eno „nic nei-letého nevejde do kni

lovsti nebe-hehe!

24) !. snažim se s radou. vyu-peti všecko. co ni Krt—

8) t. Heka duchovni, působen- Doehem svatý-.
tet jedine revui.stáli. "už jen
son ovoce pnvó (lahev-i
moudro-tl. znšmostl
" prut Viry.

etns za tajemné ti-lo evé, cirkev, trped pozů
etevtl. zanechal. uložili ne jakoby nupenl Pine
nebylo docentem-ne'k vykonpem veškerého mta.

nýbrž že ta Bůh tak nenudil. eby pravi niele
dovnicl Kristovi podohnijsonee jemu l trpeli jeko
on. by! bylo až k smrti. (ML. 10. 18. Sk. 9. IS.)

všemi hory | Otce queen
řeckého: „- v num." s. pro neho. ! jeho cti

. chvile.

18) :. jenž prvnl s mrtvých vetel & životu nesmrtel

'

nému. — ") t. nejeeeo Bůh. nýbrž i co úlevu.

25) t. ebyeh úplne e dokonale kin! evangelium. je
hož je nejprve Heel ltd-tue.
27) \. evntýlll epottolům tic-n Bůh ljeviti ujel-mi
"loni a spasitelné smrtí Kristovy, v nemz“l ry
nadeji večnš sle'vy mito.
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.. 29. _ _2.20.

29.0 čež | pracuji. bojuje podle pů
10. s v nem jste dcplněni.. kterýž
sobem jeho. kteréž působl ve mně mocně. jest hlavavšehoknlžatstvs| mocnosti;
"
ll. skrze něhož : obi-ední jste. obže—
Kapitolu :.
zanlm ne rukou učiněným. obloupenlm
Nspominl. aby v obdrželi—| učeň seu-voli. ollii svůd
maso na těle. nýbrž obřeúnlm Kri
ny'ml drzeli uuu se dali. 13. oči. že Kristem )eouce
vykoupení. nd-me podrobeni nnl nutnoovenim st.-rebo
úkon,-ni tel-ony"—povereimy'mobindům pob-nekym.

!. Chcit zajisté. abyste věděli. jakou

píčiodicei.
mám aokteřižkoli
vás a o neviděli
ty. kteřlž'
tv soumáv

tělesné.'
2. aby potěšeno bylo srdce jejich. a
oni ab byli spojeni v lásce a ke všeli
kému bohatství plnosti rozumu k
mání tajemstvi Boha Otce i Krista

Ježíše..

3. v němž všickni pokladové mou
drosti a umění skryty 'sou. (Řlm 33.)
4. A toto ravim. y vás žádný ne
oklamal vyse ými řečmi.'
5. Neb ačkoli vzdálen jsem tělem.
však duchem jsem s vámi a radují se.
vida. řád vaš a utvnenl viry vaši. kteráž
jest v Kristu.
(|. Kor.5. s.)
6. Jakož jste tehdy přijaliJežíše Kri

sts Pana. tak v něm choďte.'

7. vkořeněni jsouce s vzdělaní v něm.
a utvrzeni ve vll-e, jakož i naučení jste.
rozhojňujlce se v něm s dlků činěnlm.'
8. Hleďtež. st vhs žádný neoklame
moudrosti světskou s mal-ným podvo
dem podle ustanovení lidského. odle
začátkův učenl světa' s ne podle finta.
9. Nebo v něm přebývá všecka plnost

Božství tělesně.'

'

novým.“

(Rim.2. 2%)

12. pohřbeni jsouce s ním na křtu.
v kterémž jste i vstali : mrtvych skrze

viru v působeni Boži.'jenž vzkřísiljejz
mrtvých!
13. A vás. když jste byli mrtvl v
hřišich & v neobřlzce těla vašeho. spolu

obživil s nim. odpustiv vim vsecky
hříchy.

(na z. 1.)

14. smažu zápis odsouzeni, kterýž
byl proti nám. kterýž nám byl odporný.

i odstranil jej. přibivjej na křlži.
15. a obloupiv knlžststvs s mocnosti'

vedl směle na odiv. zjevně sloviv nad
nimi vitězství skrze sebe samého.
16. Protož žádný v_ssnesuď pro po
krm nebo pro nápoj. nebo s strany dne
svatečnlho. nebo novaměslee. anebo
sobot.
17. kteréžto věci 'sou stlnem budou
cich: ale tělo jest
'stovo.
18. Zádný vie nesvosu. libuje si v
pokoře s náboženstvl and' ském. v tom.
čehož neviděl. chodě. nadarmo se nedý
msje smyslem těla svého.“ (na. 24.e.)
19. s nedrže se hlsvy.' od niž celé
tělo po článclch a. svazlch jsouc řízeno

s ndělůvůnof'

Božl."'

roste v rosmnoženl

20. Protož. jestliže jste zemřelis Kri

)) 'l'o pot-bell mood l na Kolos-ons“ e soudi s

shbmženwhhvd osoboódolioloesnepi-liel.
(Vit

oil-)

2) s. nbyste potůlenl byli. kdyžby udee vole evede
un, mieji se spojilo e vy ilo-poll k n'plnemn
poutní nebo.
hei vim vedou tiebe o možno
o tej-neni Bobshtrouedinebe s vykoupeniniebo
okne .leille Rei-te.
4) Tim je varuje svůdnýeh učitelů. kteh umelyml

neb-polediečmlodpnvóviryjesvueh.

6) '- budte ste'le živi v přesném učení Krlstovn tek.

jeko jste je polili. skutky dobrými je doku-lice.

1)t.

ll

epivnjiee|: vlh . mini

telemetvíBoiich.

ice se to Behn. Heel vli nie-dresu.

8) t. co Židům jen jeko “uuu

mostky nmeoi

n]evenobylo (Visuž I&eZO.nev. (mese)

10) t. moto dostatecne I mile-tl l nmeni. —")t.
vleeb
s.;m
sborův (kdnlv) andelskyeb.
II) s. obieee'nimdnebovnlm. n
lm „usual

človekae
!. 12.spen.)
12) |.ogio)
ponevsdi
jste židoeti
ovei'll jeho.
ie .,:(šm.
cílů-inne
mrt

vy'ebvetel. teklvy

moci oiiknovůmnžlvotn

nk'hlenl jste o budete
lb) t. zničil mocnost sly'eb dncbů. ustav o ..qu

ll

dem mod nd nlmi. oby přemohli ůklndy jich
18) t. ,Jskkollv se pokec-ným n ' veceob nebeskyeb.

].ekobyjieb
byl videl.
nbeblým
noví " s tak
učeností.
Bodin-n
odpornou.
vychlonbe;
Haul

evůdninčltůvesildovm 11100.me

neni

SynBeil sie end“ jsou proeliednld neli n Boha.

9) t. nejen miloú . moci, nybri podshtnym ujed— 19) L Krlsto — ") s. toilčny'ni židy . novy cir—
nocenim Božství s Hovet-newim v osobe jeho.
kevnimlv lukevh vespoleksjednocení.- '")
(Jen]. ")
t. ven-belle se o proepinjle nelle-si Bee'i.
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stem nčatkům učení tohoto světa. proč
9. Nelžete jedni druhým. svlekouce
jeětě! jakobyste živi byli na světě, usta s sebe starého člověka s skutky jeho.
10. a oblekouce nového. toho. kterýž
novujete:
se obnovuje k poznání podle obrazu
21.se..Nedotýke
aniž
tkněte.'?“ejtež se. aniž okuste.

toho. kterýž jej stvořilg'

n. kdežto neni pohan aŽid obřízka
22. Kterěžto všecky věci jsou kaa—
hynutí samým užívaním podle přiká— a neobřízka. cizozemec a Scythe, služeb
zsní a učení lidských.'
-ník a svobodný: ale všecko a ve všem
(Gal.3. za)
23. kteréž mají podobu moudrosti v Kristus .'
12. Protož oblecte se jako vyvolení
pověře a v pokořovžní. i v nešetření
těla. ne ve cti nějaké k nasycení těls.' Boží. svatí a milí. v srdečně milosrden
ství a dobrotivost. pokoru. mírnost.
trpělivost.
13. sněžejíce jeden druhého a od
.iemajiexrlatem nmieviea
apovuavžepone
beskýoh vona blití; 12. ěbvtka starčho svlěel a pouštějice sobě vespolek. ma- li kdo
ohlbcl noveho; 18. mape-nine tmy . mnie. rodiče a proti komu žalobu: jakož ! Pán odpustil

Kapltoln 8.

vám, tak ! vy.

dítky, i elos'ebniky.

14. Ale nad to nade všecko mějte
1. Protož. jestliže jste s Kristem po— lasku. kteráž jest svazek dokonalosti:
vstali. těch věcí. kterěž svrchu jsou,
15. a pokoj Kristův vladni v srdcích
hledejte. kdež Kristus jest. sedě na vašich. k němuž i povolani jste v jedno
praviciBoží:
tělo. a buďtež vděčni.
2.0 věci. kteréž svrchujsou. pečujte.
16. Slovo Kristovo přebývejž v vas
ne o ty. kterěž'jsou na zemi.
hojně. ve vší moudrosti. učíce a napo
3. Nebo zemřeli jste' a život vsě mínajíce sami sebe žalmy, zpěvy a pís—
němi duchovními s milostí zpívajíce v
skryt jest s Kristem v Bohu
4. Když pak se ukáže Kristus. život srdcích svých Bohu.
17. Všecko. cožkoli činíte v slovu
vbi. tehdáž i vy se ukážete sním v
nebo v skutku, všecko čiňte ve jménu
slávě.
5. Protož mrtvěte údy svě. kteříž Pana Ježíše Krista. diky činíce Bohu
(l. Kor. 10. 31.)
jsou na zemi: smilstvo. nečistota, chlíp a Otci skrze něho.
nost. zlou žádost a lakomství. jenž jest
18. Ženy poddsny budte mužům.
jako sluší. v Panu.' (m.5.22.na.. 3.1.)
modloslužba;
(Ef.5. s )
19. Muži. milujte manželky sve &
6. pro kteréžto věci přichází hněv
nemějte se k nim trpce.
Boží na syn nevěry:
20. Synové, poslouchejte rodičů ve
7. v kte chito ivyjste někdy cho všech věcech; nebo tot jest libé Pánu.
dili. kd ž jste živi byl: men nimi.
_
(Ef. s. 2.)
8. Aenyní složteivy všecko to:
21. Otcové. nepopouzejte k hněvivo
hněv. prchlivost. zlost. žlořečení. mrz sti synů sv)'.ch aby nebyli malomyslni.
kou řeč : úst svých.

(itím.s. 4.)

(Ef. &. 4. )

íčkterých veci požíval. ano se

22. Služebníci. poslušni buďte ve
všem pinů tělesný-ch.“ ne na oko slou

jen, dotýkati. jakoby od s_ly'chduchů pocházely?
!. tyto věci dilem poživaaim zmařeny bývaji (krmě
vtelikě). dilem jest učení o žddevěai ea jich

10) t. kterýž co den víc a více hledi. vůli Boži ma'ti
a konatí a tak podobou as Stvořitelí svému.

21) proč nkarojeu

odleskem dským.]snlčaumhk povetaltakhoym
23) L udaji se býti moodrě, ale jsou povačivě. ne
pravou pokorou a nesmimym trýmtnim tela a
odepinnin bun podobného naeyeeoi lhodna.
8) !. svetu. tohle břichu. cal—elleee jich na hitu
svatém. jsou
once umel—s Kristem pohřbeni.

ll) Lhv
cirkvi ev.tak
jeme
v Krhtn
tělo
».“th
ževiíckní
není mailo
medv jedno
křesťanem
: hŽidovstva a kžeetaoem s pohmtvp a t. d.

iB) t. ve doch llulných a dovolených vecech.

jal Kflltns Pin přikazuje.(Vb 37.15. B.)
22) t lenských. svouhy'eh.jimm telem niležite.

3. 23- _ .v 'B
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žíce. jako lidem se líbíce. ale v sprost
nosti srdce, bojíce se Boba.
(T.:. 2. a. |. Petr. 2. IS.)
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8. kterébož jsem poslal k vám na
schvkl. aby svědčí. co se děje s vámi.
s potěšil srdcí vašich.

(Ef.&.22.)

23. Cožkoli činíte. z srdce čiňte. jako
9. s Onesimem. milým s věrným
Pánu a ne lidem.
24. vědouce. že ode Pána vezmete bratrem.
jest od vim
vás..učiní.
Tit všecko.
co se tu .jenž
ěje. známo
(Fium.lOJ
odplatu dědictví (věčného) Pánu Kri—
stu služte!
10. Pozdravuje vás Aristarcbus. spo—
25. Nebo kdožby křivdu činil. vezme. luvěseň můj. a Marek. sestřenec Bar
nabášůvf o kteremž jste dostali poru
za
to. osob
což negžve
nenít přijí čeni:“ přijde-li k vám. přijmětejej:
maní
u
ha.“učinil: a (Rím.2.6.)
11. &Jesus. kterýž slove Justus. kte
řížto jsou : idův: ti toliko jsou po
Kapitola 4.
Nspominž. jak mají býtl páni k llužebnikůmz 2 po
vžbutuje k horlivě medlitbe . k open-nemu le chováni
k nevežic'un: 7. lev-ira pani roubený-mpudr-voni.
. svým požebnůnim.

mocníci moji v království Božím, kteříž
mi byli ku potěšení.
(0.1.3.za)
12. Pozdravuje vás E afras.' jenž

jest od vás. služebník lama

Ježíše.

vždyckyšachů
o visa na
]. Páni. cožjest spravedlivého a sluš abyste
s ' dokonalí
plnímodlitbách.
ve vší vůli
ného. služebníkům prokazujte. vědouce. Boží.
' (Svrchu 1. 7.)
že i
Pána máte na nebi.
13. Nebo svědectví 'emu vydávám.
2. a modlitbě trvejte. bdíce v ní s že má mnoho rece o vas. i o ty. kteříž
díků činěním. (Luk.18. 1.1.Tbeu. s. u.)
jsou v Laodicelf . kteří v Hierapoli.
3. modlíce se spolu i že nás. aby
14. Pozdravuje vás Lukáč.. lékař
Bůh otevřel nem dveře řeči 1: hlásaní

nejmile'ší. &Démas.

tajemství Kristova (pro něž i vězněm

15. ozdravte bratří. kteříž jsou v
Laodicei. i Nymfa. icirkve. kteráž jest
v domu jeho.
16. A když bude přečten u vás tento
list. učiňte. aby i v církvi laodicejské

jsem).
4. abych je zjevoval tak, jakož mi ná
leží mluviti.

(FJ. &.19—20)

5. Cbod'tež v moudrosti před těmi,
kteříž jsou vně. vykupujíce čas.“

(11.Tím.4. u.)

čten byl: a ten. kterýž jest Laodicej
ských. i vy přečtěte.'
17. A rcete Archipovi: Hled služby.
6. Řeč vaše k nevěřícím vždycky v_
milosti budiž solí osolené.: abyste vě kterouž jsi přijal v Pánu. abys ji vyplnil!
_
(Filem.2.)
děli. kterak mate jednomukaždémn od
18. Pozdravení mou rukou Pavlovou.
povídali.
Pamatujtež na okovy moje. Milost s
7. Co se děje se mnou. všecko vám vámi!
Amen.
oznámí Tycbikus. nejmilejší bratr a věr
ný sluha a spoluslužebník v Pánu;
(Ef. 5, l5.)

28) Smpl: Kde bupre'vt činí. buď ll dniebulk pánu
svemu never—nosti.nepenlulnesti. . ]. bud' si pin
elužebniku nespravedlnosti. krutosti . ]. tobe Bůh

potratů tek. jako toho každy“alleni-“ (Stor
lilo-. 6. b. a d)
5) !. cpeme u chovejte k pob-adm. abyste jím
ůdnebo pobodui ned-ll. nýbrž ným dobrým
obnoví-im pokojné doby sobe úsknli. Boba bez
niti-ku sloužiti.

6) t. budiž lesk-vi . liliemi, přitom pel í rotami.
eby—Itoposloucbslicicb l poučili ! vzdal-li.

9 i. v“ kral-n. (Vis Filóna. W.)
10 Jett Norek
—- ") :. edporučnjiá
lísty. jimíiby se pruvedl'lll. kým jen.
12) Týž. o nemů !. 7.11“ se tato. to byl biskupem

Kolmůýů;

Arduipaspak kata nebo dlakw

ihm)ídkh 07)

l
. 2. l. . vll úvod.
14 Even lista; vídne s toho. že nebyl | Zldontvn.
16) Sond “ : tobe. že sv. Povel svlumi lin k Le
odíeejsky'mpnl. který však nás nedelal; jiní se
to main, že mini Ilut. jenž obyřdnů k Elf-aký

.. mývi. . obdni jse í „medaili cirkvi-| ede—

Mamelďuúvodnepkikmkfm)
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Úvod k oběma eplštolám sv. apoštola Pavla
k Thessalonlckým.
“Monika
(Salonichi.Soluň) bylo slavněpomořnía obchodníměsto
Maoedonaks.nedaleko města Filipi. nám Slovanům zvlššt proto památné. že
bylo rodištěm Bv.apd'tolů našich Cyrilla &.Methodia. Obyvatelstvo thessalo—
nickě záleželo : Řekův. Římanův a Židův. Když byl sv. Pavel na své druhé apo
štolské cestě po přestšlěm vězení a trýznění přinucen. odejiti z Filipi. přišel asi
r. 62. nebo 63. do Theaealoniky a tam po tři soboty důvěrně kšzaje. mnohých
k Kristu obrátil. Ale Židé se mu tu jako všudy jinde tvrdošíjně zprotivili. a ne—
mohouce mu odolati. obžalovali ho u vrchnosti. jakoby pobuřOvallid. ') Proto
odtud sv. apoštol tajně ušel a odebral se do Beree. a pak, ani tu nejsa jist. do
Athén odplul. Odtud vyslal Timothea k Thessalonickým. pečliv jsa o jejich nově
uloženou církev.') aby je u víl-epotvrdil a v soužení potěšil. sam pak pozdržev
se nedlouho v Athénách dále do Korintu se bral. Tam h_o došel Timotheus.
: Thessaloniky se vraceje. a mimo mnohé potěšitelné zprávy o Thessalonických
zvěstoval mu též. že někteří nejsou dosti statni v protivenstvích, jini že náklonnost
mají k zahšlčivému a rozkošnómu životu. opět jiní že bludně smýšlejí o druhém
příští Páně a našem z mrtvých vstšníf) Proto sv. Pavel tento první list k Thes
salonickým napsal. v němž jednak chválí je pro jejich pevnou víru a účinnou lásku
a napomínš. k statnosti v protivenstvích; jednak je poučuje. co o z mrtvých vstšní
a soudněm dni věřiti mají. -— Při delším svém meškšní v Korintu dověděl se sv.
Pavel brzo. že list jeho v Thessalonice vůbec dobrý účinek způsobil. avšak že
z toho. co byl on v prvním listu (4. 15. a_5.2—4.) jim napsal. i někteří sedomní
vali. jakoby soudný den ihned. ještě za živa jich nastati měl. v čemž je mnozí
bludní učitelové mylně podporovali. na důkaz toho i nějaký podvržený list Pavlův

ptedstírajíce.') Proti tomu tedy pospíšilsi sv. Pavel napsati Thessalonickým druhý
list. v němž je zfejměji o soudném dni poučuje. nepolepšených přísněji kárš a
ku lionci i znamení udává.. dle něhož by pravě listy jeho poznali. — Oba tyto listy
k Thessalonickým jsou nejprvněji psány ze všech nás došlých listů Pavlových
a týmž rokem 53. (nebo 54.) po Kristu a sice : Korintu poslány.

use. 17. 5-9. — =)|. Thou. :. iš — ') u. rim.. :. 1. cm. s. 17.
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1. 1—10.

Prvni epištola sv. apoštola“Pavla

k Th%salomckým.
——
(

Kapitola I.

Pozdravív je děkuje Bohu na jejích lívou viru. hor
livou luku a salou Mojí. jat v iívuu svem proje—
vuji. a příkladem jsou viem hajaaům.

chu svatem & v plnosti mnohé.' jakož
víte. jací jsme byli mezi vámi pro vás.
6. A vy učiněn: jste nasledovníci naši
i Páně. přiavěe slovo vmnohěm soužení
e radostí ucha svatého?

7. tak'eze ste učinění příkladem všem
donii a v Achaji.
avelaSilván' a Timotheus věřícím v
8. Nebo od vás rozhlasila se řeč Půně
církvi Thessalonických v netoliko v Macedonii a v Acba'i. ale i
,.
_, Bohu Otci a Panu Ježíši
po všelikém místě roznesla se vln vaše.
' " :„l 5 Kristu!
9;
2. Milost vám a pokoj! kteráž jest v Bohu. tak že není nam
'
Díky činíme Bohu vždy potřebí nie m]uviti'
9. Onit zajisté sami o-nás vypravují.
'! cky ze všech vás. při
mínajíce vás na mod |t— jaký' jsme říchod měli k vám a kterak
QJ
bich svy'ch bez přestání. jste se obr tili k Bohu od modl. abyste
sloužili Bohu živému &pravému.
3. amatu'íee na skutek víry vaši' &

10. a očekávali Syna jeho s nebe
na p
a sku“ a na stálost naděje
v Pána našeho Ježíše Krista.““ před (kteréhož vzkřísil : mrtvýchg. Ježíse.
kterýž vysvobodil nas od udoucího
Bohem : Otcem naším:
hněvu.'

4.
4vědouce bratří. Bohu milí. o vy—
volení vašem:
&) t. s mocnýmiskutky. sinaky. s uduovlni- darů
5. nebo e
elium naše k vám ne
Duets-vue“ a s hojnýmmapách— khal js
bylo toliko v řeči. ale i v moci. i v Du
6) :'ntlosti Duelu "nebo jsoues cvicení.
jste svatouvinsndoati. aéjdesatoodlídí
l) Tmtýi.
jmiů.18.i:.,8ilou“
8)
t.. a víry
'autllostsluje.(lLKor.l.19.)
í delikt skutky alena—ství. -—“) t. ua pršet

ouha,)

sud-a
in.—“'
očsků
mno...?kmeni &.
Múz.-ni
odlomil vhu.(10.)

mnoho upon Srov. :. n.)
B) Pooh-di byla
lmlka mnohým

uila Nat-|.

obchod—

kde! se na vleeb končinna nebi

nlkmnsslauodmdmsdaopovestpBunin.

"“gihm a vabudlatouhupo pravděu téeh,
1—1
e.t. pevnou
nděj “labilní
by 10) lt. od věčněboutne-iní. jemu! propadnou uuuieí
a hl'ihid
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Připoniué. jak upii-é

Lun—Mme.
jim slovoBeil hlásal. . ls.

jakoukotléouljopňjaliasunévus-tnali.

l. Nebo sami vite. bratři. že přichod
néš k vém nebyl daremný:
2. ale prvé utrpévše i ran i pohaněni
(jakož vite) v městě Filipi. měli jsme
douféni v Bohu svém. mluviti vám evan
gelium Boži s mnohou pečlivosti.'
3. Napominani naše zajisté nebylo o
bludu ani nečistoté. ani ve lsti :'
4. ale jakož jsme zkušení od Boha.
aby nám svěřeno b lo evangelium. tak
mluvime. ne jako lidem se libice. ale
Bohu. kterýž zkušuje srdci našich.
(Gal. ]. no.)

5. Anižt jsme zajisté kdy užívali řeči
pochlebné. jakož vite. ani přiležitosti k
lakomstvi; Bůht 'est svědek!
6. ani jsme h_edali chvály od lidi.
ani od vás ani od jiných.
7. Ačjsme vás mohli obtěžovati. jako
Kristovi apoštolé: a však učinění jsme
maličcl u prostřed vés. jako když ko
jičks syny své opati-uje? (I. Kor.s. u.)
8. Tak žédostivi jsouce vés, chtěli
jsme vzdáti vám a chuti netoliko evan
lium Boži. ale i životy své. protože
jste ném byli velmi mill.

9. aPamatujete
na práci
naši
ustén ; vea'isté.
ne v bratři.
noci racujice.
abychom žádného : vés neo téžovali.
kázali jsme mezi vémi evangelium Boži.

2. l—20.

12. prosice vás a napomlnn'ice. o
vzbuzovalijsme. abyste chodii hodné
Boha. kterýž povolal vás do svého kré
lovstvi a slávy.
13. Protož i my diky činíme Bohu
bez přestání. že si ševše od nás kézani
slova Božlho; přijali jste je ne jako
slovo lidské. ale (jakož v pravdě jest)
jako slovo Boži. kterýž působí v vas.
jenž jste uvéřili.'
14. Vy zajisté. bratři. učinění jste ná
sledovníci cirkvi Božích. kteréž v Jůd
sku jsou vKristu Ježlši;' nebo jste i vy
takež věci trpěli od svých krajanů, jakož
i oni od Zidů.
' 15. kteřiž i Péna Ježíše zabili i pro
roky i nás pronásledovali. a Bohu se
nelibi a všem lidem jsou odpornl:
16. bránice ném mluviti pohanům.
by spasení byli. tak aby povždy napl
ňovali hříchy své; nebot přišel hněv
Boží na ně až do konce.'
17. My pak. bratři. vzdáleni byvše
od vás na čas hodiny. zrakem. ne srd
cem: tim vice jsme chvétali viděti tvář
vaši s mnohou žádosti;
18. nebo chtěli jsme přijiti k vám.
svléšté 'é Pavel. jednou i podruhé. ale
překazí ném satan.'
19. Nebo která jest naše naděje. neb
radost. neb koruna slavné? Zdaliž ne
jste vy před Pánem našim. Ježlšem
Kristem. v přišlijeho?
20. Nebo vy jste sléva naše i radost.

(Sk. 20. 36. [. Kor. 4. l2. ll. These. 3. B.)

10. Vy svědkové jste i Bůh, kterak
'sme svaté & s ravedlivě a bez úhony
yli u vés. kteř ' jste uvěřili:
ll. jakož vite, kterak jednohokaž
dého : vés (jako otec synů svých)
2) t. ačkoliv jsme. Silvauus . jů. moobo utrpěli (vis
skutk. NL). přede.ja.. vim .slovo Boži hlhali.

vu pruptchu III
\

7) L pokorné . lack-vo jsme na k vin chovali. Jako
matka, kter-' ditky své svým mlékem živi . jich
pouhe vlalikého unsn chréui.
.

IB) t. Bůh sim dové tvým pohhuéuiul prespteh kb
noi ukonu. kteréž jste vy v srdcích svych. jako
limo dobre v úrodnou moi přilnli (list. IS. 8.
s 23). tok se hojní- ovoce dobrých ahutků při
units. se učí vis od lata nemine v s'ivoté věčném.
") !. svou stilosti u v ro jako křesťané v Judsku;
' ani pro stratu jmenu. ani pro vtshko ua'tisky ue
spustili jste se viry.
16) t shovivé Bůh. až miru hhchů svých doplui, pak
je konečne listů potrestá. Hi se na to. že suti
apoštolové prorockým duchem k vyvrácení .losu
ultvua Řivnsuy hledi; spolu pak s toho via. to
kkoliv milosrdenství Boii samo o sobe nosnirué
pinů: se téhož každému. i uérudu ijudnoo
livei. jen po jistou lhůtu s miru dostává.
18) .. popodiv oo mao protivníky né vůbec . Židy

tvliit (ID.), aby odporu-li hlňssnl evangelia.
19) L na vés . všech. kteréž jsem us viru obrátil.
spořivžuadejo na. že mi Kristus price né odméui.

3. l.—4.7.
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I. & Thessalonickým. 3. 4.

náš, Ježiš Kristus. zpraviž cestu naši
k vám.
12. Vás pak račiž Pán roamuožiti'
Projevuje
0 nea se“
a radon
nad lid:
n vii. aveu
a Inc.
. vauvi
: toho
dikypm
Bu u. cm
a učiniti. aby 'se rozmohla líska vaše
]. Pročež nemoheuclm ae déle zdr vespolek i ke všem." jakož i my (ji
máme) k vám:
žeti. libilo se nám. abychom sami zů—
13. ku potvrzeni srdci vašich bez
stali v Athénách.
2. a poslali jsme Timothea. bratra úhony v svatosti před Bohem a Otcem
našim,
v přichodu Pána našeho Ježlie
našeho a qlužebnlka Božiho v evangeliu
Kristovu. aby potvrdil vás a napomenul Krista se všemi avatými jeho. Amen.

Kapitola 8.

u víře vaši,

(L Kor. ], 7. Fil. 1.10.)

(Sk. 16. l.)

3. aby se žádný nepohnul v těchto
souženlch; neb sami vite. že ktomu

postavenijsme.'
4. Nebo i když jsme u vás byli. před
povldali jsme vám. že budeme souženi
trpěti. jakož se také stalo a vite.
6. Protož i ja, nemoha se dále zdr—
žeti. poslal jsem. abych zvěděl o víře
vaši: aby snad nepokoušel vas ten.
kterýž pokouší,' a nebyla daremná
práce naše.
6. Nyni pak když přišel Timotheus
k nám od vás a zvěstoval nám viru a
lásku vaši a že mis v dobré paměti
máte vždycky. žádajice nás viděti. ja—
kož také i my vás:
7. protož potěšeni jsme z vás. bratři.
ve vší nouzi a souženl našem skrze viru
vaši;
8. nebo nyni živi jsme. jestliže vy

Kapitola 4.
Napominl lidi. aby ne varovali ohauakýcb nepravou-l.
uoůnoty a vtellkebe podvodu; . bude" pak brata-ků
lasky, pobojuostl a pracovitosti; 12. poučuje pak o :
mrtvých vodu!.

1. Dále

. bratři, proeime vás &.

žádáme v P u Ježíši. 'akož jete přijali
od nás. kterak máte
diti a libit: se
Bohu. tak abyste i chodili. abyste více
v dokonalosti prosplvalif
2. Vite zajisté. jaka řikůzanl dal

jsem vám skrze Pina Je' že.
3. Tat jest zajisté vůle Božl. svatost
vaše:' abyste se zdržovali od smilstvl,
(Řím. 12. 2. Efes.5. n.)

4. aby uměl jedenkaždý : vás ná
dobou svou vl'adnouti v svatosti a po—

ctivosti.'

5. ne v náruživé žhdosti. jakož i po
hané. kteřlž Boha nemaji:
6. a aby žadný nepřesahal. aniž okla
žeme se odměniti Bohu za všecku ra—
můval v jednáni bratra svého; nebo
dost. kterouž radujeme se z vas před mstitel jest Pan toho všeho. 'akož jsme
Bohem našim.
vam ředpověděli a osvědčill. .
10. dnem i noci přeenažne se mo
7 %ebot nepovolal nás Bůh k neči
dllce. abychom usi-eli tvař vaši a do— stotě. ale k svatosti.
plnili to. čehož se nedostává vll-evaši?
ll. Sám pak Bůh a Otec náš a Pán

atojlte v Pánu!
9. Nebo 'akým děkovanlm : vas mů

12) t. Bůh deli. al ao počet vůl'ieicb u vla ruuuuoii.

— ") 1..l k jiným. maiden

3) L že jen uiui.í

vim i mně. určeno. abychom

trpěli prednost" pro Kline. (|. Petr. 2. 21. ".

Tim 3. 12.

b) '. “bol, kterýž slýcb lidi co utstrojd ových po
uaivi. aby le protivil všudy a vždycky vlelikó
dobre vuci. (\'is 2, IB. pum.)

_

_

8) t. alyle o vali aule-tl u vita, vzdor sochu-. jes
trpím. taktiež k novému tlvotu přkba'aiul.

a nepřítele-.

]) t. u vuli“ etue-ti pokračujiee. tak abyato ooBohu
vid, vice líbili.
3) Svatosti miui dokonalou. vii l sebe musili skvrny
prostou čistotu a ta je“ pak plum 'a vrch vlollkb

4) t. aby telem svým. uidobeu dub. vlldl co pln.
svatá. & čistotu

a poct-Ivt. nikoliv pak na otrocky

podrobovalall-nikým cbtihha a uul'luuýu |:.
důui jeho. (b.)

lm

Lk'I'h—alonklmtb.

4. 8. — 6. 8.

8. A protož kdo tim pohrdk. ne člo sstoupí s nebe a mrtví. kteříž jsou v
věkem pohrda. ale Bohem. ktery'ž | dal Kristu. vstanou první."
Ducha svatého v nás!
16. Potom my. kteřlžzivijsme. kte
lu zachviceni
9. O lksce pak bratrské není potřebí říž pozůstaveni jsme.s
pektivkm;nebovysamijsteseod budeme s nimi do ob ů vstříc Kristu
Boha naučili. abyste se vespolek mi— v povětří. a tak' vždycky s Půnem bu—
deme.
(_Ju 13. 34.1. Jan 2. no.)
10. A však to i činíte ke všem bre—
17. Protož těšte se vespolek těmito
třím ve vši Macedonii. Prosíme pak slovy.
vhs. bratři. abyste se více rozhojňovalif
11. a snažili se pokojnymi býti a
Kapltola 8.
svým obchodem se obírati a rukama.
svýma pracovati. jakož jsme přikázali UžLjakde-Phtyříjde.e6.1eknene_j pHpreveol
“vejs neučení,sevlrs'list
vam: a abyste poctivě chodili před tě— býti mine. ll. ::ličoe'
s sv.jin
požehnáním.
lovali.

mnkteriž jsou vně. a cizího nic ne
12. Nechoemet pak. bratří. abyste
nevěděli o těch. kteříž zesnuli. abyste

]. () časích pak a chvílech.' bratři.
nepotřebujete. abychom vlun psali;
2. nebot sami výborně víte. že den
Páně tak přijde. jako zloděj v noci.

se nermoutili. jakož i jiní,' kteříž ne
(11.Petr.3. 10.Zjev.8.8.)
mají nadě'e.
3. Nebo když budou říkati: „Pokoj
13. Ne
jestliže věříme. že Ježiš
a
bezpečností“
tehda rychle prijde na
umřela z mrtvých vstal: tak. Bůh ! ty.
kteříž zesnuli skrze Ježíše.“ přivede ně zahynutí. jako bolest na ženu těhot
sním.'"
nou. a neutekou.
4. Ale vy. bratří. nejste ve tmě. aby
14. Nebo toto vam pravíme slovem
Paně.' že my. kteříž živi sme. kteří vks ten den jako zloděj zastihl:
ostaveni jsme do příchodu
ě," ne
5. nebo vy všichni jste synove světla.
a synové dne; nejsmet synové noci. ani
předejdeme těch. kteříž zesnulí."'
temnosti.
(L Kor. 15. za,)
15. Nebo sám Pin s rozkazem a s
6. Protož nespěme jako i jiní. ele
hlasem archanděla a s trubou Boží' bděme a střízlivi buďme.
Qt. kterýlplůkseoievl
Mým
nelle

7. Nebo kteříž spi. v noci spí: a kte—
nkmsjevil. íDncbem řížopilijsou.
v nocno ilí jsou.'

' eh půsohi. obydlen je dokonalepo.

.

|O) ;. v Šin)vespolod uses prospí-vall. (Vla svrchu 4,

|

spot-et.)osneliee vtbo
leíBbhaedo
:) unlvsjícese. že v ::N cdma“
jeko svii'e

ls)now!..ruvouuu—umu.
uvilevndheevjeho

—“)

8. Ale my. ktei-lž jsme synove dne.
střizlivi buďme. oblečeni jsouce pancí
trnhou:„.Vstažte mrtvi' pojďteksoudol'
— ") Dle řeckého:.pm"
vsneked budou.

|. asžsllristem po

nihil. (Tak.—Wil)— 16) a e pekpejejlch oslevenienďinhžmroseousení

ml \. ekru nebo. pro jeho ekelohy je tež viki-lei.
jako byl jeho vakiuil e uvede k nevinu. nes-r
Ielnžm
mn. vete. blsžeeěmu životu.
— ") t. kdožkollvse se
s'ive dečhji přicbodn Pine k soudu. (tek th" v.
IC.) mluvi svety' epitel vůbec osobo- hch. kteří
se toho dočkají. eelekoby uni. že posledni soud

M) t. dle Božskéhosind.

nestane již se )eho veku. nýbrž eby ots povzbudil.
tento den pro nejisto— lebe vždy
na odich
niti. vždyt soukromy sond nesu-e
s'dhnn hned

po
odne
.smrti
- “') !. neche—se
předobličejem
eelokemžikemdhve
než “.bn“
před-And
neselek—

15) provoleti
L Kristusvvie-etno
nod evdBds“
slovo riki“ jakonekonala
hlesnoo

— Toto neučení de've svatý epitel proti těm.
kteří Nadeo se domnívali. že sondey' den již ne
stsne e proto nlčebož nepreeojiee, od jlnycb vy'

žlvyžždell(ll.).epak predu,
kde se au toho dne sedoc

kuli učili.že

.dh've bležeoosti

veď-ne'e . vykkim stupni doee'bee.

]) t. kdy vlak se vskhleoi s mrtv'eh odo eelseml

žid Os
vln.-niž
Srov.mama)
6—7)
spely'sai bybyloprospělno.
rezu-i sy.
pohžižeal
jsouce v

nevěře e vkeliky'ck h'rilieh. oe"nos. eni nepe
mateji. bdioimí pak, kteřl v eel- živote evhn
Boha na očich mejice před ebičejesa jeho jeko

vla-nem svet!e hrudi: oplly'mi mini. kteří
vkelnkonvah-' thai smy
inuli. str is
llvy'mipek.kteži vždydobrych
"amd pečllvljsoo.

LkTheudonhldmč.
řem víry s lásky s lebkou neděje spo
sení;'
(u 59 17.ms. 14—13)
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17. Bez přestání se modlete.'
(&'l' 18,22. Kol. 4. 2.)

18. Ze vseho díky čiňte; nebo tot
9. nebo nepostavil an Bůh k hněvu.
ale k nabytí spasení skrze Pěna našeho jest vůle Boží v Kristu Ježiši o všech

vésf

10. i(nsuži. umřel za n és sb chom
Ježíše

19. Ducha neuhsšnjte.'

20. Proroctvími nepohrdojte.
21. Všeho pak zkušujte: co dobrého
11. Pročež těšte se vespolek s vzdě jest. toho se držte.
22. Stínu všelikého zlého se zdržujte_'
lšvfjte eden
druhého.jskož
| činíte.
23. Sam pak Bůh pokoje posvětiž
símet
pak vás. bratří.
abyste
vás ve všem, sby celý duch váš. i duše
znali2tyf
mezi svámi
s i tělo uchováno b lo bez úhony ku
jsou
v m vkteříž
Pánu pracují
představeni
napo—
příští Pána našeho ežiše Krista.
mínsjí vás.
24. Věrnýt jest. který vás povolal:
13. abyste k nim hojnější lásku měli
kterýž tckó učiní!
a. Kor.!. e.)
pro práci jejich: mějte pokoj s nimi.'
25. Bratří. modlete se za nás.
14. Prosimet pak vás. bratří. tre
26.
Pozdnvte
všech
bratři
políbenim
stejte nepokojné. těšte mslomyslné.
řijímejte nemocné. trpělivě se mějte svatým.
e všem.
27. stszujit vás slu-ze Pána. aby
15. Vizte. st žádný žádnému zlého čten byl list tento všechněm svatým
hrsti-im.
u zlé neodplscuje: ale vždycky. co
28. Milost Pěna našeho Ježíše Kri
dobrého jest. čiňte sobě vespolek i
sts s vámi! Amen.
všechněm.

buďtožeme.

snímživibyli.

buďtože spimefyspolu

(kinu 7)

(Přísl.77. 13. 20. 22.Řím:12.17.l.

Petr. 3. g.)

16. Vždycky se radujte.

17) Vždycky se modlume. kdy-i povinnych modliteb

rvy'ch kdy moedhiívs'me. : všecky sobesproetii
povinno-tí rten svého ke ctí Boží činíme s Bohu

ml

18) .Iskoc' skm

9) Pmi

vin.

v dobrychlknteieh lásky živelní.

vnitrni život človek. uk chrání. jeko policii pm

s srdce. nedele plk upo-oni věčného mysl jeho
tok _sili. že o všech stanech pevne k nebesům

Krista Pin.

vše od Boha dosahn

jeme,tak skne téhoží diky Bohua všeckoudi
vní mámo. „VIM diky Bohu. . umo .lt ohn'ti
se ti v dolarů!“(Sv. Jon Můst y'.)

19) t. dny Doebs svotého s vielikš dobri vnuknutí.

lei
se ve vů nhl nwdlušwte nodhnlosti. vši
odmLhrichyvleliŠy'mlJor.ltl.sd)
10) : mm
ychem 77Jeho piichodn uvi byli.
22) t. vteho. co by toliko podobu dého do sebe mdo.
nebo již byli
174. -_)

12) !. malými. vděčným! byli k těm
13) & hodte duchovních svych predsuvenych, _biskupů
s hadi. dle příkon Pine s dobrou vůli poslušní

BMI—u

co “horů
se v"očichoekobo zlým sdětí mohlo. . tok
HP"
24) '. to. bo“čemu
k
ůvh povolal. spo-oni vah.

II. k Thessalonickým. ].

Druhá epištola svatého apoštola Pavla

k Thessalonickým.
Kapitola 1.
Chvili je, že protivwmi pro vim statue snášejí; 6.
slibuje. že se jim a to vážně blu'mosti. protivníkům
pak veď-nýchtrestů dost-otf
a ne

ll.. slevu). jim. jak se

6. Poněvadž s mvedlivá jest u Boha
odplatiti souženťm těm, kteříž vas
sužují:
7. a vám. kteříž souženi jste, odpo
činutím s nami při z'eveuí Pana Ježíše

s nebe s anděly mna jeho.
8. jenž v plemeni ohně uvede po
\ avel aSilvůn aTimotheus mstu na t . kteříž neznají Boha. a kte
církvi Thessalonických v říž nc alouchají evangelia Pins ns
„ ., , Bohu,0tci našem.a Pánu šeho ežíše Krista;
9. kteříž pokut věčné trpěti budou
Ježíši Kristu.
' *

2. Milost vám a pokoj
od Boha. Otce našeho a

v zahynuti od tv " Páně & od slávy

moci jeho.'

10. když přijde. aby oslaven byl v
3. Díky činiti máme svatých svých a předivný byl ve všech.
kteříž
uvěřili;' nebo věřenojest našemu
'a.
Bohu vždycky : vás. bra
svědectví od vás o tom dni."
tří. tak jakož hodno jest. protože velmi
11. Pročež se také modlíme vždycky
roste víra vaše a rozmnhá se láska jed
za vás: aby vás ráčil Bůh nás hodny
nohokaždóho z vás k sobě vespolek:
4. tak že my sami chlubíme se vami učiniti ovolání svého“ s naplnil všecku
v církvích Božích pro vaši trpělivost a vůli do roty i skutek víry v moci."
vírui ve všech protivenstvlch vašich a
souženích. kteráž snášíte
slivou. ! u utinkoutelich vnikli. urrlme je v
muky vel-ně. (Vis dále 6—10)
5. na důkaz spravedlivého soudu Bo
Realms! buď | doložsmm; „nvrřeolr nebo:
žího.' abyste hodni 'mlni byli krůlov 9) „oboum
na věčné- muky mocným . slavným
slovem Noe.“
ství Božího. pro něž [ trpíte.

, Pina Ježíše Krista!

&) t. kud trpíte s tou větou. že je ne vis dopoulu
Bůh. oby nékdv ne soudm'm dui svou apnvsdluost
doku-I ! os vás. odmsno vám I.. to vet'oou

l0) L aby pojal své vomb u vět-nou blaženost a slávu
svou. — “) Jinak: „nebot potvrdí se naše svě
dectví (i) ne vás v onen den;“ &.kdy: i vy “
odmóny účastni budete.

II) |.. že vln k svete vih porth

— “) t. aby ne

plnil vás dla sv. mocností své ochotnou vůli k

I.12.—2. IG.
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8. A tehdáž bude zjeven- ten nečle
12 abv oslaveno bylo jméno Pána
našeho ežiše Krista skrze vás a vy chetnlk. kteréhož Pan Ježiš zabije du
chem
ůst svých. a zkazí jasností evého
skrze něho podle milosti Boha našeho
a Pána Ježíše Krista.
příštítoh0.'
(u. u. u.)
9. jehož příští jest podle působení
Kapitola :.
satanova se vší mocí a divy i lživými
zázraky.
Domlouvň. aby nevi-žili, že již na věku jejich soudný

den přijde; nei 3. to
ním bude odpadem od
viry . že přijde eutikríst. l2. nda've' Bohu diky se
jich vyveleui e H. npomina' jich.

1. Prosímet pak vás. bratří, skrze
příští Pána našeho Ježíše Krista a naše
shromáždění k němu.'
2. abyste nedali brzo sebou hnouti
od svého smyslu. aniž se děsili buď
skrze ducha. nebo skrze řeč. anebo
skrze list. jakoby od nás poslaný. ja
koby nastával den Páně.'
3. Nesvodiž vás nikdo nižítdným
způsobem: nebot (ten den nenastane,) leč
prve přijde odstoupení“ a zjeven bude
člověk břicha. syn utraceni... (Ef.5. G.)
4. jenž se protiví 'a povyšuje nude
všecko, což slove Bůh. anebo čemu se
děje pocta! tak že se sedí v chrámě
Božím. ukazuje se. ja'oby byl bohem.
5. Což se nepamatujete. že jsem toto
pravil vům. když jsem ještě byl u vás?
6. A nyní co (jej) zdržuje. víte. aby
zjeven byl časem avy'm.'
7. Nebo tajemství nepravosti již pů
sobí :' toliko aby kdo zdržuje nyní, držel.
až bude odstraněn."
_
vieíikym dobrým skutkům. v zive víře se za
klidnjicich
]) t. jakož pevne véhte. že Kristu: l'a'u přijde a my
k nemu llironmdent budeme. tak piedc vás pru
sim. abyste . . . (v. 2
2) Smysl; Serene. kdyby nekdo buď klamné- ne
Boa-ko zvlůltni “event. nebo na me učeni. nebo ne
neleky' na mv jméno poduieuy list se odvolá
uje. vás ll.-kul.že jiz prichozi den soudný.
3) !. než prijde soudný den. nastane vleobecae od
padnuti od viry Kri-tory : zruleei obecného po

h'dku. ]edluóna ni spočnt'níicibm—")t. multi-t

(odpůru. protivnik Kristův). človek veskrze lihiny'
. roč-eho zavržení b
4) L via-nu. co u lidi v mtz'vusd jen. e k službě
Bosu nulou. jako chrámy, olúh. obrazy a t. d.
6) I.. : meho ústuibo naučeni vite. co se prve ste'ti
mud . než ona: p'rtjde; co ev. Pavel mini. bylo
Tmelonickym známo, ale nám dosouditi se toho
naprosto jm nemožno: nekteri mini. kinem ev.
evangelia _po viem _m dle Met. 24. M.; jíni
obnos—| Zídův dle Rim. ll. 25.. jíui linek.

7) a již tniemee odpor proti Kristu mnu

počin:

10. a se všelikým podvodem nepra—
vosti. při tech. kteříž hynou: protože
ne řijali lásku pravdy.' aby spasení
b '. Proto jim pošle Bůh působení
b udu. aby věřililži."
ll. aby odsouzeni byli všickni. kteříž
neuvěřilipravdě. alepovolili nepravosti.
12. Myt pak máme co děkovati Bohu
vždycky z vás. bratří. milovaní od Boha.
že vyvolil vás Bůh za prvotiny k spasení
v posvěcení ducha a u víře pravdy :'
(Ef. 1.4.)

13. ku kterémuž povolal vis skrze
evangelium naše. k dojiti slávy Pána
našeho Ježíše Krista.
14. Protož. bratří. etůjte a zachova
vejte ustanovení. kterými jste se nau
čili. buďto skrze řeč. anebo skrze list

naš..

15. Sám puk Pán naš. Ježíš Kristus.
a Bůh i Otec náš. kterýž zamiloval nás.
a dal nám potěšeni věčné a naději do—

brou z milosti,
16. napomlnej srdcí vašich a utvrď
v každém skutku i řeči dobré.

neverou. bludnýul učeuun . usmrevnosu. jenž
jsou předchůdci . nástroji entlkrlstovylni. — ")
t. jenom ie nyni to. co mu brini verejne povsteti
(6), posud Ie) zdržuje; na to bude od-trenruo.
onen 3—5.) zjevne svou moc provozovnu" po

.

8) !.
slovem vhmohoucuostl
své aKlictm
velebným
lesporm ýln
prichizej'm
slávy "v'- nhnhi
ja

kož veškerá nepraule sro vůbec. tak mm
IO

_;

toho.

íoboi — (a)
t. neuveiilt prav-lu nv. evangeliu. v nami to zákon

prev- hínky obsahuje. jehoz“ mlmůnlm spasení
dosahujeme. — “ t ne trest za jejich neveru
opusti je Bůh a o rno lin svetlosve milosti. tak
že ridi e ochotno uveii libí-mu a bludne'mu učení
! sve věčné zam-b.; hrozným následkem never-y

bývž vždy rubl—eli myell. ntvrleui srdce.
12) t. tepovou v“ mezi uejprvuejtimt k spasení. po
svetív ve's Duch-u svntým e sjeviv vn'ln učení
pravd viry.
M) Zai-menej tuto opet. že úst-nl vyučováni předehůll

před pi-mematelnu

tak dehh e pevne Jeko

pirmu veiírl mimo.

236.
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II. k Themloniokým.
. Kapitola cv,-mumie8.
unnehouodllh.

nm.
m - woku-ichw- " „......
kpneevuimnžlvoonsllnnpošehuhiunvirt

3.

8.1—18.

Necjlekobychom
měli moci.'
ale9.aby
omsevhmnebyli
daliupřiklsd.

abystenásledovalinás.
10. Nebo | když jsme byli u vás. to
]. Díle. bratři. modlete se za nás. jsme vám přihazovali. že nechce—likdo

sby slovo Božl běh svůj mělo s osla
veno bylo. jskož ! u vás.
(Kol.4. a.)
2. s eb chom vysvobození byli od

nabedný
est vln.“

dělali. aby také nejedl.
ll. Slyšeli jsme zajisté. že někteřl
mezi vámi chodi nepokojně. nic nedě
: zlých lidi; nebot ne všech lejlce. ale všetečné věci činlce.'
12. Protož těm. kteriž takovi jsou,

3. Ale
věrný! jest
kterýž vh' Ěnůszujeme
utvrdí
: ostHhsti
ude Bůh.
od zlého.
: prosime
pro Pána
ste. sby pokojně
pracujlee
svůjJežíše
chléb
(l. Thee-.d. 11.)
4. Doufáme puk vPánu o vás, že co je i.
vám hkszujeme. i činlte i činiti budete.
13. Vy pak. bratři. neoblevujte do
in pak zpravu srdce vsše vlšsce bře činice.'
(Gel.6. o.)
Bo5ži&v trpělivosti
rietově.
14. Pakli kdo neuposlechne slova
6. Přikszujeme pak vim. hrsti-l. ve našeho po listu. toho memenejte' e
jménu Pána nsšeho Ješlše Krista.. aby nesměšujw se s nim. si se astydl;“
ste se oddělovali od každého bratru,
15. s však nemějte ho ze nepřitele.
kterýž se chová nepořždně." a ne podle ele treacete jako bratra.
16. Sám pak Pen okoje dejž vám
naučení. kteréž přijalijsou od nás.""
7. Nebo sum vite. kterak máte na
okoj věčnýpna všeli ém mleté! Pán
sledovati nás; nebo nebyli jsme mezi budiž se všemi vámi!
17. Pozdraveni, mou rukou Pavlo
vámi nepokojnl.
8. sni jsme darmo jedli chleba od vou: což jest znsmenim v každém listu.
koho. nýbrž v má s v unavení. ve dne Takt piši.
18. Miloat Pins našeho Ježíše Krista
i v noci pracuj ce. abychom žádného z
budiž se všemi vámi! Amen.
vás neobtěžovali.
(I. neu. 2. 9.)
9; :. od vše služeb odměny “dnu.

2)L ne všichni. kteri nl)-li lv. smgsllnm. voči
junn; udi všichni. hodi jinak k viie se přiob

wihlymů'
L
m' | $“““
pumu$%...
6)

mh...

.
vlnejijek je znepokojuje. (ll.)
vyhnáni p_hkh'a.
dle-lev i prikladu m(h.ho(7—10)

Il) Vis vrchn !- 4.16.
13) t.. peknepmim. day-u ML epnvdevoebu
lých . všelijakk pád ,nemhepaýchunedbšnh;
um všdy hodn dobročinn' i ne prokunjte.
14) :. jmenuju mu „brune kpi-edluveným mluvi)
těžšímitresty. —") t. . uk eeebršsi . pol-pli.

Uvod k oběma listům ev. apoštola Pavla
k Timolheosl.
Timotheus byl rodem.jak se podobá. z Lystry. města Lykaonskěhov Malé
Asii. Otec jeho byl sice pohan. ale i matka Eunika i baba Lois křestanky. z Ži
dovsta na víru obráceně. jichž sv. Pavel pro jich upřímnou víru vychvaluje. ') I
dokázalo se na.Timotheovi. jak mocně působí zbožnost matčina u vychování dítek.
Nebot přičiněním a příkladem matčiným byl Timotheus nejen u víře důkladně
vycvičen. tak že sv. písma od dětinství již znal.') nýbrž i v cnostném životě tak
utvrzen. že když jej byl sv. Pavel na své druhé apoštolskě cestě (r. 52—63.)
seznal. všickni křesťanéiz Lystry iz blízkého lkonia to nejlepší osvědčení o
jeho víře a mravopočestnosti vydali.') Proto si jej sv. Pavel za soudruha a po
mocníka v svém apoštolském působení zvolil. m čež Timotheus tak věrným se
mistni svěmu prokázal. že jej ani ve vězení neopustil :“) sv. Pavel pak k učni svému
takovou zase důvěru měl. že mu nejdůležitější věcl úřadu apoštolského k vyřízení
poručil. až jej konečně po svém prvním vězení (62—64), konaje cestu po Malé
Asii a vida. jakě nebezpečí církvím tamním od bludařskěho učení hrozí. v Efesu
biskupem ustanovil. Dále se bere na svě cestě a věda. jak těžkě postavení mě
Timotheus v Efesu. napsal mu v otcovské pečlivostí sv. apoštol asi r. 64. po Kr.
někde v Macedonsku (v Filipi ?) tento první list. v němž jej u víře potvrzuje a
příhodně mu dává naučení, jakby úřad svůj biskupský řádně zastávati měl; zvláš!
pak jej napomíně. aby častějiobnovil milost. udělenou jemu při vysvěcení.—Druhý
list k Timotheovi psal sv. Pavel. když podruhě v Římě vězen &již blízek smrti
byl (r. asi 66.)') Jest poslední velmi tklivě napomenutí sv. „apoštola národů"
k učni svěmu. téměř „labutí jeho zpěv.“ v němž nejen svou otcovskou k němu
lásku a snažnou pečlivost pastýřkou. nýbrž i ducha prorockěbo jeví. — Oba tyto
listy. jakož i následující k Titovi, moudra. spasitelně naučení ]: vedení úřadu
duchovního pastýře vůbec obsahujiee. proto „pastýhkými“ slevou. „Tyto tři
listy má stále na. zřeteli míti každý. komuž v církvi úřad správce duchovního
svěřenjest.“ dí sv. Augustin.—-O Timotheovi jeětě víme. že pro vim vězen byl. ')
že v Efesu smrtí mučenickou skonal. byv od pohanův ukamenovin r. asi 97. po
Kr. stár jsa okolo 71 let.

„Sk.-18,1H.Tim.
1.s.-=)n.'n- a.s. -')sL10z—')m.11.xou.

ll.Ti-.4.6—8s18.—')2Id 1328.

l.?isn.L-')

I. k Timotheovi, 1.

I.l—ll.

Prvni epištola svatého apoštola Pavla

k Timotheovi.

Kapitola !.
Pound! 'l'lnothoo.vol-ojejo) umi-mých
12. ndhé

rodů nemajlclch konce:“ což vice hádky
Mlok. působl nežli vzděláni Boží. kteréž jest

nebo u |>|-íklad.jak hojné Bůh oo ném lni

u vliv."

lo-t non obul; w. upomíná ho. aby to „má drtil

6. Konec zajisté přikázani jestit lá—
ska z srdce čistého a. svědoml dobrého
: viry nellčené.
6. Od čehož někteří zbloudivše. obrá.
\
. apoštol Ježlše tili se k mamomluveni.
Krista podle poručenl
7. chtíce býti učiteli zákona. nerozu
Boha. : sitelo naše mějico ani co mluvi. ani co tvrdi.
ho.“ & finta Ježlůe.
8. Vime pak. že dob ieet zákonf
naděje naší."
když ho kdo náležité uživ :“ (Rím.7. 12.)
'
2. Timotheovi. milému synu
9. .to znaje. že zákon není uložen
*—u vlře. Milost. milosrdenstvl : spravedlivému. ale nespmvedlivým a.
koj od Boha Otce : Krista nepoddmým. bezbožným & břišníkům,
ggžlše, Pénn našeho?
neélechetným a nečistým. vrahům otcův
: matek. vražednikům.
(51. 16. l.)
10. smilnlkům, samcoložnlkům. lido
3. Jakož jsem prosil tebe. abys zů
stal v Efesu. když jsem šel do Macedo krédcůmfllůřům a křivopřlsežnikům.
nio. bys přikázal některým. aby jinak &jestli co jiného jest na odpor zdra
vému učení.
naučili,“ (Nil. 4.7.1L'l'im.2.28.Tit. 3.9.)
4. aniž hleděli básni . vypmvovénl
ll. kteréž jest podle slavného evan—
pnvů viry.

!) Boha Otce ]mooojo epitel-m. i. upnout nh
od věřilo-ti určil. - ") Pnévodi jodlnb ' no

nndth quai
!) Dohá:
budiž niebo
tobě! xočlvt.
čloli vie-| vůbec mlloeu'

přid. uno11de

| niloudooltvi . :

nebo vyplýnjici pokoj pudink ]. oby nu du

vali non otcovůon o nebo péči uvodčn. dle

ktorú .: o nebo th" ohiu', aby nikdy dolu

Bott cepol-bylgl aby hoci-| upon-unlike

vh- chybnjieim
| luluon

přilnutítitulo

udonnu vždyprot—nl.
8) Lnožjůjnan hnul: eby “ného jiného učoni

midi-Ii.

4) Nemynli tm rodolmmy. jakych u Zidů být-Io k
doh'uni rod-nooponloupoom' (jako Mot. !. l. Luk.
&): nýbrž marné vyčiuni ntřid nebo todů anděl
ůých. o jichž početa pořádekučitolové : Zidovuu

u bádali. vnuků uji, pohnneh'-' no mieico| .
učeoim beatu-kým jo lpoiujico. — “) Dolni:
tak pro-hn ubyl i oni učinil.
'. od Boha ultnnoveny'."ný. užitorný. (Šum 3. Bl.)
— ") t. důkladnou ukon: mámonti nabliii. žo
úkon dm 0 noho olpnvodlnltl nemůže nikoho.

in tolika-od hhchu uma. je) uluujo.

trati.

tak že kdo nii . onpnvedlnénjen. . dle učni
Eri-ton ulo. ! lišky & Bohu . oo pro tucty,
jimiž ukon bmi. břichuto varu).. (9-I1.)
10) t- it.-"i lid jimji (mag.). . ' otroctvíprodávali.

1.12. — 2.13.

Lk'I'lmotheovLLB.

gelia blahoslaveného Boha. ježto svě
řeno jest mně.
12. Dík činím tomu. kterýž mne
posilnil. ristu Ježíši. Pánu našemu.
že mne za věrného soudil a postavil
v službě,

13. jenžto jsem prvé byl ruhač a pro
tivník a hénce: ale došel jsem Božího
milosrdenství. poněvadž jsem to s ne
vědomosti v nevěře učiniL'
14. Roshojnila pak se náramně mi
lost Pána našeho s věrou a láskou, kte
ráž jest v Kristu Ježíši.' '
15. Věrné slovo a všelikého oblíbení
hodno.' že Kristus Ježiš říšel na tento
svět. aby hříšniky s ' . ; nichžto jé.
první jsem.

1887

Kapitolu :.
Napomieé k modlitbě-.

avlélt sa vrchnost: &. uči,

jak se maji nutí í ženápii
ovatLslužbáchBožích poč.-N

]. Prosím tehdy přede vším. sb či
něny byli prosby. modlitby. přímliivy.
díků činění sa všecky lidi.
2. ra. krále i za všecky. kteříž jsou v
úřadech vysokých postaveni, abychom
pokojný
tichý život vedli(Řím.
ve 18.
vší l.)po
ožnosti aa čistotě.
3. Nebo to dobré jest a vsécné před
spasitelem naším. Bohem.
4. kterýž chce. aby všickni lidé spa
seni b li a ku poznání pravdy přišli.

(Mat.9. 13.Nar. 2. H.)
5. edent jest zajisté Bůh. 'eden také
16. Ale proto jsem došel milosrden— prostředník mezi Bohem a li i. člověk
ství. aby na mně prvním dokázal Kri Kristus Ježíě.'
stus Ježiš všelikou trpělivost k nau
6. kterýž dal sebe samého na vykou
čení těch. kteříž budoucně uvěří v něho. pení za všecky. na svědectví časy svými.
k životu věčnému.'
(Mat. 20. 28.)

17. Králi pak věků nesmrtelnému.
7. pro kteréžto ustanoven 'sem jé
neviditelnému. samému Bohu čest a kazatelem a apoštolem. (pravdut pra
sláva na věky věkův! Amen.
vím. neklamémč) učitelem národů ve
18. Toto přikázani poroučím tobě. víře a pravdě.
synu 'I'imothee. podle předešlých o
8. Chci tehdy. aby se muži modlili
tobě proroctví,' abys bojoval dle nich na věelikěm místě. pozdvihujíce čistých
rukou bez hněvu a sváru.
dobrý boj.
19. maje víru a dobré svědomí. kte—
9. Podobně i ženy v oděvu slušném.
réžto někteří odvrhěe. utonuli s vírou:' stydlivostí a střízlivostí se ozdobujíce.
20. : nichžto jest Hymeneus a Alex a ne kadeřavými vlasy. nebo zlatem.
ander: kteréž jsem vydal satanu.' aby nebo perlami. anebo drahým rouchem:
se naučili nerouhati.

13) t. amd..

že Kristu

(|. Petr. 3. S.)

(l. Kor.5. 5.)

pravý Heaia's jest. bevh'l

jeem re u'kon Pine. mine. že dobře ein-m.
M) t. ulusu Boží se vita a la'aka křesťanská tak
ve mně “mohla. že l se apelwla "plen jsem.

'. že Kristus se nesl a trpěl. aby na

hříšně spasil. zasluhuje. aby vileknl ochotně je
přijali a v ni uvařili.
16) l.. na mne hříšné-m Bůh ekésatl réal, že i nebo
vezli hi'ižnik u něho milosti dolití může. aby
žádný eeaeufal.
'
IB) |.. dle svatých slev. které a při vytvareni před
nášena byla. abys : ních své knu'ski- povinnosti

pom. .
19) :. posbyli víry; nemravnost a pmtepžinest býva
hlavnim původem odpadnuti od pravé viry.
20) |. vyubceval jsem jeacirkve, takže nejcouce účastni
nelle-tl jejich. útokům alěho ducha vystavení jsou.

10. ale jakož sluší na ženy. kteréž
ukazují_pobožnost dob mi skutky.
ll. Zena at se učí číc. se všelikou
poddanostl;
12. nebo ženě nedopouštím učiti.'
ani
nad mužem.(l. ale
byla
v m Ipanovati
čení.
Kor.aby
14. as.)
13. Prvé zajisté Adam jest stvořen.
potom Eva;
&) Kristus Jesil. nm
vlel Boží. sul-the

v na nebesa a nad.“ ne pra—
sveho tlevěčenatvi altavlč

ným prosáednikam. jednatelem a saunu.

oro

dovnikem nalun \: Boha Otce.
' je mu se
nie své nyni oslavné človéčaestvi. ( in. 8. M.)
12) t. v obecném abreaa'ždenl. pil službách Besich.

Lk'IÉmotheovLůái

2.l.. _ 4.].

14. s Adam nebyl sveden. ale žena ' 9. msjíce tajemství víry v svědomí
'b'stóm
jsoucí svedena byla v přestoupení.
.Ale však spasena bude resenim
10. Ti psk buďtež prvé zkoušení. s
dell. jestliže seu-vk u víře a lásce a v tak posluhujtež. žůdnó úhony nemajíce.
posvěcení s střízlivostí.
ll. Též | ženy' buďtež stydlivé. ne
utrhavé. střízlivě. ve všem věrne.
Kapitolu e.
12. Jahuové buďtež 'edné manželky
Učí.ms vleetnostímají míti bhknpove(hodi) sjeli-ove. muži. kteřížby syny sv! dobře zprovo
vali
: své domy.
]. Věrné: slovol'Žodů- li kdo biskup
13. Nebo kteříž budou dobře poslu—
ství." dobré ráce žádá..
2. Mot pet býti biskup bez úhony. hovsti. dobreho stupně si dobudou' &
jedné manželky muž.'střízlivý. opatrný. mnohé doufánlivosti u víře. kteráž jest
v Kristu Ježíši.
(1.Petr.5. s.)
způsobný. stydlivý, k hostem přívětivý.
14. Toto tí píši. maje naději. že brzo
schopný k učení:
(m. 1. 7.)
k tobě přijdu:
3. ne plin vína. ne bitec. ale mírný.
15. pakli prodlím. abys věděl, kterak
ne svárlivý. ne l.akomýsl
vcem. máš v domu Božím obcovsti. kterýž jest
4. svého domu dobrým
církev Boha živého.“ sloup a utvrzení
syny“ msje poddané u vší čistotě.

pravdyz"

5. Pak-li kdo domem svým vlhdnouti
neumí. kterak o církev Boží bude peči
16. s zjevně veliké jest tajemství po
míti?
božnosti, kteréž" zjeveno jest v těle.
ospravedlněnojest
v Duchu.'" ukázalo
6. No v nově na víru obrácený: aby
se andělům-j- kíw'mo jest národům s
dtb
se nlepozdvíhl v pýchu a neupadl v soud
jcst ns světě, přijato jest v
sve
7. A musít také svědectví dobré míti sulvěřeno

od těch. kteřížjsou vně.' aby"neupadlv
pohsněni a v osidlo ďáblem."

Kapitola 4.

8. Též dobně jehnove buďtež sty
dlivi. ne goojího jazyku. ne mnohemu
vínu oddáni. ne nírzkóho zisku žn
dostivi;

"odpovídá. jeho přijdou bludy e 6. “ve Tímotheovl
nekterž neněen'

l) t. to. co říct hodlám. provdívs jest. e proto ndy
verne ee se:.hovej. — ") Tim mini í úřed kuž
eky'. nebo! jsou indi nsmbstkove biskupů v
inom oboru l povinností l
i. —
2) !. kdo k biskupekhnn (tnsitkěmn) úřední se volí,
nesmi než jednou jedne ženy manželem býti; kde
jakkoliv dve manželky mel. buď než byl křesle
nun. ne jednou. (jak u pohonů nesřidh být-lo)
nebo že jeho kieli-| po smrti jedno menželky

dmbon pojal. sm even eesdrželtvostas

otěž

uhodnout & tě důstojnosti doka'snl Jost

íneml

církve dotu—nd pruh.

etojnostihos-u nel-l,

l. Duch' pak zjevně praví. že v po
sledních časích“ odstoupí někteří od

víry. Eslouchsjlíce
duchů(ll.bludných
učení
belskýc
Tim3. l.) a
9) t. jsouce í pravověrní i mrnvopočeetnl.

11) L ty které eskeírhvni službe volily.aby

'křtóoi

lenských poslnhovsly. chudých a oemocnyeh sveho
poblevi opatřovlly. slnly diekooky.
13) t. mnohých “sloh před Bohem ! před lidmi.

hodní se nisou.
žení byl.

eby k vsth důstojnoeu pový

lb) :. jelikož Duch svntý v srdcích vel-ioíeb přebývd.

— ") L ne nit vielíh' pnvdn spoůvn. jako ste

mi nn n'klndn:která est-omylu;
'kledn ženatých 16) t. velike tajemstvi viry
a e ehled vii

ie tonutí jsouce k dd

pobožnostijest učení o nelení. životů. mdení
s mlevení Synu Božího. — ")

bun)po teen življeonne

4) t.
jež byl zplodin nežres.)
byl se biskupa(kasu) zvolen
e vysvěcen.(Svahu
6) .. eby náhlým v tak v-duon důstojnost pov-ne
lení-n my_lnol s tak ti:: _nvržení nedoiel.
I.jeho

Dle ieebsbo,

jak se nyní čte. „Bůh sjem jest v tele. espre

vedlneejest v duchu. okin! se“ std. - '"

divy e ee'ueky Duchu "nebo

se eo prevý

Boží
' pukenl—
m poÝLÝHMJWŘLŽŠŠ.
son: nn pousti. (
l)L„5:5
ev'ntýi
svlůitnílnvnuknntim.
—pžíčítd
")a
po celýčns
ukve.
— "') Vtelký blnd
dihln. jakožto lhiříod poutku . eset lil. (Jan

8. dt)

.

6. 2. - 5.10.

I.lr'I'imotheovi.4.6.

2. v pokrytství mluvících lež e zpr

13. Dokudž nepřijdu. buď pilcn čí
na omínani a učení.
14. ezanedbávej milosti. kteráž jest
v tobě. kteráž ti dane jest skrze proro
ctví s vzkladaním rukou kněžských.'
15. O tom přemýšlej, v tom bud': aby
prospěch tvůj zjevný byl všechněm.
16. De' pozor na. sebe ina učení: v
tom trvej;' nebo to číně. i sám sebe

—taní.

zngné'
majících svědomí
3. zabraňujících
ženiti své:
se a vdavetif
přikazujícícb zdržovati se od pokrmů.
ježto Bůh stvořil k vděčnému užívaní
věřícím: těm. kteříž pbznali pravdu."
(Řím. u. a.)

4. Nebo všelike stvoření Boží jest
dobré a nic nemá. býti zemitano. což se
sdíků činěním přijímá:
('l'it.]. to.)
&. posvěcuje se to zajisté skrze slovo

Boží a modlitbu.'
6. Toto předkládaje bratřím. budes
dobrý služebník Krista Ježíše. vyži—
vený slovy víry a dobrého učení. kte

réhož si došel.

apaaena uů'níš i ty. kteříž tebe po—
alouchnjí.

Kapitola &.
Delhi oenčenl dlvl 'l'imotbeovl. kterekby se z roellčným
v církvi ůdům uchovetl mu.

[. Staršího netresci. ale nepominej
jako otce: mladých jeko bratří;
2. starých žen jako matek: mladic
jako sester ve vší čistotě.
užitku: ale pobožnoet jest ke všemu
3. Vdovy měj ve cti.' kteréž právě
užitečná. majic zaslíbem nynějšího ži vdov jsou."
vota. i budoucího.
11inktera vdoves ny anebo vnu
9. Věmót to slovo a. všelikého oblí
kymá.. at se učí nejprv! dum svůj zpra—
bení hodno.'
vovati a rodičům odměnnou službu pro
10. Proto zajisté pracujeme' a zloře kazovati:' nebo to jest vzácné před
čeni býváme, že naději máme v Bohu Bohem.
živém. kterýž jest spasitel všech lidí.
5. Ale kteráž právě vdova jest a
zvláště věřících.
osamělá. at mi naději v Bohu a trvá
ll. Ty věci přikazuj a těm vyučuj. na prosbůch a modlitbách dnem 1nocí.
12. Nižůdný mladosti tvou nepohr—
6. Nebo která v rozkoších jest. ze
dej:' ale buď i'íkladem věřícíchv slovu. živa mrtva jest.
v obcovkní.v 'ce, ve víře. v čistotě.
7. A to přikazuj. aby byl bez úhony.
(Tit. 2. 7.)
8. Jestliže pak kdo o sv „a obzvláště
o domácí péče nemů. víru zepřel a jest
„mlhou.piípeleoym nemenim. zne horší nežli nevěřící.
„& m:
mapě.“
]ekúudčlodopovhtey'meběmoům.
ee
9. Vdovabuď vyvolena.' ktenížby ne
vůtaý- otnkům.
ktel-isvým pánům byli deku. ej.
» Cell to proti blud-nm. ktďl učili. :. nama
měla méně šedeaati let. kterlzby ybyla
Modlioýmpvýtvlutpoblevl iooůbevino. jednoho
muže manželka."
oepoobenliodBohe, aleodďiblenlletobopek stav
10. majíc svědectví v dobrých skut
menielaky' tenhle. jhým mnkoetem povolovell.
7. ičemných' pak a babskýcb básní

veruj se: ale cvič se v pobožnosti.
8. Nebo tělesné cvičení' malého jest

- ») :. kleahnům není potlelli. &nltl jako 2m
rozdílumealpotmy čistý-ilo nečhýml.
!) t. kooenoopredjidleu. Oetetnt vil let. 15.11.
| poznamenala

]. 4)
MW!
bez-ut

nečbty'eb.
jak“ vůbecpohne“ mmm.
byly.

8) trolůbozuvolthi
mrtveoittlenič-i.
voih'nlho“hlavniho

veeí zlých šedo-ti . hodní chodí.
9) t co jen: preve řekl. že ee pohodou. se ale:

allbejeblaženýživetlellelnevtůnod.

jest

ebvo pnvdlvt e vuoi ee seebovq _(Bv.
10 „M6
menu-pi—vpovnioliJan at.)

12 Else zete, žeby! Thotbeusw
bulu“ eel„Math.

BIH Gun.

14) !. hled zachoval allen edu-oe tobe od Belle
_tvhn. když biskupovi (knď) na
tebe roce

7) Vhtne dle hoklho: -„neevety'ebf

16) t. loheboďoetavičnOpu—Áebyeletm evlellke
ohoetimpmpival. Uhl svým učení-k
loeh'v

8) roce jich tekl Mým
od cirkvezapomel-.
1.—) u) ; epulteei. (v. a
o "l. mže ' .liál
4) t..et tl emi.; "aimed-voe

Fuji“., vpád—Tukani“
ma.

*) Tono jednouvune. (evms. a)
287
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I. k Timotheovi, 5. 6.

cích. jestliže syny vychovala. jestliže
pocestné do domu přijímala. jestliže

22. Rychle rukou na. žádného ne
vzklůdejf aniž buď cizich hřichův úča.

svatým nohy
umývala..jestliže
jestliže každého
soužení
trpícím
pos uhovala.,
skutku dobrého nasledovala.

sten3 Sebe samého ostříhej v čistotě.
Ncípna již
vody. ale
užívej
skro3vněv
pro více
svůj žaludek
a své
ča
sté nemoci. '
24. Některých lidí hříchově jsou zje
vni s předcházejí soud:“ některých pak
i následují.
25. A tak také i dobří skutkové jsou
při některých prvé zjevni: a kteřížjinak
jsou. nemohou se skrýti.

11.Mladších pak vdov se varuj;
nebo když zbujněly v Kristu.' chtějí se

vdšnti."

12.majíce

odsouzení. protože první
pak spolu! zahšlčivě.učí

moce

se choditi po domích; &netoliko zahál
čivě. ale i štěbetně ! všetečně. mluvíce
co nesluší.
14. Protož chci. aby se mladší vdá
val. děti rodily. hos yněmi byly &
žá

(! příčiny protivn ku k utrhi'mí ne

dávaly.
X5. Nebo již některé zpět se obrátily

Kapitola 6.
Učí. jak ae alužebnící n navařícieh [ n veiíoích pinů
zachovati mají; 3. varuje pýchy e lekotaozti; II. po—
vahusuja k čistotnemn životu; l7. eby boh-ei! k šte
drozti napomíaal. 20. a pravěho učení uchoval.

po satanovi.'

l. Kteřížkoli služebníci jsou pode
jhem.' mějtež pány svě se. hodně vší cti.
aby jméno Páně &učení nebylo porou

o16. jžProtož
mš—likterý
věřící církev.
vdovy.
je. &nebuď
obtěžovšna

hšno.

(Ef.6. s.)

2. Kteříž pak mají pěny věřící. ne
17. Starší. ' kteří dobře upravují. pohrdejtež jimi. že jsou bratří: ale tím
dvojí cti hodnýmijmíni budtez" zvláště ochotněji jím služtež . protože jsou vě
řící a milí. jenž dobrodiní účastni jsou.“
tí. kteříž racují v slovu &učení.'"
18. Ne
raví písmo: ..Nezavěžeš Tomu vyučuj & napomínej. (Pilem.to.)
3. Jestliže kdo jinak učí a nedává
úst voln mlátlkímu.“ a: ...Hodent jest
místa zdravým řečem Pána našeho Je
dělník mzdy své.“

oy tekaterěžpržvěvdov jsou,stnčilo.

(V. MojL25. 4. [.líor. 9. 9. Luk. 10. “l.)

19. Proti knězi nepřijíme' žaloby. leč
pode dvěma ne_btřemi svědk.
20. bázeň
Hřešící
i jiní
měpřede všemi trestej. aby
21. Osvědčujit před Bohem a Kri
stem Ježíšem ! vyvolenýmianděly. abys
těchto věcí ostříhal bez kvapnosti v
soudu.“ nic nečině podle náchylnosti ]:
druhé straně.

žíše Krista. a tomu učení. kteréž jest
podle pobožnosti:
4. ten jest pyšný. nic neuměje. ale

nemocen
jsa lpzrootázky
slo
va. z kterýc
' pocházejía hádky
závist. osvár.
rouhání. zlá domnění,
6. hlídky lidí na mysli porušených &
pravdy zbavených. domnívajících se.
žeby pobožnost byla zisk.'

k nemnž v alnžhe církevní príležitoet

22, t. neponecnj nikoho kvapně k církevní službe.
leč ho byl "lišt dla mravnosti jeho pilně zkusil.
24) t.. nedeha jich vyhleda'vatí: tedy kdo takovi jlou.
mohou hned hu zkoušení od služby církevní od
mrithí bytí. a naopak (Zb.)

mejl. ledy ahnloelí a mimo líně :emravy (13) v

[
v otroctví n pohanů —
o
)) '.& slnžtei
jím tíra ochotnou, že ]eon vaší pool a

u) ní. 5.1.5de
bydhm.

?)

abnjněly
proti mnm-—

nehespetí
Krum 'aaalnžhy
IM:
ktarěmn
aa Mí,
vstoupanímdom

saly. (IQ.) a unlíti učiněny aih zdrželívosti (m.)

15)t. nemohonee
sev mammmím
ahohly. aby as se mnie dostaly.

mamut—

")Mpoetonmimeavplemedil.
-“
Uhlem-lové učitele.

21) |. nalil—odpojenpro jeden nebo drnhon str-iu;
nelenili pwb nežplu byl oba nrany vynlylel.

tak dle Hdn Božího velí přednmeni. a nek b
jinou. luvěžim vaší. úča-tai spolu s vámi tehoš
dobro ni viry (upravadlnení. spasení).
4—6) Smysl: Z pyrhy. aby ee lidem oěanýoi být!
sdělí. a a dakubtlvoeti unedhšvaíí pravěhončaní
Pane. a ohirajia ea ha'dka'ni o vůní. jichž vy
patr-ati. vyakoumatí nebo (1. C..) híonlni myalam
svy'm jako poledlcí a aery tropí. kam přijdou:

6.G-2l.

LkTimotheovLB.

6. Jestit pak ziskem velikým pobož
nost s doetatečností.
7. Nicjsme ze'isté nepřinesli na tento
svět: bez pochyby že také nic odnesti
nemůžeme.
(Job]. 21.Ku. 5, u.)
8. Ale majice pokrm. : čimbychom
se odivali. dosti na tom mějme.
—

14. sh s ostříhal přikissní bez 0
škvmy. ez úhony až do příští P &

našeho Ježíše Krista.
15. jež časy svými ukáže blahosla

vený & sim mocný Král nad králi &
Pán nad pány.
(zjev.17. u.)

16. 'enž sim má nesmrtelnost' s

(ma. 27. ze,)

přebýva v světle nepřístupném; jehož
9. Nebo kteříž chtějí zbohatnouti. žádný z lidí neviděl. aniž také viděti
upadávají v pokušení & v osidlo ďáblo— může. jemuž čest s panování věčné.
v0 a vžádosu mnohé. neužitečně i škod Amen.
(Jul. neu-n. 4.11)
livé. kteréž pohřižují lidi v zahynutí &
17. Bohatým tohoto světa řikezuj.
zau-ucení.
at nejsou vysokomyslní, ani oufnji v
10. Kořen nejistě všeho zlého jest žádo— nejistém zboží, ale v Bohu živém. (kte
stivost. již někteří uzeni 'souee.poblou— rýž nám dává. všecky věci hojné ku
dili od víry : medii se vbolesti mnohe. poživani ;)
(Luk. 13. is.)
11. Ale ty. 6 muži Boží. vsru' se
18. at činí dobře a jsou bohatí v do
toho: následuj pal: spravedlnosti. po 1
brých skutcích; et rádi dávají a se
nosti. víry. lásky. trpělivosti. tichosti.
sdělují;
12. Bojuj dobrý boj víry. dosíhni
19. at si sklbde'í dobrý základ &času
života věčného. k němuž jsi povolán. :
života.
pro nějž jsi vyznal dobré vyznání před budoucímu. aby osůhli praveho
(Mit.6.20)
mnohými svědky.
20. Č Timothee. ostříhej. což tobě
13. Přikuujit tobě před Bohem.
kterýž všecko obživuje. s Kristem Ježí svěřeno. val-uj se nepobožných novot
slov
a sporů falešně tak nazvané vědy.
šem. kte 'ž svědectví vydal pod Pont
ským Pil tem. dobre vyznání.“
21. ku kteréž někteří se přimůnjíeq
(Met.27. u.)
od víry odpadli. Milost s tebou! Amen.
18) t ie jest hrál žldouhy'. Hesiel. nehtu
živote —

svbhe

16) t. nee vhání. přinucen.hi půj-

237.

sh'u nebo.

11. k 'limotheovl, 1.

l.l—ll.

Druhá epištola svatého apoštola Pavla

k Tilnotheovi.

Kapitola 1.
Osvědčil). Timoteovi. že ne a nebo modlí; 6. ne
pomini je). aby aule a neohrožené povinnost avon

plnil; IB. potenci na rodinu(kulfoun.

:?.'D
*:

,

*

'\

.

avel apoštol Ježíše Kri
sta skrze vůli Boží podle
zaslíbení života. kterýž

jest v Kristu Ježíši.'
2. Timotheovi. nejmi
lejšímu synu: milost. mi—
. losrdenstvl. pokoj od Bo—

ba Otce & Krista Ježíše,

„;

Pina našeho..

6. Pro kteroužto řičinu' napomíněm
tě. abys opět vzbu 'l milost Boží. kte
ráž jest v tobě skrze ukladani rukou
mých.
'
7. Nebo nedal mim Bůh ducha ba
.ě. ale moci a milování a. střízlivosti.
8. Protož nestyd' se za svědectvl
Pána našeho. ani za mne. vězně jeho.
ale pracuj spolu při evangeliu podle
moci Boži.'

(Řím. &.IS.)

9. jenžto nás vysvobodil a povolal
voláním svým svatým. ne podle skut
ů našich. ale podle uložení svého a
milosti, - kteráž dana jest nam skrze
Krista Ježíše před časy věků. (Tit.3.5.)
10. zjevena pak jest n i skrze s'e 
né příští Spasitele naše o Ježíše ári—
sta. kterýž zkazil zajisté smrt.“ vyvedl
pak na světlo život i neporušitelnost

3. Diky činím Bohu. jemuž sloužim
od předků' svědomím čistým. že bez
řestěnl mám tě v paměti na modlit
bich svých ve dne i v noci.
slu-ze evangelium.
4.-žadaje tě viděti. vzpomínaje na tvě
ll. jehožto ja jsem ustanoven kaza
slzy. abych radosti byl naplněn.
telem a apoštolem i učitelem národův.
5. vzpomínaje na tu vlru. kteráž jest
(|. Tim. 2. 7.)
' tobě bez krytstvl. kteráž i nejprvě
v babě tvě Ěidě přebývala a v matce
6) :. pro tn lásku. kterou k tobe min. a pro tu
tvě Eunice. jist pak jsem. že i v tobě.'
(Sk. 16. l.)
]

):.

ovolln od Boba umu

nelibeni života več

jehožbylxmm- Jaim..

Miami-kal.

:) Vla !. l. 2. s pesa.
8) :. jako i moji rodičo'ě . phdkovč; móoripřed

eh ' . l
. .
D) 333: tak tn mailem,-ke ' oněch.

vir-n. kterouž ty jsi již dohnal. (8 vs.)
8) Romů. &. nepřátele Pavlovi peukaaovall na Ivča
ntni jeho a a nebo důvod brali proti jeho . Ti

motboeva učení; prda be sv. apeltol "pomine.
eby ale nedbal. raci tak chutných. stěle av.
evangelium klesal.
10) t. jenž smrtí avon nh vykoupil od smrti věčně a
svym : mrtvi-ch "cením doku-l. in | na" k no
vemu neporušltelnhnn. věčně-n životu vak'risi.

„s.—J

nkTimotheovLLa
12. A pro tu přičinu také toto trpim.
ele nestydimt se; nebot vim. komn'jsem
uvěřil. a jsem jist. že on mocen jest
sklad můj zachovati do onoho dne..

(l. Tim6.19)
13. Méjž příklad zdravých slov. kte
rkž jsi slyšel ode mne u víře s v milo
vůnl v Kristu Ježlii.
14. Toho dobrého skladu ostřibej
skrze Ducha svatého. kterýž přebývá

v nds.'

6. Nebo i ten. kdo o úvod bojuje.
nebývk korunován. leč byl řádně bo—
jov
ovsl.
(LKor.s. u.)

brn6. Pracující oržč mi. nejprv užitky
7. Rozuměj. co pravím: det zajisté
tobě Pen ve vsem rozum.

8. Pamatuj. že Pin Ježiš Kristus
vstal : mrt cb. pocbkžeje : rodu Ds
vidovs.' po e evangelia mého.
9. v kterémž prewji' až do vězení.

15. Vli to, že se odvrátili ode mne jeko bych byl zločinec: ale slovo Božl
všickni. kteřížjsou v Asii. : nicbžto jest není u outsno.
(Fiu. m.)
Figellus &Hermogenes.'
10. rotož všecko snkiim pro vyvo—
16. Dejž milosrdenství Pán domu lené. aby oni spasení dosli. kteréž jest
Onesiforovu; nebo často mne občerstvil v Kristu Ježisi s slávou nebeskou.
a že okovy m6 se nestydel:
(Níže4 19.)
ll. Věrné slovo: nebo jestliže jsme
17. nýbrž přišed do Říma. pilně mne s nim zemřeli. spolu s nim i živi bu

hledal | nslezl.

18. Dejž mu Pán naležti milosrden
stvl u Pána. v onen den.' A jak mnoho
mi posluboval v Efesu. t_v nejlépe vii.

Kapitola :.
NepovinnáTinotbee, eby mine e „alive kůul slovo
Boli. IB. eby se vsvevel bludných učitelův. Žlebaby
pilou byl ctnosti vůbec. ticho-tl pú . mimosti svieti.

deme;
12. budeme-li trpěti, budeme s nim
také krnlovsti: pnkli upřeme. i on už.:
zaple;
(na. 10.as.)
13. nevěHme-li. ont zůstáva věrný.
nemůžet sim sebe upříti. ' (Na 3.s.)
14. Ty věci připomínej s. osvědčuj

před Pánem. Neveď se slov: neb to k
ničemu není užitečně. než u podvrž
ceni poslucbsčů.

.

16. Pilně se snaž vydivati sebe se—
1. Ty tehdy. synu můj. posilní se v
mébo Bohu že pH'emnóbo dělnlkn. kte
milosti. kteráž jest v Kristu Ježíši;
2. s co si slyšel ode mne před mno rýž se nestydl.' nžležitě se obireje s slo
bými svědiky. to poruč věrným lidem. vem pravdy.
kteři způsobení budou 1jiné učiti.
16. Nepobožnýcb pak s marných řeči

.)ežise.
3. Prscuj' jako dobrý bojovník Krista
4. Žždný. kdož bojuje Bobu. neplete
se v obchody světské,' aby sellbil tomu.
jemuž se oddsl.
IZ) t. price . utrpení nebo epoltolekebo til-edn nlnži
eoudnhnn dnl'. eby mi je puk hejna odpleul

jako náklad . mky.

se vsruj. nebot velmn prosplvnjl k bež
božnosti.
17. a řeč jejich rozjidů se jako rek:
: nicbžto jest Hymeneus &.Filetus.
18. kteříž od pravdy odpadli. prsvlce.
5—6) Jeko jen ten bojevnik. který Hdnd

viteeoelsvneho
udnheje. . jn ten OI“
úrody poživd.ktefýprve pht mov-l; tak i ty,
Timotlies.bojuj. pmq. eby umu odměnydatel.

M) !. seehovej co druhy poklad prave učení viry e

všech přilnul lísky, jež j." ode mne slytel.

lb) :nesi
sl vuli jeho
umeni
sv.Puls
eby
schumi
s viry
pnvt numhkn.
odřekll. (Srov.

E.,... a)

18) Z toho sonditi ho. že verny' tento piňtel ev
již mrtev byl. i budiž důl-sem. že se sv. epoltol

n mrtvi modlil.

8) Lcepnvy'ělovek. stosrodnkvdlovskebe. jenž
nicmene prve upil. než s art_výehvstsl notliv—
byl. jak ji něim . nu. (Vls úvod kov. sv.Luk.)
9) |. pro nes delikt nesedne. ni l vmni trpi.. ($.)
13) t. byt bychom neveiili tomu. čim chlum:

topiedc splni; nebot neni v u-

meny. jest

vždy veeny. svety' s spr-vodivý.
P."

.

4) Ale bled- | sms: se —

V

t. sloužili Plne . slovojeho venehldsetl. byl sl

tim u lidí bony. pote" e pmiMovim

ms.—3.11.

II. ]: Timotheovl. 2. 3.

1891—

že se již stalo vzkřlšení, &podvrůtili víru

některých.'
19. Ale pevný základ Boží stojí.'
maje znamení toto: ..Znůt Pán ty. kte
říž'jsou jeho;“ :: „Odstup od nepravo—

sti ksžd. kdojmenujejméno Paně!“"

Liči slě mnvy učitelů bludů-tych; IO. uopemiuě Tl—
metbee. eby se pevně duel toho. čemuž se od něho
slovem . příkladem vyučil. "lišt pak eby pilně črt-al

není pism.

1. Toto psk věž, že v posledních
dnech' nastanou časové nebezpeční;

20. domu pak velikěm' jsou nejen
(|. Tim.4 | [I.Petr. 3, 3. Jud. is.)
zlaté a stříbrné nádoby. ale také dřevě
2. budou! lide sami sebe milující. ln
nó i hliněné. s některé zajisté ke cti. komí. hrdí. pyšní. ruhsči. rodičů nepo
některé puk ku potupěf'
slušni. nevděční. bezbožni.
21. Protož jestliže se kde od těch
3. nelitostivi. nepokojni. utrhači. ne
věcí očistí.. bude nádobou ke cti po zdržclivl. netiší, nedobrotivi.
svěcenou : užitečnou Pánu. ke všeli—
4. mdci. zpurní. nedutí s milovníci
kěmu skutku dobrému příhodnou.
více rozkoší nežli Boha:
majíce sice tvářnost
božnosti.
nůsleduj pak
spravedlnosti.
j22.ale
Mládenčích
žádostí' sevíry.
ve— ale5.moc
jeji zapírajice. A těc se veruj
lásky : pokoje s těmi. kteříž : čistého
6. nebo z těch jsou. kteří se vluzují
srdce vzy'vsjí Pána.
do domův.s zjimsně'vodi ženky." hříchy
23. Blamivých pak u nekázaných obtíženě. kteréž puzeny jsou rozličnými
žádostmi:
otázek se vsruj. věd:..Tim.
že plodí
svery.
1.4.11;
3.9.)
7. vždycky se učíce & nikdy ku po
24. Na služebnlk(s Paně nesluší! vs znení pravdy nepřicházejice.'
diti se. ale aby byl tichý ke všem. způ
8. Jako pak Jeunes s Mambres' pro
sobný k učení. trpěliVý.
tivili se Mojžíšovi. tak ! tito se protiví
26. jenžby s mírností trestal ty. kte pravdě; lidé na mysli porušení. zbloudili
u vim."
říž se protivl

rsvdě: zdsžby snad ně—

kdy dal jim ůh pokání ku poznání
pravdy.
26. aby phšli k sobě : osidel ďáblo
vých. od něhož u vězení držáni' jsou k
jeho vůli..

9. Ale nebudou dále prospívsti; ne
bot nesmyslnost jejich zjevne bude
všechněm.jakož : oněch byls.
10. Ty pak jsi došel mého učenl.
ustavení, úmyslu. víry. dlouhočekdní.
millolvání.trpělivosti,
Liprotivenství.
utrpení.
jskůž& se
mi
přilhod'e
v Antiochii.
v lkoniu
v Li

18) Byli: nkiileui
bludal-l. jenž
učili. že pnv'o.duchovně
všecko. co se v pism.
: mrtvých
to

likeclenum“ se mě. s. e uevěm ebtlveul dub

1) &..)eu

bldněm životě ' nebesích. s pepirsli vúřihui

0) t. svůdey'm. liebe-retain učni:- je“ . jako

"stesti kite usbe pekui (pb Éim. e. a) . e

till. jih).jejíi .

ke vysnimviry.b. jiil

stary ukon učí. (ob 19, .b)
19) :. byt i nekteri od viry edpdljsou

věnciu
vii.ževuli.neim
tim dolni.
jsou vyve

. budou vždy

jeho.přídrži
-—") Pius
:. tyto.

dve ulpí-y mejl věrnieldebuid Piu |||-jee usvě
mnm-ii. uýbn l u pravidle. heslo nebo živou;

domy,se u chrudim hlenu-ml odpisy reu
20) Julii :).“
l cirku. uživnni.
(LTI-u. 8. lb.
[počesměmu

;;.

(.ad

věc-n

:evnlivý m. nečistým.
21) &.udi výš. miueuy'eb bludů . eepmessi se vy

sui—bd

&) |. vuni u mládežeebyěduyeb. ]slei jsou: lobbo
mphest. bujnou. marnost..vleučuon.. uhelnou..
N') |. oby vůlí jeho bee-lí .

.

keuel světu. nýbrž vůbec toliko ee

,"budeucut

esidly nvjnky'mispent-ně. tak že u svůdd svými

jdou. lmtoliv enl ebu-ji. — ") :. nekteré lol:

temy-lub.
7) Delluy eirkevui. Behuiel! teto prerueu slovu
speleobve “přiliš doc—tečně . mvrubno de
hraji. nebot vždy sí hleděli blud-řevu sieht:
prime . pomocí u slubiibo pohlavi žen-těhu. ]ebei.
puk i k uuyteui
ých svý'eh “do-tí, i &
"Adsm]iny'th mrsee podiv-ll. (Vis sv. Jel-eu.

lllt kmluibmú)

QDByla „má

čarodějnici.(ll. HojL'l. ll.) Sv.

Povel jmeno ]íeh uvodi dle ústního podiu. — ")
L uislsdbelu
ých mnvů mu se víry uo—
scbopul. ul: že ji sevrhll. Mynl ueperuleud .
svedomi dh“ viru Půdy příjimsji. pornu-ud puk
mysl. srdce bhchy spa-buě viru uvrbuji. ('l'lzee

sun)

II. k Timotheovi, 3. 4.
stře. jakňž protivcnstvl snášel jsem. a
ze všech vytrhl mne Pán.
12. [ všickni. kdož chtěji pobožně
živi býti v Kristu Ježíši. protivenstvl
trpěti budou.
13. 2“ pak lidé s svůdcově prospl
vati budou v horši.' bloudice & v blud
uvádějice.
14. Ale ty zůstávej v tom. čemu jsi
se naučil. s co ti svěřeno jest. věda. od
koho jsi se naučil.
15. A že od dětinstvi pisma svatá.
znáš. kteráž mohou tebe naučiti k spa—
seni slu-Le viru. kteráž jest v Kristu
Ježíši.
16. Všeliké pismo od Boha vde
chnuté užitečné jest k učení. k trestáni.
k napravováni. ]: cvičeni v spravedlnosti.
(ll. Petr. |. 20.)

17. aby dokonalý byl člověk Boži.'
schopen ke všelikému skutku dobrému.

Kapitola 4.
Napoli-lid Timah.. pro Boba. aby stůl. s neohrožené
hal; 6 předpovi“ svou smrt . osloveni; 8. prosí.
eby ! nemu brso pritel; l6. vyprunle o své první
obrnu před soudem; 19. pudr-voje nehtu-ých „lm

. uriri list . bubáci-nim.

l. Zapřisahům tě před Bohem s Je
žlšem Kristem. kterýž souditi bude živé
imrtvé v příští svém s království svém:“
2. kai slovo. nsbizej vhod i nevhod;
tresci. pros. žehři ve vši trpělivosti s
v učenl.

(Fil. 2. H.)

3. Nebo bude čas. kdyžto lidé zdm
vého učení nesnesou. ale podle svých
žádosti obirati si budou učitelů. lekta—
vých uši jsouce.'
13) t. “i o “| poč-'(!i umi borii ijlnč uvidi-tibn
dou. -—Juu! se svliitni snu-oni blndn . bludnhi.

is sprchu se jedno-nómylnóhopanls víry '

cirkvi, údy dilo . ulo se pouhou . od prnvdy
uchylují. jeden článek po druhém mrhniice. ss
konečně v haló nevóie se octnou s ntooon.

17v !. nejen slna'obnik Beii. učitel eirkmi,

may. kdoi se Bohu nenutil. linku.

nýbrž

!) c..pro linku k Bohu . Kristu Jem. “dů—Ii u
nebo milosti .!qu . účesu—stvív holemi jeho.
ss" přijde k soudu.

8) t. eby lili k libosti mluvili. co by n.ll jejich the“

lekl-olo.slo ne to. čůo prstů nhni ua.

4. a od pravdy zajisté sluch odvritl.
obrátí ak se k básním.
5. ' y pak bdi. ve všem pracuj! vy—
kone' dilo kazatele. vyplň službu svou!
Stři iv buď!
6. Nebo ji. již počinům obětován býti
s. čas rozděleni mého nastává.
7. Dobrý boj jsem bojovsl. běh jsem
dokonal. viru jsem zachoval.
8. Naposledy složena jest mi korunu

sprevedlnostif kterouž mi dá Pán v
onen den spravedlivý soudce: & neto
liko mně. ale i těm. kteřlž miluji příští
jeho.'.' Pospěš. abys ke mně brzo přišel.
9. Nebo Démas mne o

stil. zamilo—

vsv tento svět. s odšel do qghessaloniky:
10. Kreseens do Galacie. Titus do
Dalmacie.

ll. Lukáš jest se mnou samoten.
Marks vezmi s přived' s sebou: nebo
jest mi užitečný !( službě.

(Kol.4.4.)

12. Tychiks pekjsem poslal do Efesu.
13. Plášť. kteréhož jsem nechal v
Trnsdě u Kapra. když půjdeš. přines s
sebou. i knihy. a zvlaště blány.
14. Alexander. kotlůř. mnoho zlého
mi učinil: zaplatit mu Pin podle skut
ků jeho,
15. kteréhož i ty se vsruj; nebo vel
mi se protivil slovům našim.
16. Při prvni mé obraně' nebyl žádný
se mnou. s.le všickni mne opustili: ne
budiž jim to počítáno."
17. Ale Pán byl se mnou &posian
mne. aby skrze mne doplněno bylo ká.
zsni a. by slyšeli je všickni národové: s
vysvobozen jsem z úst lva.“
&) t. ve všech neměl—echvytvo). bud upak. (2, S.)
8) t. ctnosti. Biče spo'stol
obe—svi od velvejnýeh

ber inckých.Norte “vlne byls padu. bonn

ůvmmkdovúvednsviudL—“)Ls

8 Indo-si oči::bnjuiiltki
“
l)t.pergsmen
"y. jeho.
pnnlsvllnpnm

i.

16)t mdpo'HnniupMmtlle—VM -—")L

|. hrieb.
") t. : nebqočenctvl smrť: nad bylojiž ns hn.
aby oboum byl ! uhání lvům: ale pevnbm
lnu dnu odpovidal. Anebo:vvaboeen jn- s
mod lva. t ukl-sněhucisel-oNm

1996

n. & Tlmothoovi, 4.

18. Vyavobodil mno Pin odo včelikého okutlm zlého : zachová &královstd svému nobeokómu. jemuž diva na
věhy věkův. Amon.
19. Pozdrav Pálky : Akvily. i One—
aiforova domu. (Snan 1. 16.Sk.18.2.)
20. Ernstu: zůstal v Korintu. Tro-

\\v“\
__7
_

4.10—22.

Gmc pak jsem nechal nemocného v
Milétu.
21. Pos
před zimou přijlti. Po
zdnvujl tc Evbulus a.Pudens o.Linus
: Klaudia i všichni bratři.
22. Pán Ježíš Kristus : duchem tvým!
Milost : vámi! Amen.

\ “um/,

V!' ,',', /

EMI.

!. 1—10

.
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'

Eplštola svateho apoštola Pavla

k Titovi

TIC-I
narodil se nioe : rodičů pobanakýeb,') ale brzo od svntdbo Pula na víru obrůoen .
proto milým synem v lmyslu oviem duchovním nazvůn jeotf)
Bylt ee lv. Pulsní r. 51. v Je
ruzalémě přítomen prvnimu němu církevnímu. no nhl u i vyjednalo. že nemají obřuovini býti
pohané. viru Kritovu plijlmqjíoo.') Roku 56. vypravil lv. apoltol Pavol Tita do Korintu. Illy
tam některé věci zařidil.') . pok opět po něm druhý lvůj list k Korint-kým podal. Byv a prv
ního tvého vezeni v Římě propuštěn. podnikl ev. Pavel cestu do zemí výdiodníó. a pozoun ee

nějaký a. na ostrově Krétě (Kandii), zanechal u..

Tito. jakdto

biskupa založenýchamu)

Odebrav ze odtud, napeal mu ani v roce 64. (v Nikopoh'9') tento liet. v nan! mu jako 'linotboovi

pro-peha neučení divi, jak by úřadu nému niletitě k tvému i "členův svýeb upe-neniduetu,
pročež i tento lilt paltýhkým
alove. ZIL k Tim. 4, lo. dozvídáme se. že byl Titu- u
ev. Pavla krůtoe před jeho umrtí. a že se odtud nepochybně k mkuo jeho odebral do Dil
lnataka. Po umrti Pavlově auratil se Titus opět na oetrov Krůta. a lidé tamní církve, blaženě
ekonal. ctil jen asi 94 leta.
'

KRPÍÍOIR
Pozdnviv Tita učí. na

I.

jest důltojooet bilknpova; 5.

jakých mě naunoňti kněží; IO.jak odpirnti blndařům
. 18. jak přianě kinu“ Krěunskýeb.

)avel. služebník Boží. apo

štol pak Ježíše Krista.

4. Titovi. milému synu podle spo—
lečné víry. milost a pokoj od Boha

Otce a Krista Ježíše. S asitele našeho.
5. Z té příčiny zen al jsem tebe v
Krétě. ab čeho se nedostůvě. zpravil
a ustanoví po městech kněží. jakož iji
jsem tobě nařídil:

(St. 14.22.)

6. jest-li kdo bez úhony. jedná man

želky“ muž, maje syn věřící. ne z buj
Édle
vyvolených
žícb avíry
poznání
pravdy. nosti obviňované. anebo nepoddeně.
7. Neboť biskup má býti bez úhony.
kteráž jest podle pobož—

nosti'

jako rozdavač Božl;' ne pyšný. ne hně

2. ]; naději života věč

ného. jejž' zaalibil Bůh.
jenž neklamů. před časy

věků."

vivý. ne pijún vína. ne bitec. ne mrzkě—
bo zisku židostivý:
(l. Kor.4. l.)
8. ale přívětivý k hostem. dobrotivý.
střízlivý. spravedlivý. svatý. zdrželi .
9. pilně se drže věrného slova. kter ž

3. zjevil
]časy svými slovo svě
skrze kázan. kteréž svěřeno jest mně jeat podle učení.' aby mohl zdravým
napomínati &ty. kteříž odplrají.
podle poručení Spasitele našeho Boba: učením
nesmí,“

10. Nebot jsou mnozí také nepo
!) !. podla kázat Um. jod Bůh milodvě k prnvč
víře vyvolitl neu. aby pravdu ev. .
po.
llnll. pobočný život
. tak naději vtěněbo
nivota moll.

2) Jinak: ,ktorona' totiž provdn.(l.) — ") t. plod
divnými věky procesům Adamovi. Abrahamovi .

potokylidumute-m

' Gd.2.8.—')Tltl.i.—')8k.lě.l—dl.
'Š'l'ltl.b.—')8m.8.12.f'ol.
Biblí boků.

6) Vial.'nm.3.2—1.lpoan.
7) LepiveovdomóBožim.lenilprodnklldl.l
odměněuděluje
každému dlej-nu.
eebopnontl
úlohy.
9) t.
pod
oduzdnněbo
— ") a&odpůrw

pravdyphvvědl'ítl.pht-IM
—')ll.[or.
! . 18.7. 8. - 1.16. 1—3.8. 8—8.

. V-___—___—

3l.

K'I'itovLLRB.
slušní. marnomluvnla svůdcovó."liště

dkve'ipřlklad
skutků. v učení.
ovalooti. dobrych
v vtažnosti.
8. Slovo (tvé buď) zdravé. bez úho
domy podvracují. učíce co nesluší. pro ny: aby _ten. kdožby se protivil. otyděl
se. nemaje co alebo mluviti o nh.
mrzký zisk.
12. Řekl! jeden z nich. vlastni je
9. Služebníci ať jsou pknům svým
'ich
rok:' Kréteůitl vžd ck
u poddkni. ve všem se líbíce. neodmlou
linki-LPS;zvěř.břicha lenivL'z , i"
vajíce.
(Pt. 6. 5)
10. neukrkdajíce. ale ve všem ra
13. Svědectví to pravé eat. A protož
vó věrnosti dokazujíce: aby učení pa
treaci
ně, štdjeon
: básní
vl u víl-e.
14. je
ne edice
ovakých
a při aitele našeho Boha ozdobovalí ve všech
káaanl lidí. jenž se odvracují od pravdy. věcech?
ll. Ukázala ae zajisté milost Boha..
163 Všecky věci jsou ciste čistým:
Spasitele našeho. všechněm lidem.'
počkvrněnýrn
8 nevěřícím
nic neni
(Nite 3. 4. )
čiotóho.al pak
oškvrněnajest
i mysl'je
12. vyučujíc nás. abychom odřek
jich' : svedomi). (|.15-.4.4.Rim. 14.20)
nouce
se
bezbožnosti
a
světských
ia—
16. Vymůvají. ie Boha znají. ale
akutky upírají; ohavní eouce a nevě— doatí. střízlivě a epnvedlivě a pobožně
řící : ke všelikómu do 'mu skutku živi byli na tomto světě.'
13. očekavajíce blahoslavené naděje.'
nezpůoobnl.
a příští slávy velikého Boha a Spasitele
našeho Ježíše Krista.
Kapitola :.
14. kterýž dal nebe samého za nás.
Ponik-njn. dusnovaHieích dla anavi. veku. stavu aby nás vykoupil od všelikó nepravosti
vyučoval;
dotvnnjotovioohpcnonnnm. t jít
oo vlo-|
.. nadiijtuoni
vůni
mají. a očistil sobě lid vzácný. následovný
dobrých skutků.
15. To mluv a napomínej : trestej
1. Ty pak mluv. co sluší k zdravému
se vším přikuovůnimf dený tebou
učonl:
2. Starci ať jsou střízliví. stydliví.
opatrní. zdravi u víře. v milování. vtrpe
livosti;
Kapitola 8.
3. atařeny podobne ať jsou v oděvu
UčLh-innvrehnosto- hýdpoddLnLklhý-llda
svatém: ne hánlive. ani mnoho vína mílootlvi.
ani o Boha mílosn' dotodůe. 8. dobrých

ktelřli'
jsou : potřebí
iidovntva.
Ljichi
trestati; kteříž cele

nepohrdejP'u.1$m.4.|2.)

pijlcl; dobrému učící.

(l. Tím.:. ll.)

skutků pilní; 9. naponinl varovntl u nlcomných ott

4. abyo trnoeti vyuyčovalmladice. neko lidibasticka." a poldrui
venirna píchnul:
by mužesv milovaly.na dítky své byly
l. Napomínej jich. at jsou knížatům
laskavy.
6. a byly opatrné. čistotné. střízlivě. a mocnostem poddání. rozkazů poaluěni.
péči majíce 0 dům. dobrotivě. mužům ke všelikemu skutku dobrému hotovi:
svým poddané. aby nebylo důvkno v
10) t. aby příkladn- ový- dekdaall.ie vin kin-tanku
porouhknl slovo Boží.
“obecni n doucí nor-oil.nýbrž podporuje.

6. Tak | mlkdenc'ůnapomínej. at jsou

atlízlivi.
7. Ve všech věcech na sobě samém

MLM—lk

m—sznůu

“tmm-law,.m

S); „MM-jahod svbna'fahodndm;

ll) :.“nejen bohatým. nrouny'rn . vinniony'u. nýbrž
l eýmhid own-ty“- n podrobný-.
ll) \. otlinivi (mirne) k oobe nuny'ni. opnvodllvt k

blíž-inn. 70th

k Bohu; t'nn volhrb není

ll) ...večnn'wn blaionbhotímto. jehoi nanim doetane
pil druhů- pi-iui Pin. k poolednimn
„und

18) t. oe vii mociddstojmstvl vvóhm—' ") & um

n-l prha pnvrhovdtvymdámami-.
Gynt“

ale i

takehovd. nbyoiůdnhn k opovrlnni

“dnů nikdy příčiny nouvdaL

,7-_.—__——._—

K'Htovl, 3.
2. at žádnému nezlořečl. at nejsou
svěrlivl. n.le mimi. dokazujlee věelikě
tichosti ke všem lidem. (Svrchu3. II.)
3. Bylit jsme zajisté i my někdy ne—
smyslnl. nevěřící. bloudicl. sloužlce roz
ličným žádostem a roskoiem. živijsouce
v zlosti a záviati. hodni nenůvisti. ve
spolek se nenávidlce.
4. Ale když se ukhala dobrota a la—
skavost Spasitele našeho Boha.

9. Blhni 'ch

othek a

čitanl

rodův a svhiůyva Ih.zisni o fikci; varuj
se. nebt jaou neužiteěnó a marně.
(ll. Tim. 2. 23.)

10. Člověka kacíře po jednom i dru
hém napomenutí varuj se:
11. věda. že řevrůeený jest. kdož
jest takový. & hřeši. svým vlastním
soudem jsa odsouzen.
12. Když k tobě pošlu Artema. nebo
Tychika. pospěš přijiti ke mně do Ni
lcopoli;' neb jsem tam nmlnil přes zimu

5. ne : skutků spravedlnosti, kteréž
jsme my učinili. ale podle svého milo
(Sk.20. i.)
srdenství spaaeny nás učinil skrze ob— zůstati.
13. Zena, učeného v zákoně. a Apolla
myti druhého narozeni a obnovenl Du
s pilnosti pošli napřed. at nemaji v ni
cha svatého,“
(n. Tim.1. ne.)
6. kteréhož vylil na nás hojně. skrze ěemž nedostatku.
14. A nechat se také i naiinci učl do
Ježíše Krista. Spasitele našeho:
7. abychom ospravedlněni jsouce mi brými skutky předčiti k věcem potřeb
losti jeho. byli dědicové podle naděje ným. aby nebyli neužitečnl.
života věčného.
15. Pozdravujl tebe všickni. kteříž
8. Věrné: jest to slovo. a chci. abys jsou se mnou: pondravuj těch. kteřlž
jich v tom potvrzoval: aby snažili se v nás miluji u vll-e. Milost Boii se všemi
dobrých ekutclch předělu. kteříž věří vámi! Amen.
Bohu. Tyto věci jsou dobré. i lidem
užitečně.
!) t ukr- křest. ' nemile půwbonua Ducha sv.
znovucount jme —

12) Město buď ' Epim !: Akti-: nebo ' Thsůeln na
pomezíHouba-Hm a n Inky Nunn; nebo v Cl

-VI'

uch; toto nimi pepan-ně. ayai doo-la sadklě.

nooo

K Filůmoswvl.

|. 1-9.

Epištola Svatého apoštola Pavla

k Filémonovi.

“l_on,

bohatý a niholný meit'an Kolo-skýa od ev. Pule. jak se zdi. na víru ohrioený

(v. li.).můlotrokn One-imo. Ten zpmnevčřivse pinu svúnu, (v. IE.) utekl aniel doŘíme., kdy! sv.
Povel prvne tun vlun byl. (62—640 Zele—
přebinnsvůo nel Ooěeílnnsamu
své k sv. Pavlu. o
nhl snad vida. lejutf plltd— pin. jeho. Sv. apučtol \Úll ee nešťastník. a nejen jej po
uta. nýhrl i na viru hnusu-tou ob.-im . v vami pokřtil. (v. io,) Jen H'eslenemmac jis
Onósimue tn povinnost. eby Ivou pMiDl-l napravil, k pinu svému ee navrátil a jemu nahradil. co
byl povinen. (v. IQ.) Aby mu vtom usnadnil a jej od pl'lsného trestu. jemu! dle tehdejšího prha
takoví Move podHhali. osvobodil. dal mu sv.Pavel tento list odporudujíoi a poslal jej zpet k pian
jeho. Nejodni se sice v krntidkún listu tom o tichém článku viry. však nicmene důkazem jest

[ otcovské pod: sv. apoštola. kterou! měl nejen o „vioúy obce.“ nýtu-I i o jednotlivce "lišt.
nevylučuje : ní ani té nojspmtii e sebe více provinilé osoby. aby „viem všecko byl;“ i nim
dun divi se v něm vůbý. překrásný nor. jekhyohom se chovati měli k ovým domácím. byt
i sebe oprostil byli a velice proti ehm provinili. —DjSny svetých vypravují, ze Fílómon Onósimovi
nejen odpustil. nýhri i svobodna jej učinil, načo! tento opět do Říma k sv. Pavlu se odebral .
umenin e cihelnou! tak (lupů. to i na kněze a pak na biskupa vysvěcenjest a v Borci smrtí
mučenickou livot svůj dokonnl. 0 Filúnwovi taktů vypnvujl dejiny svntýeh. le byl biskupem
v Koheoioh a to pro Krista unrt podstoupil.

Kapitola jedna.

6. slyše o tvé lásce a víře. kterouž
máš v Pána Ježíše a ke všechněm
svatým:
ho na mlloltDW; saunu. ahyjomubospodnprl
6. aby s olečnost viry tvé sjevni'i
provili 23 s pozdravenim . blahořečnim lavin.

Sv. Pavel chvili files-one pro viru jeho. ktevoui. jak
vůhes mino. dobrými skutky k jiným ]e'l: 8. po—
rouei mu odhehleho eluiehnike
.. prose. aby

\ avel. vězeňKrista Je
_ ' žiňe. a Timotheus
' bratr Filémonovi mi
lému a pomocnlku na

nl všelikého skutku do—
byla v
bróho. terýž jest v vas skrze Krista

Ježlšef'

7. Radost zajisté velikou i potěšeni
měl jsem z lásky tvé: že srdce svatých
občerstvena jsou skrse tebe. bratře.
8. Pročež mnohou důvěrnost maje
2. a Appii. nejmil 'či sestře.
Kristu Ježíši rozkazati tobě. coby
a Archippovi.' spolu jovnlku vnáleželo?

čemu!

našemu."'i cirkvi.kterážjest

v domě tvém.

(Kol.4. 7.)

pro lásku
takový.'
ako raději
starý prosim.
Pavel a poněvadž
nynl vě
3. Milost vam a pokoj od Bo jsi 9.

ha Otce našeho. a Pina Jeilie Krista! zeňJeilče
4 Diky činlm Bohu svému. vždycky
tebe připomínaje na modlitbách svých.
!) Tuk jej nuy'vo. ponevadi mn byl v hlhani sv.
evangelia Hit nepomooen.
2) Dle sv. Jen zm. Theod. a ). byla Apple men
ielhon Fllůmonovou. Anhlppus pak synem ohon.

—“) hspohlpncovnikn.
t._
byl
"má

knhem cirkve

ta.

6) t. “dtm tobe na Behn ' modlitheeh ových. aby
m

s mou a vsech pravoverny'ch křesťanů spo

lečnlvinsjevnsensneneb yls vůheoodevleoh
: dobrých skutků tvý-th. je! pro luku k Krista
Pinu vykonável.

0) t. moho tl jinak mime.
dQl prosim. (D.)

eoihysuč'nlti mel. re

%
1.10—25.

K mámonovi.

10. Prosim měza syna svého. které
hož jsem zplodil' ve vězenl. Oněsima,

ll. kterýž ti byl někdy neužitečný.
ale nyni i mně i tobě užitečný.
12. jehož jsem zase poslal k tobě. Ty
pak přijmi ho. jako srdce mě;'
13. kteréhož jů chtěl při sobě zdrieti.
aby mi poeluhoval misto tebe v vězení
ro evangelium:
p 14. ale bez rady tvé nechtěl jsem
ničeho učiniti. aby dobré tvě nebylo
jako bezděky. ale dobrovolně.
15. Nebo snad proto byl na chvíli
od tebe odešel. abys ho na věk přijal.
16. již ne jako služebníka. o místo
služebnlka nejmilejšlho bratra. zvláště
mně: a čim vice tobě. i podle těla i v

Pánu?

10) !. \ vii.. ne vir-| obrěu'l. _
12) t. jeho lano srdce-M mikinu. jaho mec anebo.
16) .. podle těla. an! jen! bře—Gan. tvůj spolubraer.

1001

17. Protoi maš-li mne za společníka.
přijmiž 'ej jako mne.
18. ak-li ti v něčem ublížil. anebo
jest—lico dlužen. mně to přičti.

19. Já Pavel. psal jsem svou rukou.
já zaplatim. at nedlm tobě. že! i ty sám
sebe “jsi mi dlužen.

20. Tak. bratře! at jů tebe v Panu
užijí: občerstviž srdce mě v Panu.
21. Důvěrnost maje k tvěmu poslu
ěenstvl psal jsem tobě. věda. že i nad
to. což pravím. učiniš.
22. Připrav mi také hospodu; nebot
naději mám. že skrze modlitby vaše
budu vim darován.
23. Pozdravnje tebe Epafras. spolu
věceň můj pro Krista Ježlše.
24. Marek. Aristarchos. Demas a
Lukáš. pomocnicí moji.

25. Milost Pana našeho Ježlie Kri

sta s duchem vašim! Amen.

ms

:: znam

Epištola sv. apoštola Pavla.

k Židům.
bly

(Hebrqji)muméjtd u tuto bahně.

'

: Židontvn nn víru obriooni |. v Jůdako bydllcl.

A&ollv byli tito v Kriotn uvěřili. plod: opoluiúkonn Mojlllovn pevné ne Meli. odpuitčnl bchův
n upnvodlniai bludM obětem lumůkonnlm přičinila. velmi pol: » borilli na ty. kteří out-i
udi opouštěli n_vůbec obi-naňiidovúýd: unodhůvnli. bolest“ onto patriot. jnh celý |“ ctno
úkonni pumila.
před cam jejich hyne . pot.-blizi. Tim n mnohem více rozličnými nátlak,
od utvnelých lodni tvých (Žid. 10. 32—34.) mod i v nebezpočoutvi přídi-holi od viry od
padnutí . opet v Židontvo u nnvňtiti. Proti takovému bludno'muunýileni pul nv.Povel jůo

ji! prd lin &Rim-nim o k Gnlntůln.uk i potomtouto & Židům. chl v něm donutí. jak
celý itn-ý úkon) ovým knanvem. obětmin obi—nd,
byl toliko předpodobnůnim
nikon.

novůo n pllpnvou

!. nemu; protojimphdotnvuje: ]. volobnootBolntví PinnJelíie

nnobno'llonnde viim tvontvun vůbec : nod Anděl,"lišt

nalá“ . vunionůjlijat. kočí-tv! Kristovo

[(ti-tn

(1—2.); 2. uhuujo. jo! mnohem doko

nul tamním stnrou'koonhn;nebotjodlnouoběti

Krizovou. jllto obul inmůkonni jen obi-nombyly, dostávůlc nim vykoupení . lpmni. . proto
plivů tou! dokonalou. nnhovnoou oběti onyno phdpodobňqilci konec vnly. (8_—4. IS.) 3. Důl:
udí. lo Kristu- lrvnvou tvou out-Í nn H'lli n klidny nnio phhojoč. nnmírnč choti učinil. lin
vyhoupl n júouo velela“ na do nvntyně olivy noho-kč vstoupiv. i mim ji otevřel. (4. 14-—
10. SI.) 4. Poli je upomíná. oby violkou nevinu odlotlli. lic to by Boukčmu tmm propadli. n
phdotnvqje jin pl'l'klndy lv. prnotoů. dle ninhlby trpůllvi byli v Mach;
horliví pak u vldikýnh

dno-teda.(lo. 32—134)— Na j..: u.: ton v mm ua. u.) . ja » pm“ podobivRina
& konci prvniho vinni ". anln. nebo bund po nun (r. M.) n sic. jnk učencovédovodi jazykem

holým.

jimi mm

vůbec i Zi“ mluvili. Jil vo “vrtů-n ntoloti nn cnlmiohv Hiponu.Komu

. "na lin ten mi pinn- uvntů všeobecné u přijd. col pak co na mémlchPlomtlntůn
. Tridutlkčm opět. potvrdilo . pvohlhilo.

!: Židům, 1. a.

Učí. jak mount

důstojnostijest Kristus Julii. ,se

mně Behn Otci v hytnostl, v moci. v aILvě . 4. tak

nad. vředy nnděly vyvýkn.

nohokrát' : mnohými
.. způsoby"
mluvívul
. někdy Bůh otcům

*' skrzeproroky:"'

nej

posléze 1

2. v těchto dnech
mluvil něm skrze Sy

afjojž' ustanovil
dě
dieem
všech věci.

6. A opět. když uvidí prvorozeného
na okres země. dí: „A klanějte se jemu
všickni andělé Boží."
(2.1. 96. 7.)
7. A o andělích zajisté dí: ..Kterýž
činí anděly své duchy a služebníky svě
plamen ohně."
(Zah 108.4)
8. K Synu
„Trůn tvůj. Bože.
na věky věků: rla pravosti berla krě
lovství tvého.
9Miloval jsi spřavedlnost a neně
9.
viděl si nepravosti: proto pomazal
ože! Bůh tvůj olejem radosti.
nad spoluúčastnlky tvě.“ (Žalm“, 7—8.)
10. A: „Ty. Pane. na počatku uložil.
jsi zemi a dílo rukou tvých jsou nebesa.
11.0nat zahynou. ty pak zůstaneě.
a všecka jako roucho zvetěejl:
12. a jako oděv změníš je &změněna
budou: ty pak tentýž jsi a léta tvě ne

skrze něhož učinil ! věky:
3. kterýžto.jsa oblesk slávy' a obraz
(žalm 101.26—28-)
podstaty jeho." a nese všecky věcislo přestanou. “
vem moci své. očištění hríchů učinív.
13. A k kterému kdy : andělů řekl:
sedí na pravici velebnosti na výsostech. ..Sod na pravici mě. dokudž nepoložím
(Moud. 7. 26.)
nepřátel tvych za podnoží noh tvychf“
4. tím lepší“ nad anděly učněm"
(ŽdmlOO 1.LKor. 15.250
čím rozdílnějšl jměno'" nad ně zdědil.
14. Nejsou-li pak všickni dnchově
6. Nebo kterému kdy z andělů řekl: služební. posláni k službě pro ty, kteříž
„Syn můj jsi ty.
dnes zplodil jsem Obdfžl" dědictví spasení?

tebe.'“ A opět: „dě, budujemu Otcem
a on bude mně S
(

Kapitola :.

cm?“

m 2. 7. n.l(n'u. 7. n.)

l) l- ralíčnymi dobu:-lí a k mlítným

osobim. —

")
\. buď
při-om nejí-|Jsjevujo
(jnkoprvorodíěům
v djl).nobo
h(J akobovl
na cestě do lio
nn) a). — "')-.“ a. vlocky Duchan sv. nndloně
muže. Num.. Henoch.. Mojřílos). — t) t. u

antěho "ong-lin slnií věrně pudouehad. is Synem
Boži- vyděno jest. jemuž !. budouci blaho lidm
odcvsuno. lot on omnimullLvykowll
a 11. s Behn
iř

l. Protož' musíme my hojněji setřiti
toho. co jeme slyšeli," abychom toho

doby Mcsíěiovy v úkonů nově-. jenž v nniem

snad ne tratilif"

t. Vtěleněverně Slovosvi ., nejnvěnjěim: živote

2. Nem oněvadž řeč skrze anděly
mluvena. by a pevně. a každé přestou
penl a neposlusenstvl vzalo spravedli

vókn nost-l.

2.

blaho-loveni- panny Mario npolnpůnohsní- Duch.
sv. přijdou ělov'otenatví (Jan 1.17). nebot jo—
kožto od věčnosti a
a
,' ajevoval se s

mluňlBynBoůlldomlvúkwóstsrěm.—"
t. Pine—. dle umluvy. ktotonis

ním nsnviel.

(ll- 53. 10—11)

t. jakož dřoěistěIi—řctěho
světhb. pouhy byt—
nold lvě vyehhl. tak Syn Boží jest stejně byt

nood s Otcem.Cíl-hv".tovyměvl řkooe:.Vch

vpdnohol'ěnsnoiohoJeiihlristquohs
Bohu. Světlo a Světlo“ (Vm

oč IH byhoetínpi-imuosti. M
nechuti. (Jan l. I.)
L tin diashow.

sluiobníh

mmm-u

Mk.) -—")s.

líně pod-tacy.

cím pnvý syn nod pouhěho

vanplenějli jen

— ") !—olik-domk

člověče-dví.(Vb v. 2. pon.

“') Johnemu v plano skuteěnt důstoj

noet vyznačuje. (It. 1.18. — Luk.! . Sl.)

vou miru odplaty?
") a—jloNMhytt

prohříchyavonvinonno

obdrlclh nebot vlloknl k spssonl lsvořonl
lion . don-tečně mileoti k tomu duetů-vel.
(

)—

'—

'" t. spam nimpřed-č.6"(l. M.).jako “
„::.-::.
») Len-lnu.".".:Mnm.
"
motonylonulobyncdrlí
“kuch.

aš..

Kdžzákouhlýmuý
odBoh sku.
nk . ). nMi

se n.,—il....- důbiitějě'ijest ukon nový,
SynemBodin, n udál l dokonalejináves-nul
ehovivstí se mi.

ár

Khanna.

3. 8.— 3. 2.

3. kter-aktmy utečeme.' unedbtme-li Pro kteroužto příčinu nestydí se jich
tak velikthospueníf" Kterěžtoučavši nazývati bretřími. řks:
12. „Zvěstovati budu měno tvt brs
nejprvt vypravovánobýti skrze Pins třím svým; u
shromtždění
odtěch. kteříž slyšf—líf v nás utvrzeno

jen.

t.ješto Bůh spolu svědectvívydtvel
skrze mamení : uížraky a rozličnémoci
i dery Ducha svettho podle vůle sve.
(Har. ie. so.)

5. Nebo nepoddsl Bůh andělům bu
doucího okresu zemského. o němž mln—

ví me.'

(L' Osvědčilt psk někdo na jednom
místě. řks: „Co jest člověk. že jsi nsů

vueš? nebo syn člověka. že jej na.
pomětliv?
“ručním jsi jej maličko menším než
anděly." sltvou a ctí korunovel'jsi ho a
ustanoviljsi jej nad dílem rukou svých.
8. Veeckojsi poddal pod noh jeho.“

chvkliti budu “boro-tře
“
(Zola21.as.)
13. A opět: „Ji v něm doufnti bu

rež
du.“miAdalB
opěBt:
ůI.:-Ajou. a dítky moje. kte—
14. Poněvadž tehdy dítky měly úče—
stenství těle a. krve.' ont těž podobně
účasten byl jich." aby skrze smrt zka
zil toho. kterýž měl vlsdu smrti. to jest

ďábla.

\m.13.14.|.xor.15,54.)

15. a vysvobodil ty. ktei'ížto stre
chem smrti po všecken čes živote po
drobeni byli v službu.
16. Ncbot neujsl se nikdež sndělů.
ele pokolení Abrahamova ujal se.
17. A protož měl ve všem připodob
něn býti brstiím. aby milosrdný byl s
věrný velekněz u Boba.' eby opět smí

Tím nejisté. že všecko mu poddal. ne—
zanechal ničeho. coby mu nebylo pod— řil hříchy lidu.
dtno. Nyni sice ještě nevidíme. sby
18. Nebo proto. že sám trpěl s byl

mu vsecko poddůno bylo.“.

_ (nan. 28. 18.1. Kor. 15. ze,)

pokoušen. mocen jest spomáhati také

9. ale vidime toho. kterýž málo men— těm. kteříž pokoušeni bývají.

ším učiněn jest než andělé. aby skne
milost Boží za všecky okusil smrtí. Je
žíše. pro utrpení smrti slávou a ctí ko
runovsného.
(m 2.e)
10. Slušelot zajisté na toho. pro ně
hož vsecko a. skrze něhož všecko jest:
kterýž mnohe syny přivedl k slávě."

Kapltola ..
Ubamje. jek mnohem vsoeteneltim jest ned Hojiíle
Kristu; 7. upe-zírat. bychom poslouchali hlasu jeho.
abychomnebyli navržení.)ůo ee stalo ntvnely'm Židům
na poušti.

1. Protož. bratří svatí. účastníci ne
ůvodss ení e'ich. skneu ení
beského povolání. peti-te na s oštoln' a
dokfnelěhoI?:nilf"] ]
trp
velekněze vyznsní nešehof' ežíše:
ll. Nebo který posvěcuje i kteří po
2. jenž jest věrný tomu. kterýž ho

svěceníbývají. : jednoho všicknijsou!

b.uuu-nulu . — "
I-e opadané
8) nění Krhovo se sekltgelíhíftvi'“; t. "stých
ho lidstva. junž ktiene.

13) Zeln 17.3- — ")

t. donleti bed—ne v Hospo—

dine. (h. 8.18)Toto mincemPevelvmyaln

vybli-bdee

Elite umu.
jakobyon dn
Miniuni.

vttlítirtčsl. eby pro nta úplet dosu

.eby M

a nnl'itíe tek ntes

dokonale-emunim. Velehrad-emu.ndvyttí

'

knhemjejjnennjo.pvotetesaotatnnqvne
Indii obůt, sebe senbbo ne k'I-ítlBoh. Otci
avhn
lebd'isetakí-velogfspnvedhedjeh—o

Int.-reedici“

nemile

toolbabyspasenihdatvelevt
plheee'eoní.
vtiící l)t.poeleletbeod
vykonal—")L
velahtse.,ejžvy
lúúnLvnthnivÚíml.

pekvnthosmileatleeeyoypujed.

8.8. —4.6.

xžmmae
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tím učinil. jako | Mojžíš ve všem domě Kristovými: jestliže však počátek sš.
(lv. Moji.12.1)
klsdu jeho si do konce pevný ucho—
3. Větší žsjistě slšyy tento nad Moj vime.
žíše zs hodna uznán jest. čím větší čest
15. Dokudž se říká.: „Dnes uslyšíte
nad dům má ten. kdož jej vystavěl.
li hlasu jeho. nežstvrsujte srdci svych.

je

4. Neboale
ksždšodům
jest věci
od někoho
steven:
k
všecky
stvořil.

ůhtjest.

0 při onom 0
i.“
16. Nebo někteří slyěevše popouxeli:
ale ne všiekni. kteHž vyšli z Egypta

5. A Mojžíš sice věrný byl v celém skrze Mojžíše.'
domě jeho jako služebník k osvědčení
17. Ne.které pak se hněvsl čt. řiceti
toho. co mělo praveno býti:'
let? zdali ne na ty. kteříž hřešili. je
jicbžto těla psdls na poušti?
6. ale
Kristus
jest. tjskožto
domu
svém;
kterýžto
ům jsmeSyn
my..v
(IV. Moji. ". 37.)
18. A kterýmž upřisůbl. že nevejdou
jestliže důvěrnost & slavnounsději až
do konce pevnou zachováme“
v odpočinutí jeho. než těm. kteříž byli
7. Protož jako dí Duch svatý: „Dnes nevěřící?
uslyšíte-li hlasu jeho.
19. A vidíme. že nemohli vejíti pro
8. nezstvržujte srdcí svých. jako při nevěru.
popouzení v den pokušení na poušti,
(lv. uojLu. !. ed.)
Kapltola 4.
9. kdežto pokoušeli mne otcově vaši:
zkusilit jsou s. viděli skutky mě
Nepomuk čile k stálosti n vil—q
ebyebom někdy úěutní
ikon v nebe-ich: 12. . proto v Boží
10. po čtyřiceti let: pročež hněviv byl! Neženěbe
slovo . milost Kristovu pevne důvežili.

sem byl na pokolení toto s řekl'jsem:
ílito vždycky bloudí srdcem. Oni pak
nepoznali cest mých.
11 tak že jsem přiskhl v hněvu svém:
Že nevejdou v odpočinutí mě.“'
12. Viztež. bratří. eby snad nebylo v
někom : vas srdce zlé. nevěrné k odpa
dnutí od Boha živého:
13. ale napomínejte se vespolek po
všecky dní. dokudž se říká ..Dnes."
sb nebyl někdo z vás zatvrzen okle
maním hříchs.'
14. Učiněni jsme zajisté účastníky
2) t. Kristu svůj ůřed jakožto vyslanec . velůnee.
od Bebe otce ust-noveny'. jiste tek verne vykon!
jeho Nejen. mimo to pek. lekoite Syn Bosí mno
hem vetší slěvy usluh
!) !. Moji“ byl toliko sluhou. hlesnttlem nikon

1. Bojme se tehdy. at snad někdo z
vás. zanedbžvsje nslíbeni o vjití v od
počinutíjeho. není umňn. že se opozdil.'
2. Nebo i nám žvěstovkno jest.. jakož
i oněm: ale jim neprospělo. řeč slyšenň.
že nepřiložili víru k tomu. co slyšeli.

3. Nebo
vejdeme do ře_
0kp:)ěinutí.
kte
řížjsme
uvěřili.jskož
„Tk jsem
přisth v hněvu svém: Že nevejdou v
odpočinutí me.
"“ s síce kd ž dokouk
ns budou díla od ustsnove světs.'
4. Nebnt pověděl na jednom místě 0
dni sedmém takto: „[ odpočinu! Bůh
sedmého dne ode všech skutků svých.“
(l. Hejl.. 2. Z.)

Bdího.
eleúkonem.
Kristus jest
Božílist—12.3)
. taku.l Finem
16) t. Joeue e Keleti. sůstsll věrní. tek těž mnou
dty'mž
(B.)Syn
(Srov.
sbohebye-il.“
mužstvo;
—tekívybndte
6) t.
':penevsds
Kristus
věrných svych
pisbyvě.í
Beko věrni. ehyste i jeho blue.—osu ůěnsml byli.
vleeh vůbec
i vn jednotlivcích
svlělrt.
(Jen
u. u) — ") '. jestliže 1.1 směle. neohroženě [) floyd: Pokrsčeime mm o víře e křest—_skbm
vy:-tme. denhlíee. te ne'-ato život-n' vekým.
živote.si nikdo, nic neue
divou nebeskou odplul.—

Il)t.vu-tmlíbeeon.tnt1eettmúnumvehě
ZelmDLB—ll.
úthl—O)

13) nedikhmdiv
t. si senendeWoll
a doby
tohotoživotrukoli
kliknul. v v-dejlího
nilby pak
se netvrdil. už by od viry odpadl (12)

Bibli českú.

3) & když psovi. že nevěřící nevelll

do plivu

jdou
nicetek bleienihe. Jeko „
slavil Bůh.“když byl sud-ní mu deko-el.
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KŽldůmtS.
5. A na tomto opět:..Ze nevejdoudo
odpočinutl měho.'“
6. Poněvadž tehdy pozůstšvš. že ně
kteří ve ou do něho. a ti. kterýmž prvé

4, s. _- 5. is.

Kapitola !.
Ukulele, že Kristu jee nejvyuin kn'eem podle HA||
Keleti—čechovi. lest vsi-itím v nebo příčinou spasení.

1. Všeliký zajisté velekněz z lidí
zvěstov
“maat.est.nevešli pro nevěru:
„Dnes“ vzatý pro lidi bývá ustanoven v těch
andsjakýsi
pravě skrze 06?
po den.
tak dlouhěm

čase. jakožsi:; jeho.
první nezatvrz'ujte
povědíno: „Dnes
uslyšíte-li
srdci
svých.“
(Such-3.1)
8. Nebo kdyby je byl Josue v odpo
činutí uvedl. nikdyby byl o jiném dni
potom nemluvil.
9. Protož zůstavuje se odpočinutí lidu

Božímu!

10. Nebo kdo vešel v odpočinutí jeho.
ten také odpočinu) od skutků svých.

věcech. kteréž k Bohu nslušeji. aby
obětoval dary a oběti za Elichy;
2. kterýžhy mohl slitování míti nad
těmi. kteříž nevědí a bloudí; neb on
sam těž obklíčenjest mdlobou:

3. a protož ma. jako za lid taktéž ]

za sebe samého obětovati za hříchy.
4. Aniž kdo sám sobě osobuje tě cti:
ale kdož povolán bývá od Boha jako

Áron.
(|| mi. 28.|. )
5.mTak' : Kristus ne sám sebe osla

jako Bůh od svých.

(Svrehu3.|. Moji.s. 2.) vil. aby veleknězem byl. ale ten (oslavil
11. Pospěšmež tehdy vjíti do toho jej). kterýž k němu řekl: „Syn můj jsi
odpočinutí. aby nikdo v týž příklad ne ty. já dnes zplodil'jsem tebe. " (Želm2."l.)
věry neupadl.
6.Jakož | na jiném místě praví: „Ty
12. Zivět jest zajisté řeč Boží' a jsi 6kněz na věky podle řadu Melchise
mocná a pronikavějšl nad všeliký meč. dechove.“
(Žalm109.s.)
7. Kterýžto za dnů těla svého mod
na
obě strany
a dosahujíc
až doi
rozdělení
duše osuj.
a ucha.
kloubů také
litby a ponížené prosby tomu. kterýžto
mozku v kostech. a rozezněvajíc my jej mohl vysvoboditi od smrti. s veli
šlení | úmysly srdce.
13. A nenít žádného stvoření nevi kým křikem a slzami vzděvajef vysly

šen jest" pro svou uctivost.

ditelněho před očima jeho: ale všecky

věci'jsou nahá a odkryté očím toho,o

němžnšmhč.
(Zola-133,16
8ir.15.20.)
14. Protož majíce nejvyššího vele—
kněze. kterýž pronikl nebesa. Ježíše.
Syna Božího, držmež vyznění.
15. Nebot nemame nejvyššího kněze.
jenžby se nemohl slitovati nad mdloba—
mi našimi. ale zkušeného ve všem. po
dobně něm. kromě hříchu. (sn-chu".. na.)
16. Přistupmež tehdy s důvěrou k
trůnu milosti. abychom došli milosr
denství a nalezli milost k pomoci pří

hodně.'

8. A však. ačkoli byl Syn Boží, na
učil se poalušenství z toho. co trpěl.
9. s dokonalým jsa učiněn. stal se
všechněm. jeho poslušným. příčinou
věčného spasení.
w. nazván od Boha veleknězem podle
řádu Melchisedechova.
11. O čemž mnohoby se dalo mluviti
a to nesnedněho k vypravení. poněvadž
mdlí jste k slyšení.
12. Nebo majíce býti mistři pro čas.'

Érebujeto
začátkům
řečí
chučeniopětp
býtl rvnlm
a učinění
jste jako
ti. kteří mléka ýpotřebují. ne hrubšího
pokrmu.

(l. xor. 3. 2.)

9) tos-uve verniehjhibhúenoenneshyls

nízadibenkets

jest
eet—blsžnoetveěněvne

12) Dle l-erkelio těž: ,Zívětjeet sell-těSlovo Dein“

apkohhdemklenl. ]. eli. oKríeNPhu

resumqi to sv. Ambrož. Komelep. Temži. (Sr.
load r. 18. IG. epoxu-)
16) !. abychom l ' hřích wedle. odpuštění od něho

obdrželi. I ve všellkě potřel-e (v pokušení ap.) po

moci jeho dosadí.

7) Ranní se o Inrtdoě nake-ta'xmms

“Mehl-dtb

na hoře

volšnijeho na kříži.(Luk.

2.13) — ") t. kdyžale : mrtvýd

11) t. jsouce jis"divne tre-teno. nelíbyste jít důkbd
nqsi sněmem eve viry míti. ele jete jako dítky.

Xmas.

5.13-_ 6.19.

13. Každý zajisté. kdo mléka požívá..

19.7

nezkušený jest v řeči spravedlností;'
nebo dítě jest.
14. Ale pro dokonalé jest hrubý

gonna"
opěta križnjíce
sami
sobě'“
yns Božího
v posměch
vydšnjíee.

az
0 smysly k rozeznsní dobrého
čerižhmají

vans. béře požehnání od Boha:
8. ale kteráž darů tmí s hloží. zs
vržena jest a bl zks zlořečení. jejížto

7. Země
kteréž
často
chézející
nazajisté.
sebe déšť
a rodí
by'pijepři
mu pří—
pokrm. pro ty. kteříž : obyčeje vycvi— hodnou těm. od kterýchž býva uděli

konec est spálení.

Kupllela 6.
Nspomíns'. oby n _vířehledelí býti dokonalý-ni. (. nh

znje._že kde od viry odpol.

sako pekšnim se u

provi, 9. povzbuzuje k pevně důvěře v ssslíbmi Bosí.

]. Protož opustíce počatky učení
Kristova. k dokonalejším se bei-me
věcem! nekladouce o 't základu 0 po
kání zskutků mrtvýc s o víře v Boha.
2. učení o křtechf též o vzklédsní
rukou“ a vzkříšení z mrtvých i o soudu
věčném.
3. A tot učiníme. dá.—liBůh.

adějemet pak se o vás. nejmi

lejšgí. věcí lepších s bližších k spasení.
ačkoli tak mluvíme.

10. Nebot Bůh není nespravedlivý.
aby zspomenul na vaši prací s na m1
lovéní. kteréž jste ukázali pro jméno
jeho. jenž jste sloužilisvatým &sloužíte.
ll.Zá.d1í.metpa.k
jedenkaždý z
vás touž péči dokazoval
wh vyplnění na
děje až do konce;
12. abyste nebyli lenivi, s.le násle
dovníci těch. kteříž skrze víru a trpěli
vost dědičně obdrží zaslíbení.

4. Nemožné zajisté "est. aby ti. kte
13. Abrahamovi zajisté Bůh cině za
řížjednou osvícení byl" s okusili daru
nebeského... s. učinění jsou účastni slíbení. že neměl žádného většího. skrze
něhožby přisůhl. příséhl skrze sebe ss

Ducha svatého.-[
(Mat. 12. 45. ||. Petr. 2. 20. Níže l0. 26.)

5. okusili také dobrého slova Božího
s mocí věku hudoucího.'
6. s psdlif zese obnovení byli ku

mébOv

14. řks: Jistě požehná? požehnšm

tobě s rozmnožím, rozmnožím tebe.

(l. Moji. 22. 16)

15; A tak trpělivě očekávaje. dosáhl
zaslíbení.
l3) mpeg-ho
:. k
hlnbšího
učení viry.s zvlšit
vedínsní:
ne '-obu
mdiKs-istovy
unumnepru
téz'
obětí navelebeé svátosti trvání. opttevůní.
]) Když zajisté “dny s nie nechce o víře místní
nedospoly'm. hleďlnož. st | v nmeoí i živou- kře

16. Lidé zajisté skrze většího. než
jsou sami, přísšhají s všeliké rozepře
jich konec jest dotvrzení přísahou.

1.7 Tak : Bůh. chtěje hojněji ukézsti
dědicům zaslíbení svých nezměnitelnost
(9,10._)
s 0 km—Jenovn.
o jak biřmoviní.
renální jsou od rsdy své. přísahu připojil:
Kristovu
") t. "nad
18. abychom skrze dvě nepohnutelné
tmmna" . působeni lidskému něeoím . no mí
ueím. tedy tolik co přetukě; nebot mí oetl
věci.' v nichž nemožné jest. aby Bůh
Beií nic není nemozne. ]ekoi mnohe pří
kledy “ných doksují. — ") \. pokřtění. nebo! klamal. měli n istějšípotěšoní. kteřížto
elulnsvětestkřtntéževilediosvicení. (Srov.IG,
Stol. Petr. 2. 9.)—"') .. milostíBdích; utekli' jsme seeiixdržení předložené ns

Bumba.
on
) ned začátky pokroči— — s pomocí
z) ; něení- o rulíčnom očišťoveninZldů obyčejném

4)

nebo:Nejsvetějlí

světel: eltěřní. které

se dospelý- novokřtenoůmhned po "ntb kite
pedivsh. — t).. dnůDnehs lv. v svlteetí bir
Inertní.

5) Bod: dívůszhnků.

"19. kteroužto mime jako kotvu duše

)ešmnerízveiíeíohvyko—

nšvů (sr. 2. L); nebo blehnost veena. již ne

buě-bobednlejlšzeteheteivmpioděs—
„iko*

“>„tender-„.,
W.
6

dě e.

“po

5:::-m

dloho
BehnodpdnenmtledhhepdývL—")Beď

jsk v 4. '

„nemohu. eso
noetdosažení

,te'iee." nebo:

“polí-uni skrze
byli.“coš
noš
u“ pskpnkhi

— '“) L hnědý sem osobě. nebo:
novelu; odio: v přeneemt- erdcl svém.
18) !. okne uslíbeoí n denen příeehn.
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KZidům, 6.7.

bezpečnou i pevnou a vcházející až do
vnitřku opony.
20. kamžto jako předchůdce viel pro
n'as Ježíš. učiněn jsa veleknězem na
věky podle řádu Melchisedechovm'

Knpllolie 7.
Uknmje. jek mnohem vsneěenějěi bylo kněs'etvi Mel

chhedeehovo ned ham-'

Áronovo. iz. un

pak :“

ono bylo jm okresem novoaěkonnlbo kněžství Kristovu.

vidno z toho. jak nsbvte jíně toto jest nejvtneěenějs'e

6. 20. — 7. 9.

8. A tuto zajisté berou desátky smr
telní lidé: ale tamto ten. o němž se vy
svědčuje. že jest živ.'

9. A (at tnk dim) | Lévi. kterýž de

sátek bral. skrze Abrahama dasatek dal;
10. nebo ještě byl v bedrich otco
vých. když otci v ústrety vysel Mel
chisedech.
ll. Byla—li pak dokonalost skrze
kněžství levítskě (nebo lid pod nim
vzal zákon). což jestě bylo potřebí. aby
jiný kněz podle řadu Melchísedechovs

]. Nebo ten Melchisedech. král Sá— povstal a. ne podle řádu nnova jme
lemský. kněz Boha nejvyššího. kterýž novan byl?“
(anm109.4.)
vyšel vstříc Abrahamovi. navracujícímu
12. Poněvadž pak kněžství jest pře
se od pobiti králův. &dal mu požehnání; nešeno. potřebí jest. aby se i přenešeni
(l. Moji.. 14. ne.)
zakona stalo.
2. jemužto Abraham i desátky dal ze
13. Nebo ten. o němž se to praví. z
všeho. jenž zajisté nejprvé vykládá. se jiného jest pokolení. z kterehožto žá
král spravedlnosti. potom pak i král dný v službě oltářní nebýval.
Sálemský. jenž jest král pokoje.
14. Zjevno zajisté jest. že zJůdy po
3. bez otce. bez matky. bez rodu, šel Pan náš: při kteremžto pokolení
ani počátku dnů. ani skonáni života Mojžíš nicokněžích nemluvil. (tu. 49, no.)
nemaje.' připodobněn jsa zajisté Synu
15. A ještě více to zjevno jest. že dle
Božímu." zůstává knězem na věky.
podobenství Mclchisedecha povstává.
4. Pohleďtež tehdy. kterak velikýjest jiný kněz.
ten. jemuž i desátky del z kořisti pra—
16. kterýžto učiněn jest knězem. ne
otec Abraham.
podle zákona. přikázani tělesného, ale
5. A zajisté. kteříž z synů Lévi' kněž dle moci života neporušitelněho.'
ství přijímají. ti mají přikázanl dle za
17. Nebo svědčí: „Ty jsi kněz na
kona. bráti desátky od lidu. to jest. od věky podle řádu Melchisedechova“
bratří svých. ačkoliv ! oni pošli z bedr
18. Dé e se tehdy zavržení přede
Abrahamových:

(v. Moje.18. 1.)
slého při šizení pro jeho nedostateč—
6. tento pak. jeh_ož rod není počten nost a neužitečnost;
mezi nimi. vzal desátky od Abrahama
19. nebo ničehož k dokonalosti nepři
a. dal požehnání tomu, kterýž měl za— vedl zákon,“ ale úvodem byl k lepší na
slíbeni.
ději. skrze níž se přibližujeme k Bohu."
7. Beze všeho psk odporu. což men
šího jest. od většího žehnňno bývá.
18—20) Odi'ekie se na kitu sv. světa n mkoši jeho.
utekli jsme se k Krietu. jen něm slibuje lepiid.
darů nebeských; s a naděje nav-raně ee drželi
budeme. si
mnm vejdnne v svatyni věčnou.

hm: a.

el On sěm. nii Božský voleknes

8) t. že o jeho smrti pismo nie nepnví.

knězem ».ka

adsl-Ivě

s s_nnčivěčněkněěstviKn'stovo.

ll) Dolož nni
s ssvH
dělo: Zempekodpuětěni
se skrmknehtvins
nedosthloenl
hi-ichn. oni
ospnvodlnani u Boba. sni neděje živote vočiiůo.

utok „. dm snižení“ do evstyněuhnul)

an jest poslednim
cilem
td bylo Šli—bl
knesetvn
noveho dle
řádučlověko;
Nelehisedoehovs.
rlsu.
16) & ne tak aby nln'rel. jeko violk—kněsi : lidu svo

skoněni v písmech nesnelnenn'. — ") t. předpo
dobňonl Byns Božího, sn též nemě ení počátku

19)Vu1| pom.-"')t.

dle řádu

(Nejvyělí kněz Zídevský jednou toliko

3) :.udeuojehootekmnmmdophmnameni .
ent kace. jen v

5)|. hmm-iznduěm

kmeosuvi.

lení. nýbrž eby nikdy neumirnie byl knězem
večny'm. dle Zalmn l09. 4. (Vis & pen.)

n minnsěkonnstnreho

uveden jest sěkon nový. nikon Kristův.
kto—
týmž jistou naději máme dostati sek B.ohn

KŽidům.'7.8.

7. 20. — 8.13.

20. A jelikož jest ne bez přísahy.
(jiní zajisté bez přísahy kněžími učinění
bývali.
21. tento pak s přísahou skrze toho.
kterýž řekl k němu: „Přisůhl Pan a ne
budet toho litovati: Ty jsi knězem na
věky !“)

(Žalmloo. +)

22. tolikož mnohem lepši smlouvy

rukojmím učiněnjest Je žíš.
23.- A jiní zajisté mnozí učinění jsou
kněžími. proto že smrt bránila jim
trvati:
24. ale tento tím. že zůstává na věky.

věčné má kněžství.
25. A protož i věčně spasiti může,
přistupující skrze něho k Bohu. jsa
vždyckv živ k orodovůní za nás.“
26. Takovéhot zajisté potřebí nám
bylo míti velekněze. svatého. nevin—
ného. nepoěkvměného. odděleného od
hřišníkův. a kterýž jest vznešenějším
učiněn nad nebesa:
27. kterýž nepotřebuje po každý den
jako kněží nejprvě za své hříchy oběti
obětovali, potom za hříchy lidu: nebot
to učinil jednou obětováním sebe sa
mého.
nu. uojr. l6. e.)
28. Zákon zajisté ustanovoval za
kněží lidi. mající nedostatky: ale slovo
přísahy. kteréž se stalo po zákonu. (usta
novilo veleknězem) Syna na věky doko
nalého.

1909

3. Věeliký zajisté nejvyšší kněz k
obětování darův a obětí ustanoven bývá:
a protož potřebí jest mu. aby i měl
něco. coby obětoval.
4. A však kdyby byl na zemi. nebyl
by knězem. poněvadžb byli. kteřížby
obětovali dary podle zákona!
5. ti. jenž slouží obrazu a stínu věcí
nebeských. jakož řečeno jest Mojžíšovi.
když dodělával stánek: Hlediž (dí) a
udělej všecko ku podobenství. kteréž
ukázano jest tobě na hoře.
(u. Moji. 25. 40. su. 7. u.)

6. Nyni pak lepšího úřadu (kněž
ského) došel. čím i lepší smlouvy pro
středníkem jest. kteréžto lepšími zaslí—
benlmi utvrzena jest.
7. Nebo kdyby byla první ona smlou
va bez úhony bývala. nebyloby zajisté
hledáno místa k druhé.
8. Nebo kal-e je' dí: Aj. dnově pri
jdou. dí Hospodin. a vykoněm nad do
mem israelským a nad domemjůdským
smlouvu novou;
(Jer.31.al.)
9. ne podle smlouvy. kterouž jsem
učinil s otci jejich v den. v kte 'ž jsem
ujal ruku jejich, abych je vyve z země
egyptské; nebot oni nezůstali v smlouvě

mě.10.
a jánebo
opustil
tatotjsem
jest je.
smpraví
ouva.Pěn:
kterouž
zi'ídím s domem israelským po těch
dnech. dí Hospodin: Dům zákony své
v mysl jejich a v srdcích jejich napíši
je.
a budu jim Bohem a oni budou mi
Kapitola 8.
lidem.
Učí, s. Krum.- josu-tekoucím sodium na pravici ve
11. a nebude učiti nikdo bližního
lebnostl Boží. s. co kněžstvo summitu-ii. kauci to
svého. a nikdo bratra svého. řka: „Po
liko obrazemnevolno—ního. dle proroctví uhynouti už.
znej Hospodinal“ nebot věickni mne
1. Hlavní pak obsah toho. co se praví. znáti budou od nejmenšího až do nej
jest: Takového máme velekněze. kterýž většího z nich:
12. nebo milostiv budu nepravostem
se posadil na pravici stolice velebnosti
v nebesích.
jejich a hřichů jejich nevzpomenu více.
13. A tak mluvě o smlouvě nové pro—
2. služebníkem jsa svatyně &stánku
pravého. jejž postavil Pan :: nc člověk.'
Zp) \. vždy za nil no pravicí Bati omduje. vzdy sám
sebe Bohu Otci n na"- v obci. "divů. zvlášť u
Večně obal novozákonní. mši svaté.

2) t rolekumm v neb—th na pnuei Boha Otce
(7. za). naproti knežim stareho úkonu. kteří v
pozemském toliko rhn'mo phslnlwnli.

!) Kdyby Kristu bylna sem- a mel. leč obyčejných
oběti vnds'veti. ani by nebylo-km
jeho pp—

třetí; nebotu bylejině.t. bami

pkmju

Ámvo. z.

předpodobůujicim
bylo (5) s tak sdítl

molo(8—11),protohdmi milonů.

Krt-uve ustanoveno jest.

8) !. Zídy.jimi.starý a..

“a jen.

hei-wi

xžmom. e.
vedl. že první zastarala: co však vetší a
stárne. blízko jeet zahynutí.
'

oběti, kteréž nemohou v svědomí do
konalým učiniti toho. kdo (Bohu) slouží
toliko v pokrmích a v nápojích,

Kapitola 0.

10. a osprave
v rozličrářlpbumývanícb
tě
lesných
'ovaních. až doa včasu
s tím.oo napravení uložených.
11. Ale Kristus přišed. jsa nejvyš
Mino nebo. nemohlyoquvedhití. vecne pak obet
Rum ienhpoevůcýeeknebeekěblažeooedevub. ším knězem budoucích dobrých věcí.“
skrze větší a dokonalejší stánek. ne ru
l. Mělo! zajisté i první smlouva kou udělaný. to jest. ne tohoto stvoření.
ustanovení služby (Boží) a svatyni po
12. ani skrze krev kozlů nebo telat.
zemskou!
ale skrze vlastní krev. všel jednou do
2. Nebo udělán byl stánek první.“ svatyně. vykoupení věčné nslezna.'
v kterěmž byl svícny a stůl &posvátné
13. Nebo jestliže krev kozlův a býkův
chleby. jenž ove svatyně.
a pokropení popelem jalovice poškvr—
(u. Moji..26. 1. 36. s.)
něných posvěcuje k očištění těla:
3. Za oponou pak druhou byl stánekf
un. Moji. IG. 15.,
jenž slovo svatosvatyně:
14. čímž více krev Kristova. kerýžto
4. s zlatou kedidlnicí a archou umlu skrze Ducha svatého sebe samého obě
vy. se všech stran obloženou zlatem. a toval nepoškvrněného Bohu, v čistí svě
v ní zlatá nádoba s mnou a hůl Áro domí naše od skutků mrtvýc . k slou
nova..kteráž byla zkvetla. a dsky zákona. žení Bohu živému?

Himáveje službeMontano-ího

Kristu kly—ení uhne

učinil. ukazuje.isoNti

(m. Moji. 16. [V. 16—17. 10. ut Kril. &.s.)

41.Petr. |. 19. [Jan. 1.7.Zjev. LS.)

15. A protož nové smlouvy prostřed
níkem jest, aby prostředkem smrti.
(podstoupené) k vyplacení těch pi-e
stoupení. kteráž byla za první smlouvy,
6. A když to tak zpraveno bylo. vcha— přijali zaslíbení věčného dědictví ti. kte
zeli sice kněží vždycky do rvního stán říž jsou povoláni. (Řím.3. 25. 6:1.3. H.)
16. Nebo kde jest testament! potřebí
ku. vykonava'íce oběti p o úřadu:
aby smrt přišla toho. kdož testa
7. ale do
hěho (vchází) sám nej jest.
ment činí.
vyšší kněz jednou za rok na bez krve,
17. Nebo testament po smrti platný
kterouž obětuje za svou i za lidu ne
jest: jinak neplatí. dokud živ jest ten.
vědomost;
(11.Moji..se. m. m. IG.z.)
kdo testament učinil.
_8. čímž Duch svatý oznamoval. že
18. Protož ani onen první nebyl bez
ještě nebyla zjevena cesta k svatyni. krve zasvěcen.
dokud první stanek trval.'
19. Nebo Mojžíš přečet všecka při
9. Což jest podobenství přítomného kázaní
zakona všemu lidu. vzal krev
času.“ podle něhož se obětují dary a telat a kozlů s vodou a s vlnou šarlato
1) mu | na uto. [»va obhdysvé. nohou. vou a s yzopem a pokropil spolu i kni
ustanoveni.aletolib nebo. piedpodobňqíeivyžlí hu i všechen lid.

5. A nad archou byli cherubové slá
vy. zastiňující slitovnici: o kterýchžto
věcech není potřebí nyní obzvlhštně
vypravovati.

I'“ novůho alko—. 0.

_

2) \. Huičhteelebo Mniundvbroedeleebho.
11) !. ved-oeMasti

Moji. 25. 19—21)
3 (]\. draho
Me dluh 
t.. že se etaržho nikon- eebylo ntmvtesn otevřeno
královstvíoebeeke,piedpod
entou-tym. lei

k otevřelnim novy o“ velekně-Krístns

ll krví evo- (li);

.m

r

sel

(let. . Bl.)

O)?otr-vqioíoipoteetoěuomq' ld

kenolelšiln. vuoi—Užili. (Vh 9, l.)

.lo

nortí Jeho

' do

o slovy. jich: vykoupením.

milostí jeho dosahujeme; proto i sloje „otcem be
doeeího věku.“

12)t. mohou matná-pred.wuě—imoeurti
nun viem ziskal unii-elu s Bohem vtčoe trvep
jící.—
16) t. zde“. poslednivůh. unlevo Dubaji-Mallow

mtbhsetakeudkoestoryneb

snmbeveBošíočhhoeslide-jeho.

nový

ICH

1! Židům., e. 10.

9. 20. — 10. IS.

20. th: Tato: jest krev zakona.jejž se bez přestaní obětu |. nikdy nemůže
vydal vám Bůh. '

(ll. llnjt. 24. B.)
přistupujících dokonaíiými učiniti!
21. Také. i stánku i všech nádob.
2. Sic by jinak byly přestaly oběto
náležejících k službě. podobně krví po věny býti, protožebyjiž neměli žadné
ho vědomi hříchu ti. jenž obětují. jsouce
kropil.
22. A teměř všecko podle zákona jednou očištěni:
krví so očišťuje. a bez vylití krve ne
alekaždý
jimi rok.
seděje připomínaní hří—
chů3 po
býva odpuštění.
23. Protož zajisté potřebí jest. aby
4. Neboťnemožno jest. aby krev býků
ta podobenství věcí nebeských těmi & kozlů shladila hříchy.
věcmi očištovana byla: samy pak nebe
5.' Protož vcházeje na svět. dí:

ské věci lepšími obětmi nežli jsou ty.“
24. Nebo nevšel Ježíš do svatyně
rukou udělané. kteráž hyla podoben

stvím pravé: ale v samo nebe. aby se
ukázal nyní před obličejem Božím za
nsza
25. aniž aby častokrát obětoval sche
samého. jako nejvyšší kněz vcbazí po
každý rok do svatyně s krví cizí.
26. sic jinak bylby musel častokrát
od počátku světa trpěti: ale nyní jed
nou při skonaní věků' ukazal se na
shlazení hříchu skrze obětování sebe
samého.

u. Kor. 10. II. )

27. A jakož uloženo jest lidem jed
nou umříti a otom jest soud:
28. tak | &.:istus dnou jest oběto—
ván. aby shladil hříckfy mnohých: po
druhé bez hříchu se ukážek spasen:
těm. kteříž ho čekají.
(Řím. 5. 9.l. Petr. 3. IE.)

Kupltoltt to.
I' ll. [ LAAI
A Lt IL
".“, „uvadi,
(:loveh; to můžejediná obe! Krí:ten: ID.
upomíná
k vive, naději-nlisee . k trpělivostív ltr.-tech.

l. Stín zajisté budoucího dobrého
maje zákon a ne samý obraz věcí. po
každý rok týmiž samými obětmi. kteréž

„Obětí a.darů nechtěl jsi; ale tělo způ

sobiljsi mi:"

6. oběti zápalné (a oběti) za hřích
nelíbily se tobě.

7 Tehdy řekljsem: Aj, jdu! Na po
čatku knihy psano jest o mně: Abych
činil. Bože. vůli tvou."'"
8. Pověd'ev svrchu: „Obětí & dat'ů &

zápalů (a obětí) za hřích nechtěl jsi.
aniž se tobě líbí. kteréž podle zákona
obětovany bývají;“

9. potom:
jsem: Aj.
činil.
Bože. „Řekl
vůli tvem“
odjímž!
' abych
první.
aby ustanovil druhé..
10. Kteronžto vůlí posvěcení sme
skrze obětování těla Ježíše
' ta.
jednou.
11. A všeliký zajisté kněz stoje každý
den slouží a jednostejně oběti často
obětuje. kteréž nikdy nemohon odníti
hříchů :“

(Svrchus. s. s. s.)

12. ale tento jednu obět obětovav za
hříchy. sedí na věk na pravici Boží,
13. očekávaje ale. ažby položení
byli nepřatelě jeho za podnoží noh jeho.
(ZalnloD.2.LKor.15.25.)
]) menu..;
t. ač se hid 'y'rokbezMeni
tytH
st.-rodinne!
nikdyneda-úhly
s mdo-then“
med. aby cloveka od hříchu eeprnedlnily a mi
loeti Boli mn získaly.

5—1) Mluví het-s. webů—lens tentoevet. k Behn
Otci elovy žAImuSO. 7—0. — ") hobitín.

nsčilywww.pietežldlniMsbyebee

20) i. tento krvipetv
s vůní nevinnou.

23)t.takn|useln'

tunisnyulnymi

h.

Bůh nalevo.
ll. 16. 17. [ .Mojž. 2-1.8.

i-aelakydiesi'hsninob

obřady posvěcen s k řiti lesi

rkev pak Krietovn doko

26) t. ku konci doby ukol- službe. uložív tin al
kon nový.po nemažtdnějině dohynebude.
večnost osu.-ne. (21. s as.)

mm s tak to toben lidstvem—l. —"') &.
hned napořětknqeveni Boiiho k lidem.-v etsrh

ukaze
8.l ) udiheno jete vykoupenína

(I. Moji

9) Lsrulnjeoběti.onichžprůvěvvuťůdkann
místo
nich etní palcino. .tvou
“(.vjednouna
S.). a “není
ee
usvětuenrtobetoval.
ale
vidly
vykoupil. (v. 10)

ll) Romaniobyčelnekane AHM-Mud klidná—i

!& Židům, 10.

10, 14—39.

14. Nebo jednou oběti učinil na věky
28. PĚGstoupil-liby kdo zákon Mojží
dokonalými ty. kteřlž posvěceni jsou.“ šův. beze vši litosti pode dvěma nebo
15. Dosvědčuje pak ném to i Duch třemi svědky umlró.:
(v. Moji. 17. IS. na. 18. ne.)
svatý. Nebo když řekl:
29. což se va'tmzdá. čim většich muk
16. ..Tatot
jest smlouva.. kterouž
zasluhu'e
ten.
kdožhy Syna Božího po
_nčinim s nim: po těch dnech.“ pravi
Pin: „Dám zákony své v srdce jejich šlapal. a krev smlouvy.' kterouž po
svěcen jest. za sprostou měl &.Duchu
e v mysli jejich napiěi je:

milosti potupu učini|?"
30. Známet zajisté toho. kterýž řekl:
„Mně pomsta. a.já! odplatim.“ A opět:
18. Kdeč pak jest odpuštění těchto. ..Souditi bude Pán lid svůj.“
(let. 31. 31. Svrchus. s.)

17. &.hřichův : nepravosti jejich již
nevzpomenu vice.“

již neni oběti
19. Mejia:
vejdeme do
stovu.
20. cestou

(v. Mon. 32. 35—36. Řím. 12. n.)
za hřich.
31. Hroznét jest upadnouti v ruce
tehdy. bratři! doufími. že
Boha
živého.
svatyně skrze krev Kri—
32. Rozpomeňtož se pak na předešlé
novou & živou. kterouž dny. v nichžto byvše osvieeni. veliký

utrpeni
předešel. skrze oponu, to jest tělo boj33.
a sicesnášeli
jedna jste:
pohaněnim a. sou
21. a-kněze velikého nad domem ženim činění jsouce za divadlo: jednak
pak učinění společníky tak trplcich.
34. Nebo i k vězňům litostivy'mi jste
22. přistupmež s ravým srdcem v
plnosti viry. skrope
majice srdce (a se prokazovali ::rozchvátnni statků svých
očištěni) od zlého svědomi' &.umyté s radosti jste trpěli. vědouce. že lepši a
trvanlivé zboži máte!
tělo vodou čistou,"
(Ef.5. as.)
35. Neztrecujtež tehdy doufanlivosti
23. držme neuchylné vyznání neděje
své.' (nebo věrnýtjest ten. jenž zaslibil) své. kterážto velikou má. odplatu.
36. Trpělivosti zajisté vám potřebí
24. a ozorujme jedni druhých. vzbu—
zujice se k lásce a. k dobrým skutkům. jest. abyste vůli Boži činice dosáhli za
slibeni.
25. neopbuštéjice našeho shromážděni.
37. „Nebo ještě něco velmi maličko.
jakož obyčej maji někteři. ale napomi—
najice se vespolek & tim vice. čím více a přijde. kterýž přijiti má. nebudet
meškati.“'
vidite. že se den přibližuje.'
(Svrchu s. se.)
38. ..Spravedli
můj z vi živ
26. Nebo dobrovolně-li hřešime' po jest: pakliby se tr l, nebude se bití
duši
mě.“
(11.5.2,
3—4.Řím.
1. n. Gal.s. n.)
jeti známosti pravdy. již nám nezů
stěvě oběti za thhyf'
(Svrchuo. s.)
39. My pak nejsme synové odtrženl
27. ale hrozné nějaké očekávaní sou k uhynuti. ale synové viry k ziskani
du a prudkost ohně. kterýž strávi pro duše."
tivniky.
!nímo

Obedvykeoůvell.ee
v roce obet konal.

vylil hu

tolikojednou

“)!—dokonalouoůitnjeekiivotnvtčněmeu
nemaje oběti svou. kter“ jen ceny nesmlrnó.

22) mosm

hříchů(erov.s. 19—2|.)._ ") t.

23)33mm viryv um. nflu.. .. .n unum
ulo pevně neděje živote vodného —

za) I. dn sodný. den smrti jednoho keidho. po
Inn nestane aukro-u sond.
ze) .. dobrovolnýod víry (25) upievke

(Srov.6.te6epon.
'
) - ") t. tejžoe, eotvn dosíci milosti.

29)thevl'heínovůhoůoumgma

—")

t. kde by úmyslně vykoupením Kristovým . mi
losti Duch. ev. pohrdl?
3—34) Roeumej o velikém pronhledovini kredenův
od Zldů po nnrtl sv. Štěpán.
k. 8. l.)
87) (. Kristus k soudu; maličko
prorockým dn
chem k brzkému vyvrět'eni Jernnlóme hbde.
nebo poměrem k věčnosti (Žalm 89. d.)
39) t. nsbuďme nevernl Kristu. ebyebom jeho se uhlí,
od viry odpadli e tak ne věčnou séhnbu pam.

-

") t. buďme věrni Kristu. [ nik. vjello

určeni.l dodnjice . ie n'- “ věrné jeho plneni
ozn-trend pro to tme-é odpletl životemvěčný-L

a x Židům,n

ll. 1—21.

Kapitola II.
' Ukazuje důstojnost. síle . proeptch viry mnohým

přikledypnetců zamek' mich.

10. Neb očekával měste. majícího

základy! jehožto řemeslník s stavitel
jest Bůh.
ll. Věrou teké í Sire neplodná.při
jele moc ku početí semene imimo čes

]. Jest pak vírs nadějných věcí pod věku: nebo věřilo. že věrný jest ten.
stata. důvod neviditelných.'
jenž znelíbil.
(1.Moji. 17. W.)
2. Pro ni zajisté svědectví došli staří.
12. Pročež i zjednoho, (a to umrtve
3. Věrou rozumime. že stvořeni 'sou
ného.') pošlo potomstvo. jako množ
věkové slovem Božím. aby : neviditel— ství hvězd nebeských s jako nesčíslný
ných věcí učiněny byly viditelná.
písek. kterýž jest na břehu mol-ském.

4. Věrou obětoval Ábel lepší obět
Bohu nežli Kain, pro kteroužto svěde
ctví obdržel, že jest spravedlivý. nebo
Bůh vydal svědectví darům jeho, a
skrze ní ještě mrtev mluví.'.
(l. Moji. 4. 4. Mat. 23. 35.)

5. Věrou přenesen jest Enoch, eby
neviděl smrti. a není nalezen. protože
jej Bůh přenesl: prvé zajisté. nežli 'est

Birnesen.
měl (|.svědectví.
že 44.
se ne.)íbil
hu.
Moji. 5. 24. Sir.
6. Bez víry pak nelze se líbiti Bohu;
neb uvěřití musí. kdo přistupuje k Bohu.
že jest. a že těm. kteříž ho hledají. jest
odplatitelem.
7. Věrou Noe obdržev zjevení o tom.
čehož ještě neb lo viděti. boje se při
ravoval koráb [ zachování domu svě
ho. skrze kterýžto odsoudil svět.“ s usta
noven jest dědicem spravedlnosti, kte—

ráž jest skrze víru."

(|. Mojž.o. u. Sir. 44. n.)

8. Věrou Abraham volán jsa. upo
slechl. aby odšel na místo. kteréž měl
vzíti za dědictví: i šel. nevěda.. kam jde.

(kim. 4. is.)

13. U víře zemřeli ti všickni. nevzavše

zaslíbení. ale z daleko k nim prohlédn
jíce s je vítajíce s vyznávajíce. že jsou
poutníci &hoste na zemi.
14. Nebo kteříž tak mluví. oznamuji.
že vlasti hledají.
15. A zajisté. kdyby se byli na onu
rozpomínali. z kteréž vyšli, mělit ovšem
čas nsvrůtiti se zase:

16. nyní pak lepší Mají. to jest ne
beské. Protož nestydí se Bůh slouti
jejich Bohem; nebo jim připravilměsto.
17. Věrou, obětoval Abraham lsáka.
když zkoušen byl. a obětoval jednoro
zeněho, kterýž byl přijal zaslíbení,
(1. Mojz.22. 21. Sir.“. Zl.)

18. k němuž bylo řečeno: V lsákovi
nazváno bude tobě plómě;
u. Moji.21. n.m.... 9.1)
19. maje za.to. že mocen jest Bůhi
z mrtvých vzkřísiti: pročež jej i v po
dobenství přijal.“
20. Věrou také o budoucích věcech
požehnání dal Islík Jskobovi s Essuovi.
(L Moji. 27. 27.)

(|. Mojz. 12. l.)

9. Věrou bydlil v zemi zaslíbení jako
v cizí. v stáncích přebývsje s lsákem s
Jakobem, spoludědici téhož zaslíbení.

21. Věrou Jakob umírsje. každému
z synů Josefových dával požehnání: s
poklonil se vrchu prutu jeho.“

]) :. vin jen ukl-dem | jíetoton udaje: vemu dů

l0) :. pevne unaveného. m miste lehkých e po
hyblivých et.-nů; ran-ej pek um okenní “1sv.
eirkev nnvlho rekone. Kristem uloženou. i ble
zeoost nebeskou jakožto nebeský Jennie-í. (18.

verne řeke'me íjeko již přítomná memo. co ne'
mhbeno: verca se nám již ekesnje. co jest bn
douri e jeho neviditelné. (Sv. .Ien Zlot)
!) L v pis-ech ev. . evy'm přikleden, i svou krvi.
vol-jící o pomstu ne kes'dóho mudnike.
(l.
Moji.. 4. ID.)

7) :. steve korek, upomíná eouvokovrů svých ee
budoucí. veškerému svetu hroznu záhubo. e že
toho nedbell. bylo jim to k odsouzení e zahynuli.
(l. klon. 6. ll.) — ") t. t_ě preve úplně spre
vedlnosh'; oeprevedlneei. (Ri-. !. W.)

Bibli reiki.

l?—

-)

12 !. vekem leileÝhomnie; byl! 100 lit na.
19 t. v předpodohehi Kline oketoveněho . ukři

nebo

21) t. netivost vedlveje důstojnosti .loeelove. pokloníl

u ieeln jeho (End:. 15. H); dochovat.. "klidu.
že v krůlovskbmocí .la-Juve uuu!
'
ob
neni krnov-tú Kristovo.ej-nn v úseku le
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22. Věrou Josef umíraje. učinil zmin
ku o vyjití synův israelských & poručil
o kostech svých.
(|. Hejl. 50. 23.)
23. Věrou Mojžíš narodiv se. ukryt
byl po tři měsíce od rodičů svých. pro—
tože viděli krásné nemluvňňtko a ne
báli se rozkazu králova.
(u. uojs. s. 2.—1. 17.)

24. Věrou Mojžíš. dospělý jsa. zapřel
se býti synem dcery Fnrsonovy.

majíce vysvobození. aby lepšího došli
vzkříšení.
36. Jiní pak zkusili posmívnnl a bití.
nad to i vězení & žaláře:

37. kamenovr'mijsou. rozsekími. po
koušíni. mečem usmrcováni; chodili
v kožich ovčích a kozelčich, trpíce chu
dobu. jsouce sužování a trápení.
38. jichžto nebyl svět hoden, blou—

dice v pustinách. v horách a jeskyních.
i v doupatech země. (m. KriL ls. N.)
25. vyvoliv raději protivenství s li
39. A ti všichni svědectvím víry
dem Božím trpěti. nežli časného hříchu schválení jsouce. nedošli zaslíbení.
utěšení míti.
40. protože Bůh pro nás lepšího cosi
26. za větší zboží nad poklad Egypt obmýšlel. aby nepřišli bez nás k do
ských maje pohsnění Kristovo;' nebo konalostif
prohlédal k odplatě.
27. Věrou opustil Egypt. neboje se
hněvu králova: nebo zpolehsl na ne
viditelného. tak jakoby ho viděl.
Nsponnnů k trpělivosti v k'ni . trěpenl . k rozlič
(ll. Moji.2, n.)

28. Věrou slavil hod Beránka veli—
konočního &vylití krve: aby ten. kterýž

hubil prvorozené (Egyptskýeh), nedo
tekl se jich (11ísraelskýchJ
(n. Moji. 13. 2l.)

29. Věrou přešli moi-e'm červeným
jako po suché zemi: o čež pokusívše se
Egyptští

ztonuli.

(u. Moji..14. 22.)

30. Věrou padly zdi Jericho. když je
obcházeli za sedm dní.

(Jez.8. 20.)

31. Věrou Rahab nevěstka nezahy
nuls s nevěřícími. přijavši vyzvědače s
pokojem.
(m. 2. l. m. 2. 254
32. A což ještě dím? Ne stačí mi
zajisté čas k vypravování o edeonovi.
Barákovi. vSamsonovi. Jelle. Davidovi.

ny'rn jiným ctnostem

[. A protož i my. majice vůkol sebe
tak veliký zástup svědků. složivše vse
liké břímě i obkličující nás hřích. v trpe
livosti běžme k uloženómu nim boji:
(Rim s. 4.1. Kor.9. 2m

2. patříce na původce &dokonavatele
víry. Ježíše. kterýž místo předložené
sobě radosti' strpěl kříž. nedbaje han
by.“ &sedí na pravici stolice Boží.
3. Protož rozpomínejte se na toho.
kterýž takové roti sobě odporovímí od
hříšníků snáše : abyste neustávali. my
sli svých pozbývajlce.

(m.... 15.3.,

4. Nebo ještě jste neodporovsli až
do krve. proti hříchu bojujíce:
Samuelovi &promcích: (Soudc.hp. 4—1l.)
5. a zapomenuli jste na napomenutí.
33. kteříž skrze víru přemáhali krá kteréž k vám jako ]: synům mluví. řka:
lovství. činili spravedlnost. docházeli zs. Synu můj. nezamítej kázně Páně. aniž
slíbení. zatkli ústa lvům.
ustávej. když od něho trestán bývůš.
(Prísl.3. ll.Zjnv.3.19.)
34. uhsšovali prudkost ohně. utekli
6. Neb koho Pán miluje. toho tresce:
ostrosti meče. vstůvnli z nemoci. silni
imrsků
každého
syna.
kteréhož přijímá..
učinění jsou v ji. zaháněli vojska ci
zozemců.
35. ženy přijímaly mrtvě své vzkří 40) t. mundi Bůh určil. aby n-libeni o dosažení
hl.-zemni uču puduji teprv. u naleho roku se
šené: jiní pak umučení jsou. nepřijí
vy Indo. abychom i my ho líh-tru byli.
2) :.

S)

L ]nhri i Kmtus trpel —

terézby byl mohl t dle člověecnstvi hojně rut

uuu mu a počinu“ ——
(mat.) — ") t. neshrozil
ss ohavné smrti .

““v

x Židům. 12.
7. Setrvejtež v kázni! Bůh se vam
ukazuje jako synům; nebo který jest
syn. jehožby netrestal otec?
8. Pakli jste bez kázně. kteréžto vši
ckni (synové) účastni jsou: tehdy jste
cizoložnata a ne synové?
9. Měli pak jsme zajiste otce své te
lesné. kteřížnas trestali. a ctili jsme je:
zdaliž nebudeme mnohem více poslušni
Otce duchúv a živi budeme?

jest; nebo nenalezl místa ku pokání!
ačkoli ho s plačem hledal. (1.Moje.27. se.)

18.' Nebo! nepřistoupili jste k hoře
hmotné (Sinai) a k ohni hořícímu a k
vichru a k mrákotě a k bouři
19. a k zvuku trouby a k hlasu slov.
jejžto kdo slyšeli vymlouvali se. aby k
nim nebylo mluveno slovo;
20. nebot nemohli snésti toho. co
bylo praveno: „A dotklo—libyse hovado
hory. budet ukamenovůno!“(ll. No.19.na.)
21. a tak hrozné bylo. co viděli. žo
Mojžís řekl: ..Lekl jsem se a třesu se!“
22. ale přistoupili jste k koře Sionu
a k městu Boha živého. k Jerusulěmu
nebeskému. a k zástupu mnoha tielcův

10. A onino zajisté po mnohé dny
podle vůle své trestsli nás: ale tento
(vede nás) k tomu. co jest užitečného.
abychom přijali posvěcení jeho.'
11. Všeliki pak kázeň. dokavade pří
tomna jest, nezdá se býti radostná. ale
(Gal.4. as.)
smutná: potom pak velmi utěšitelně andělů.
23. a k shromáždění prvorozených.'
ovoce spravedlnosti přinese těm. kteříž
kteříž zapsani jsou v nebesích. a k Bohu.
skrze ni vycvičeni byli.
12. Protož pozdvilměte unavenýc! soudci všech a k duchům spravedlivých
rukou a zemdleni' ch kolen. cl.. 35. s.)
13. a přímo kroky činte nohama svý
mu: aby nikdo kulhajo nezbloudil. ale

dokonalých"

24. a k prostředniku nového zákona.
k Ježíšovi. a k pokropení krví. kteráž
lépe mluví než belova.
raději uzdraveu byl.'
25. Vizte. abyste neodpírali tomu.
14. Pokoje uchovávejte se všemi a
jenž vam mluví.' Nebo poněvadž onino
svatosti. bez níž nikdo neuzři Boha:
mušlí,“ kteříž odpírali tomu. jenž na
(Him.l2.18.)
15. hledice. aby nikdo nezanedbaval zemi mluvil:.“ tím méně my. kteříž se
milosti Boží. a aby nijaký kořen hoř odvracujeme od toho. jenž nam mluví s
kosti' nahoru msta nepřekážel, skno nebes.
26. jehož hlas tehdáž
hnul zemí'
nějžby poškvměni b_vlimnozí.
16. Aby nikdo nebyl smilník.' anebo nynípakzaseslibujejka:„Kčštějednou a
pohrdač jako Esau. kterýž za jednu ja pohnn netolikozemi. ale | nebem.“"
27. Ze pak pravi: „Ještě jednou.“
krmi prodal své prvorozenství:
u. Moji. 25. 334
oznamuje přenesení pohnutelných věci.
17. nebo víte. že i potom, žádaje jakožto učiněných. aby zůstaly ty. kte
dědičně dosáhnouti požehnání. uvržen rež jsou nepohnutelnéf
8
10)

t. jelikož se otec dr.-uložila: neujlme . jich pod
svou kázeň nebeře. neuznsv je ze své zavrhn- je.

Smysl: Otcové Memi hraji

dítky eve. jak se

jim libí.enekn'tky' čas.aby je ipm-kem

to

muto zovoeuie'dne vychuvnlí. ale Bůh. duchovní
otec ust, truc. nas. abychom byli v svatosti po
dobal jemu. s tim nřeeuii viď-ne blue-losti.
13)

Smysl: Sebeřte silu e ímo

přilne podle ev.

viry zivi buďte. et nikdo e viry velbloudi. ne

is)

odpadnajbenůpheeeveintvnli.

Tim muni vůbec vielíky' hřích, jenů ztrpčuje eve

Jomí nete; pekzvle'ltevůdne učení. s nebot vte

Bledel-bekořmevuůeueceleobeelm.
16) t. Behn spmneveiily' odpálen—

__ _______,--,

17) :. odřekl ee právu prvorozenstve. aniž ho dosáhl více.

:!meve
chyby telu; menu požehnání toliko ob
[. _
lB—L'l) Neníii tim na zjevení sikone Božího na kde
Sinai. (Il Moji. l9. 12.2—20. l.)
23) :. kteří první přijel: viru Kruton za časův epo
itolskych. — “) t. lech spravedlivých. kteří na

hebevůj dokonali. Hesoun-ti ném došli. vis v
tom. ena—S. pnvi. důkaz obavam svatých.

as)..tim-tu. —“)Lpomsteem.
8016qu

mágy?. zákon
Siusi “.:de n
%) aron-esn;
t.
masnýna hoře
řipoelednim

W)!tw

„gavehi Kristovebh
'

(Il Peu. a. ta.)

'

—“') t.

(Srov. 2. 2—3)

odeslá

lz. 28. 13—20.

K Židům, 12. 13.
28. Protož přijímajíce království ne
pohnutelné. mame milost.“ skrze kte
roužto služme líbice se Bohu a bázní a
s uctivostí.

29. Nebot Bůh níš oheň spalující
jest.'

(v. Moji.4. 24.)

Kapitola IS.
Napemínd k hrat-raků lince, k hoatlnnoctl. k čisto“
manžel-ke, k poduinoatl sluhou. k vernoetí k církví;
na preaí ae jejích modlitby; za : poadrerením a po—
žehnáním zavisi.

]. Haka
vámi.

bratrská. zůstkvejž mezi
. ,

2. A hostínností nezapomínejte.' skrze
ni zajisté někteří nevědouce anděly po
hostinu přijali.“ (Řím.12.13.l. Petr.4. e.)
3. Pamatujte na věcně.. jakobyste
spoluvězňové byli: a na soužené, ja
kožto i sami v těle bydlícef'
4. Manželství buď ve všem poctivě a
lože nepoškvrněně; nebo smilníky a ci
zoložníky souditi bude Bůh.
5. Obcovůní vaše buď bez lakomství;
dosti mě'te na tom, co máte: Ont zajisté
řekl: „ euecham tebe. aniž opustim :"“
(Joa. ]. 5.)

6. tak abychom doufanlivě říkali:
„Pán mi spomocníkem. nebudu se báti,

srdce milostí. ne pokrmy. jenž nepro
spěly těm, kteříž v nich chodili..
10. Máme! oltář.. z něhož nemají
moci jísti. kteří stánku slouží.
ll. Neboť těla těch zvířat, jichž krev
vnášína bývá za hřích do svatyně skrze
nejvyššího kněze. spůlena bývají vně
kromě stanů.“
12. Protož i Ježíš, aby posvětil lid
krví svou. vně za branou trpěl.
13. Vyjděmež tehdy k němu ven ze
stanů. pohanění jeho nesouce.'
14. Nebot nemáme zde města trva
věho. ale budoucího“ hledáme.
(Mich. 2. to.,

16. Skrze něho tehdy obětujme Bohu
obět chvály vždycky. to jest ovoce rtů
vyznava'icich jméno jeho.
16.
obročinností pak a sdílností
nezapomínejte; nebo takovými obětmi
býva získán Bůh.
17. Poslušni buďte zprůvců svých. a
buďte jim poddání: onit zajisté bdějí
jako ti. jenž mají počet vydati za duše
vaše, aby to s radostí činili. a ne s stý
skaním; nebo tot vam neprospěje.
18. Modlete se za nás: doufáme za
jisté. že dobré svědomí máme. chtíce se
ve všem dobře zachovati. (u. Kor.l. 124

19. Prosímt pak vás. byste to hoj
něji činili. abych tím dříve navrácen byl
vám
7. Pamatujte na zprávce své. kteříž
26. Bůh pak pokoje. kterýž skrze
vám mluvili slovo Boží: jejichžto obco—
vůní konec spatřujíce. následujtež jejich
víry.
9) Smysl: Abychom se Nudným učením nedali aveetl.
8. Ježíš Kristus včera i dnes. ont i
máme pomod vyhleddveti ' milosti Boží 02. ZS.).
kterouž ua'm Kristus získal e udrluje. když se
na věk ..
učení jeho verne držíme aje zachováváme. ní
kolív pak v rozeznavani virlíkyeh posvžtny'eh .
9. Učením rozličným a cizím nedejte
obecných. čistých e net'ííty'eh pokrmů. jako ae v
se svžděti. Nejlépe jest zajisté upevniti
etui-m ae'kuue přikaaonlo. ale ani ospravedlnění

by mi co učinil člověk.“

(Žalm117.6.)

aniž milostí nedávalo.

28) Dle řeck.: „Držme ea milosti? (l3. 9)
:. phaný v soudu a tue-tn. (Svrchu 10. SI.)
2) Pece—tui křest.-neb v dome hinkupově ohostlnu přl

jetl bývalí. — “) !. Moji. IS. 2. l . l.
8) t. pro viru žalu—event— ") t. jvkobyate umí
tr.-lesu. orcho ' neanžzich jejich byli.

6) t. nepečujte příliž o virt.-ípole-mike; důvěřnjte v

Boha, že via neopustí. jakož neopustil avatých.

(let. 6. 25. e d.)

8) t. til-tha od počitku až do konce
beze
změny; o tak tež uteuí &decko aíiuní jeho. í
vecne jeho k viní la'ake. (Met. 28. ze)

10) t. ue nemž ee mawa nejnetějii e“nekmvd obec
novůao aa'kona, ne kteréž podílu berou toliko
pravověrní kře-laně. kněží t nekněží. přijímejte
velehoou avžtoat . požívejiee Tele Pine. aby ml
load. srdce jich npavůujíci (D.).eíakalí k dosažení
Hrot-a večnčho. (Jun Zlat. Theod. Theof. Anselm.)
II) & jakožto určí-ta. : níchžto nedovolenu čeho po
život-í. (Ill. Moji. 16. W.)

13) Nechme stareho úkon.
se řada Kríetove.

i jeho obyčejův a držme

byt bychom od Zldův l poha—

neni trpe'lí. ano i ven : meste (polomakeho Jeru
aelovmn) v hnáni byli.

14) Lael—akehoJerusale'ma. tečně blaženosti. (12. a.)

13. 21 -- 25.

x Židům, 13.

krev smlouvy věčné ; mrtvých vzkřísil

velikého pastýře ovci. Pána našeho Je
žlše Krista.

l$l?

23. Věztež o bratru našem Timotbe
ovi. že jest propuštěn. s kterýmžto (pi-i
jde—librzo)' uzi'im vás.

21. učiniž vás ke všemu dobrému
24. Pozdravte všech správců svých
způsobny. abyste činili vůli jeho: ko i všech svatých. Pozdravuji vás bratři
nsje v vás. oožby se libilo před ním. : Vlach.
skrze Ježíše Krista. jemuž jest sláva.na
25. Milost se všemi vámi! Amen.
věky věkův. Amen.
22. Prosim! pal: všs. bratři. abyste
přijali slovo tohoto napomenutí; nebot
23) t. ls nad; ubyl totiž told“ jdu u sv. Pak
jsem vám krátce psal.

\\;\\\\\\\\\Á\\\\llu///////
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Obecná epištola

sv. Jakubu, apoštola.
Sedmero následujících listů sluji obecnými
(katolickými), jnouce obolnými livty k větší části
vůl-idolu vůbec a té! obsahem svým obecnqjšl nez listy sv. Pavla. k jednotlivým obcím. neb i
avliitním ooobíunpanně. l druhý a třetí list av. Jm k obecným livtům položenyjcou. ale
toliko Go cv. spisovatele. První : lictů katolických ject lint n'. Jakuba
apoštola. Byl: cpi
covatel listu tohoto cv. Jakub Menší Miluší). syn Alfoi'n-(Kleoťáiův) :; .“ arie. blízké pl-lbuané
bl. rodičky Boll. panny Marie, proto: u i bratrem (ptibuným) l'ům'- "u_i-vů; bratří pak Jaku—

bovlbyli:Jolef.přijmin musqsu.

1.23.. Šimon o Juda Thndini:

Meuisi-(Mladiim)pak

citujek rozezniní od sv. apoitolaJaku bo. lyon Zebedeovc.. bratru Jona evangelisty. jen bez pochyby
vekem nutil byl a proto i Starším se jmenuje.“ Brzo po nanebentoupeni Pinč byl ". Jakub
Menii ustanoven od IV. apoštolů b'ukupcm cirkve Jem-dámské otichosti. nlrlelivoctí n cbolnoetl
cvou tnkne vyanameoal. io vllbco „Sprovedlivým“
mvón. ano i od Zidů co svatý cte- byl.
Ont tě! na prvním mému církevním ve tmy-lu Petrovu mluvil a coby :e věřícím psůtimělo na
vrhl (Sk. IS.), jn vůbec za hlavní podporu církve povalovím. (Gul. !. 18—I9. 2. B.) Ilo
guipuc. dějepisec : druhého jiz věku. piše. lo cv. Jckub po celý tivot mu ani masa nejedl. ani
vina nepil. oui moct-l se nemaal. ani koupele neulíval. a tolik kleče ie modlil, :: tvrdé mozoly na
kcleoou mel. Jsa biskupem cirkve Jerucolámcke' & momenqje. u mnozi křesťané jednak všeobecným
proahledoviním'l v oebecpečl jcou od víry odpodnouti. jednak nedobi'e mumějice některým míotům
v listech cv. Pavla." mylné ve domnívají. to pouhá víra v Krůta i bez dobrýdi ckutků k rpaneni

doctačuje. napul tento lilt včechnem věřící-. : Zidontvn na víru obráceným a po celém tehda
coimtln "dtb rozptýlooým (l. l.). v nomtjo ]) o potřebnostidobrých ckutků poučuje. 2) z mnohých
cvičit prnve' lince protivných nepravosti kil-ů a 3) k trpělivocti a stálosti u víře . j. etno-tem

upomíni. Pán jm list ten jazykem řeckým v Jerunlčmt mezi 51. a 64. r. po Kriitu. Tým!
tajit“ roku: byl ov.Jakub od Furiveůlltivě oblalovůn. jakoby úkon Mqilliův rušil. a pak . ltdoky
dni:-ové "rten „je-t. Kdy! dopodnamrtev nebyl s ještě poklekl. aby se za své vrahy modlil. tut
od zul'lvčbo lidu kamen-novin. konečne od kýhoni valchki'e pulia' vulchňhltou ubit jen.

') va Jan Bili: zim Hoa Jdilo Krist- in. an. _ *) w. a m. IO.32—83.- =) ||. r.o. &. ls.

1.1—11.

13th

sv. Jakuba. ].

1919

Kapitolu I.
Učí. jeký užitek . původ meli rozličná polní-roi; ". l'e vlellho dobro od Boh. pot-bili; 9. ie u
o-prnredloem dobrými skutky hodni prokazoval máme.

milosti

akub. Božl :: Pána našeho Ježíše Krista
služebulk. dvani'tcteru kmenův.' kteHž v roz
ptýleni jsou. pozdravenl!
2. Za největší radost mějte. bratři moji.
Í " _ když v rozličná pokušenl upadnetez'
\
3. vědouce. že zkušení viry vúi půmbl
trpělivost.
4. Trpělivost pak skutek dokonalý má?
abyste byli dokonali &coli," v ničemi nedo
statku nemajíce.

(kim.5. a.)

5. Jestliže pak kdo z vás potřebuje mou
drosti. žádej od Boha, kterýž dává všechněm
hojně :; neomlouvá: & budet mu dům..
6. Zůdejž pak s důvěrnosti. nic ne

,.

\\chybuje;
nebo kdokteré
pochybuje.podoben
vlnám mořským.
ee větrem hýbajljest&
zminil..
(na. 7.7.)
7. Protož nedomnlvej se člověk ten. by
co vzal od Pána.
8. Muž dvojí mysli jest neustavičný ve

'

fl,

všech cestách svých.'
9. Chlubiž se pak bratr ponížený povýše
nlm svým,“

10. a me bohatý ponlženlm svým? neb
“'

'

Rqr/

...—i'—
/

\

(
\— .
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_

/

"

(so. 14.13. |.. 40. a. 1.Petr. 1. 24.,

Q

jako
byliny
pomine:
ll. květ
vzešlo
zajisté
slunce a borkostl &usu
silo bylinu
&květ
spadl a.ušlechtilá
krása.
jeji
zhynula:
taktjeji
. bohatý
v svých cestách
nevadne..

!) t. verit-im křesťanům. dle rodu ! 12. pokolení lidu llmlekebo pot-humoru; vu úvod.
2) |. v pretinnotvi . unie-ú. let pro viru trpíte a z kterých na ! opottoló rndovnli.(Sk. 5. il.)
() Jinak: „.r-eh“ t. trpelivost vleli'kd etnoeti v pevném epqeni drii. tuk aby "utulek k dokonalotti u
podporou-oly.— “) t. ' nun úplné. vtortrumó dokonalou-l;bear-dni, "pominou. bunibonni.
6) t. kde neni na“re npovneo. buy phlii v Babe dárci-i. brry opet melou-nyni" jen . r pmbdeb nutilý.
8) L v olousek ových. v itvoto nem: nyni hledi. jak by u libil Bohu. pak opet Iveta.
9) (.
vy' Hoenn. ju chudý. poniuný . jakkoliv nkličený. pol-uni. jakého OVĚŘDIdojdol n Boha

10) &
'

ty"| nim,

hledej své e“ v poloh | poniimti.

nevyniieje muny'm bohnutvim.

ll) t. ve tvém mnm

r“ n nhylnjek chudym . lpmty'm. nic le
'

. mutaci, ' kterčmt ei Indo počini | nad line |. vynili.

*—_
Ý—' " _ *

"*'b—

"___—Í—Á—J
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12. Blahoslavený muž. kterýž snůší
pokušení; nebo když bude zkušen. ve
zme korunu života. kterouž zaslíbil Bůh

ms.—2.4.

spatřujícímn přirozený obličej svůj v
z rcadle'.

24. inhlódl se a odšel a hned zapo

menul. jakový by byl.
25. Ale kdož nahlídne v dokonalý
zákon svobody“ a zůstane v něm. nejsa
zapomínavý posluchač. ale činitel sku
sim žádného nepokouší.'
tku: ten blahoslavený bude v skutku
' 14. Ale jedenkaždý bývá. pokoušen. svem.
26. Zda-li se pak komu. že jest ná
svou žádosti jsa uchvácen a přilouzen.
15. Potom žádost. když počne. po božný. a ne jímá. v uzdu jazyka svého.
ce své. toho marné jest ná.
rodí hřích: hřích pak. když jest vyko— ale svodí
boženství.
nán. z lozuje smrt..
(mm.s. 23. 7. s.)
27. Náboženství čisté a ne oškvrně
16. eblud'tež tehdy. bratří moji nej:
né u Boha a Otce toto jest: 'avštěvo
milejši!
17. Všeliké daní výborné. a všeliký vati sirotky a vdovy v souženích jejich.
dar dokonalý s hůry jest. sstupuje od a nepoškvrněného sebe ostříhati od to
Otce světel. u něhož není proměnění. hoto světa.
ani stínu změn .
18. Nebo do rovolně zplodil nás slo
Kapitola :.
vem pravdy. abychom byli nějaký po
těm. kteříž ho milují. (Job5.17.II.Tim.4. s.)

13. Zůdný. kd ž býva pokoušen. ne
říkej. žeby od Boha byl pokoučen; nebo
Bůh nemůže k zlémn pokoušen býti. a

čátek stvoření jeho.'

(E!.2. 12.Min.9. za,)

19. Víte to. bratři moji nejmilejší.
Budiž pak každý člověk rychlý !: sly
šení. ale zpozdilý k mluvení a zpozdilý

Nepomuk. aby nspohrdelichodýmí; IO.uči, ževetkerů
prilis—i Boži uchovdveti se meli; . 14. že vin bu
skutků mrtvs jest.

]. Bratří moji. nehled'tež přijímaní
osob u víře v Pána našeho Ježíše Kri
(Pri-1.17. 27.)
20. Nebo hněv muže nekoná spra sta oslaveného.
vedlnosti Boží.
'
(Ill. Moji. 19. 15. Přísl. 24. 23. Sir. 42. l.)
21. Protož odvrhouce všelikou ne
2. Nebo přijde—li do shromážděni
čistotu a zbytečné zlosti. s tichostí při vašeho muž. maje zlatý prsten. v kris—
jímejte vsató slovo. kteréž může spasiti ném rouše. a. vejde-li i chudý v chatr
duše vaše.
ne'm oděvu.
22. Buďtež pak činitelé slova a ne
3. a pohledite-li na toho. kterýž jest.
posluchači toliko.- oklamavajíce sami oblečeu v drahé roucho. s řeknete-li
sebe.
(Mat. 7. 21. mm. 2. is.)
onomu: „Ty pěkně sedni tuto !“ chudému
23. Nebo jest-li kdo posluchač slova. pak řeknete-li: ..T stůj tamto. anebo
a ne činitel. ten přirovnán bude muži sedni u podnoží no mých :“
. 4. zdali již nesoudíte sami o sebe.'
na) '. dopoultl síte nl človeka str-stí. be l láknm k a nejste soudcovó podle myšlení ne—
dómu; ele divi mu i svou nule-t. aby jím odolal. pravých ?
k hněvu.

H—lb) Manévr)

teto til stupne. - doby poku
ieni: l. udiopeni . londsni z.lb“dosrl. 2. uli
beni myslí . srdce človek. v ní. s & iíplnó
nelení.

kterými se člověk těmi-ř k ale žádosti

pildrninje s smrtelný

hlich sni splozuje.smr—

telný proto. ponsvsdž jim duchovní život, milost
Boh.
ývd . v smrt ves-nouupuls.
17-18) Smysl: Bůh jse původ svetlo telesneho l do—

chovuibo.
dobre. ver—únemeni
telny'. nempanen
nim. vleho
leč dobrých
dun ddd. Tot
hlavne dokdssl. když ne's slovem sv. evangelia k
vile
. nás : novu ntvohl. syn'y svými .
dediei krilovstvi nebeského učinil

25) L v zákon Kristův. jenž vede k prove svobedů.
neproti úkonu starému. (Jsa 8.
.

3) Bylt obyčej ' zidovskýdí atoluh. io boh-u mall
po susnžch pohodlne stolice. chodi puk bud still.
nebousrmi sedeli; oby'čslpuk tomu i v mnohe
křesťan-ke sbory vlondil. když školy aby na kie—
stsdvke chr-inny zmineny byly.

4) t. dle náhledů svých . ne dle Boba. ne vnitrni
hodnost hlediciho. o tak již ndsprsvedlívymi jste '
soudci.

:. 5-—8o .
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5. Slyšte. bratři moji nejmilejší. zda—

jjm
udenedáte,
platno? čeho tělo potřebuje, což
17. Tak i víra. nemá-li skutků, mrtvě
království. jež Bůh zaslíbil těm. kteříž jest sama v sobě.
18. Ale dí někdo: Ty máš víru. sjá
jej miluji?
(l. Kor.1.26. Mat. u. s.)
6. Vy pak znenctilí jste chudého. mám skutky. Ukaž mi víru svou bez
Zdaliž bohatí neutiskuji vás mocně & skutkův; a já ti ukůži : skutků vlru
svou.“
nepotshují-li oni vás k soudům?
19. Ty věříš. že jeden jest Bůh: do
7. Zdaliž oni'nerouhsjí se dobrému
bře činlš; i ďáblové věří & třesou se.
jménu. dle něhož vy-se na: "váte?
20. Ale chceš-li věděti. ó marný člo
8. Jestliže však plníte kon králov
ský podle písem: „Milovati budeš bli— věče. že víra bez skutků mrtvě jest?
21. Abraham. otec něž. zdali ne :
žního svého jako sebe ssměho!“ dobře
činíte:
(m. llqit. 19.18.m 22.as.)
skutkův ospravedlněn jest. obětovsv sy
9. pakli osoby přijímáte. činíte hřích. na svého Isáks na oltář? (1.MojL'22.s.)
22. Vidíš-lí, že víra napomáhalo sku
trestáni jsouce od zákona jako přestu
tkům jeho a že : skutků vírs dokonána
pnici.
(Svrchu1.v. Moji..is. 19.)
liž Bůh nevyvolil chudých na tomto

světě. aby byli bohatí ve víře & dědici

L

10. Kdoby pak koli celý zákon zn— jest?

choval. ale přestoupilby jedině přiká
zanl. učiněn jest všemi vinen.'
(V.Mojl. 1.18. Mat-5,19.)

11. Nebo kdo jest řekl: Nesesmilnlš!
řekl také: Nezsbi ešlJestliže pak nese
smilnlš, sle zabiješ-li, učiněn jsi pře
stupníkem zákona.
12. Tak mluvte a tak čiňte. jakožto
majíce souzeni býti podle zákona svo

d .

23. AAbartilněno
jest písmo.
řkoucí:
Uvěřil
un Bohu
a. počtem
jest
mu k spravedlnosti a. přítelem Božím
nazván jest.

(1.Moji.15. a Řím. 4, s.)

24. Vidíte-li. že : skutkův osprave
dlněn b 'vá člověk n ne : vlry toliko?
25. či odobně i Rehab nevěstks..
zdali ne : skutkův ospravedlněna. jest.
přijsvši posly &jinou cestou vypustivši?
(Jo-. 2. 4. Žid. 11. Sl.)

%. Nebo jako tělo bez duchs mrtvě
lš. Nebo soud bez milosrdenství“
tomu. kdož neučinil milosrdenství! Mi jest. tak ivíra bez skutků jest mrtvá.
losrdenstvl pak se vyvyšuje nad soud."
Kapitola 8.
14. Co prospě'e. bratří moji. rsví-lí
kdo o sobě, že to víru. nemů-li s utků? Učí. io těžil. povinnostjest ůhd ndtolský; ?. npo
lnini hnuti Mio. proto že jen původcem mnohého
Zdaliž bude moci víra sposíti jej?
dino; 13.na, je“ njnkpmpěim'jutpnvěmondrolt.
15. Jestliže pak bratr a. sestra nazí
jsou a potřebují vezdejší živnosti.
l. Nechtějte mnozí mistry býti,“ brn
-

(|. Jan 3. 17.)

16. a řekne jim kdo z vás: Jděte v
pokoji. ohřejte se s najezte se; s pak-li

třl moji, vědouce. že těžší odsouzení

vezmete...

(m:. 23.s.)

IB) Kdokoliv prnvíl. Io víru mu. nil-li

1) t jméno Kristovu. dloní.-hos“
kiostnnbalntoto.
l0) Panev-di totiž ukon působí otlost . židů. nb
jd vkicknlb- výlntnkySchmidt; tim co Vick
::
při

n. to tito co prohl—cini..kdo vno-než jedno
un piatmnjo._
__

12) t. sv. evangelia, jm nhl neo osvo

od ..

24) Tim nikoliv noodpovuh lv. anln. loni |>|-ví. do
: viry ospravedlntn kývl člověk. nebot onen tin

jen vylučujenohovtvnniobhdů Munich.
nikolivpak dobrých

skutků : the víry po

vnitřních obi-dů nikon. Monikou. nl.
tin pih-m od nh a to ma. obytnou:nebo.

věvnňnikon linky.
13) t. odsonuní . m—

") Milosrdny'člověkonoji

nn sondu. (Int. 25. 34—40.)

Biblia-kl.

toho dokl—

nti nulu-l. lot skutky; nebotvin. ]oonečlnotn
vnitřním.nijak to vylovit!nudu. leč okntky. 1
kotsoidobrotn okoun toliko ovocemJovL (&'lt)

eo učíte.
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2. Ve mnohém zs'istě klesůme vši
ckni: jestliže kdo v siovu neklesá. tent
jest muž dokonalý; můžet teké všecko
t'elo uzdou zpravovati.
3. Jelikož koňům udidla v ústa. dů
vůme. aby nám povolni byli. a všecko
tělo jejich semotsm obracíme;
4. hle. i lodí. jakkoli jsou veliká &

rové jsou-li v srdcích vašich. nechlubte
se a nebývejte lháři proti pravdě;'
15. tot není zajisté moudrost s hůry
lstupujíci. ale zemská. zvířecí.ďábelské..
16. Nebo kde závist a svárlivost. tut
nestálost i všeliký zlý skutek.
17. Ale moudrost. kteráž jest s hůry.
nejprve zajisté jest čistá.. potom po
írojnň1 mírná. rodná. k dobrým vecem
prudkými
hnané.
malým pravid
em b 'vají větry
semotam
obrecovány.
kamž— povolení1 plná milosrdenství a dobrého
koli c ce vůle toho. kdož je zpravuje: ovoce." nesoudíci. bez pokrytství.
6. tak i jazyk jest sice malý úd a ve
18. Ovoce pak spravedlnosti v pokoji
liké veci provozuje. Aj. jak melý oheň se rozsívó. těm. kteříž čini pokoj.“
jak veliký les zapálí!
Kapitola 4.
6. [ jazyk jest oben. veškerost nepra
vosti.' Jazyk jest mezi našimi údy ten. litrů pro oesvoruost. závist . nnodluívani modlitby.
k poddanom' Bohu a H. varuje nelu—
kterýž znečištuje celé tělo & zaněcuje 7. napolo-nů kavěho
pomluv-iai jiných.
kolo narození naieho." rozpálen jsa od
l. Odkud jsou bojové a svárové mezi
ohně pekelneho.
' 7. Všeliké zajisté přirození bond a vámi? Zdali ne právě z žádostí vašich.
ptactvo &zeměplazů i jin 'ch bývá.zkro kteréž_bojnjí v údech vasich?
2. Zůdlíte a nemáte; zabíjíte' i závi
ceno a zkroceno jest o pokolení lid—
díte e nemůžete dosáhnouti; svin-itsse s
ského:
8. ale jazyka žádný z lidí zkrotiti ne— bojujete &nemáte. protože ueprosite."
3. Prosite a nebéi-ete. protože zle

může; uezbednét on zle. pln jedu smr
síte. abyste na své žádosti vynakládhli.
telného.
4.
Cizoložníei.'
což
nevíte.
že
přátel
9. Jím dobrořočíme Bohu & Otci. a
ství s timto světem jest nepřátelství s
jím zlořečíme lidem. jenž ku podoben Bohem?" Protož kdokoli chce býti při
stvi Božímu učinění jsou.
teíem tohoto světa. nepřítelem Božím
10. Z jedněch úst pochází dobroře učiněn bývá.
čení i zlořečení. Nemůt to tak býti.
5. Což mníte. že nadarmo dí písmo :'
bratří moji.
Zda-li k závisti žádá duch. kterýž pře
ll. Zdaliž studnice jedním preme bývá. v vás?"
nem vydávů. sladkou i hořkou vodu?
neehlubte oo moudrosti svou. ktera'i neni pravd.
12. Zdaliž může. bratří moji. strom 14) at. neli-te
neklamoju samí nebo; to není moudrost
fíkový nésti hrozny. anebo kmen vinný 17) !. nejen bez přhniieni bludného neem. nýbrž l k
počestnootl
a k čutotb vedouci. — “) :. dobrých
íik ? Tak ani slaná studnice nemůže
skutků. (Srov. svrchu: 2, 18. potu.)
18) t. kdož pokoj sachova'vejí, blaieoo overo pokoje
y sladké vydávati.
v tom i onen! mou. tbiítl budou; noh: „úmi“
13. Kdož jest moudrý a umělý mezi
: od tech. &-kdoikoll takovou moudrost moji. a
vámi? své
Okažiž
drat-:?::
obcováním pů
sobení
v mou
tichosti.
14. Paklit máte hořkou závist. &svů

bod vyučovs'onm nebo orbym linkladem svým k
pokoji napomáhají. riellkoo apravedlooat tim pod.
povuji. ana se tout jen v pokoji dai-i.

2) t. hovito viellky'm neúiaeným “dodam, a ne
mobooeejich naplniti. ouividite jodol druhých
až na smrt. (l. Jnn&15.)— “) & Bohu. a nebo
nedob're a alym úmyalem. (v. 87)

6) t mlh

jim clovtk usmívat mnoho alobo nebo

ljlny'n. i colt-lm um

aplediti.— “) t. může

jednim olovemcelý beb nanho života v hipec:
a noky obrodu. ba jej i nalití.

4) !. osmi odpodlnclod Boha. jakozto chete svého.
vyvolojioo al mnkou jakoukoliv žádost. ji se co
modle kleosjiee. — ") t když stvořitelem po
brda'. vice milujte svet osn jeho.
5) Nemini žddnb svlillni misto piama sv.. nýbrž to

4.G.—- 5.11.

Epištola sv. Jakuba, 4. 5.

dle.
Anobrž
větší milost
dnvá.
:Bůh
se pyšným
protiví.
ale Pročež
pokor—
ným divů. milost. (ma. 34.1.Petr.5. č.)
7. Buďtež tehdy poddání Bohu. od
pírejte pak ďáblu. i utečet od vás.
8. Přibližte se k Bohu &.přiblíží se

k vám. Umyjte ruce. hříšníci. a očistte
srdce. kteříž jste dvojitě mysli.“
9. Kňrejte se' a kvělte a plačte:
obrat se smích váš v žnlost. a radost v

zármutek.“

10. Ponižte se před obličejem Páně.
a povýší vás.

(|. Petr. 5. e.)

Lire bohate s ntiskevdni ehndýehe
todato
12. esk-zuje
lehkovuner-ínhen: n—
N. nří kotrpe'lvoeti;
posledním poune'ni
nsmocny'di.
zuje k modlitba . nsprevení chytím)ieielrwlb

l. Nuže nyní. bohačovó.' plečte Ika
jíce nad bídnmi svými. kteréž přijdou
na vás.
2. Zboží vaše shnilo. s roucha vaše

jsou od molů pokažena.
3. Zlato a. stříbro vaše zemvělo. a
rez jejich bude na svědectví proti vám.
a žráti bude těla vaše jako oheň. Shro
máždilijste si na poklad hněv' ve dnech

11. Neutrhejtež jeden druhému, bra
tří. Kdo utrhň. bratru. anebo kdo soudí“
bratra svého. utrhá. zakonu a soudí zá posledních"
4. Aj. mzda dělníků. kteříž žali kra
kon. Soudíš-li pak zakon: nejsi plnitel
jiny vaše. kterouž jste jim zadrželi. křičí:
zákona. ale soudce.“
12. Jedent jest zákonodárcei soudce. a křik ejich vešel v uši Pena zůstupů.
5.1 odovalijste na zemi a v bu nosti
kterýž může zkaziti | vysvoboditi.
13. Ale ty kdo jsi. jenž soudíš bliž vykrmili jste srdce svit ke dni zabití.
6. Odsoudili a zabilijste spravedlivého,
ního? Aj. nyní vy. kteříž říkate: „Dnes
a neodplrnl vim.
nebo zejtra půjdeme do onoho města. a
7. Protož trpělivi buďte. bratří. až do
pobudeme tam celý rok a budeme kup
příchodu Punč. Aj. vorač čeka dreheho
čiti &získámel“
\Rim.14 4.)
užitku zemského. trpělivě se maje. ažby
14. jes'to nevíte. co zejtra bude:
15. nebo co jest život váš? Pára jest. prijal déšťranni ! pozdní.'
8. Protož ! vy buďte trpělivi & po—
ješte se na maličko ukazuje a. potom
zmizí; místo toho. cobyste měli říkati: tvrzujte srdcí svých; nebot se přiblížilo
„Bude-li Pán chtíti;“ a: „Budeme-li živi. příští Pilně.'
učiníme to neb ono.“
9. Nevzdychejte. bran“-í. jedni proti
16. Ale nyní se chlubíte v pýše své. druhým.' abyste nebyli souzeni. Aj.
soudce stojí přede dveřmi.
Všelikó takové chlubení zlé jest.
10. Bratří. za příklad zlého skon
17. Protož kdo umí dobře činiti &
čení! prace a trpělivosti. vezměte si
nečiní. hřích má..
proroky. kteříž mluvili ve jménu Pane.

ll. Hlelblahoslavímet
"to ne smysl pisem sv. vůbec poukamjo.— "')
Zdeii nevíte. ze Duel: Pent. jenž ve va'e pře
vi. jehož vy chrámem jste. jest duch pokoje o
ky . nikolivdoch "dní | umu-? Be on ude
vezi-ímilosti
dolem
pokornýln.
(8)
o .-M..!Jínek
se mohou
llovetihym
„Zdalie mníte:
.vetii
mílosn' divů.“ považovati u v—evkn. tek že by
misto sv. písmo. na něž se odvollvo. bylo v v. 6
„Bůh se pykny'm e t. d.

kteřížtrpěli.

O trpělivosti Jobově slýcšdli jste. &ko
l) : kteri zboži obdrženého niívtto toliko k poho
dlne-tem . rozkoiem živote. nosným ničeho! ne

“trhlin.

8) ..el hnev'

neni v řeckém. -

") \ ke dnům

poelehim. :. k příští-iu dní sondnůmm (b.

8) |. roellelenehosrdce mal Boheme netu, chtíce
obema nejedooe sloužiti. H) (Het 6. %)

7) Ldritposetbeepředežeiknknelnelh

9) |.. tre-tejto se smí, musite mnu utrpení. jež

B) Buď k enlrtí keidůo e eonde lvlůitnime. nůo

Bůh ne vás dopustí. enebo které vy samí sobe

min _ ")Joel.2.12.Řim.8.13.GeL ». si.

ll) t. nehskevo.kdo sen-huje.(l3)—")t.

vyvyinjei

se opovežlívt ned ee'kon. Jeko sikonoderee

soudce ( IR,). moje se me pedrohíti.

e

mo

siců Hjne . hře—e. (Sv. Joel 2. B.)
i k soudu vleobeenesnn dle Il. Petr. 3. 8.

„hmmm—“(

tl . hnevu.
.6.2.)

10)tievlelike'slokennvmnpiikledmuenl

Moetrpdívoeti veslhn ei dokoment dosmrti.
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_

s. 12—20.

16. Vyznávejtež se tehdy' jedni dru
nec Páně vidělijste.'_ nebo milosrdný
hým“ : hřlchů svých a. modlte se za.
jest Pán : lltostivý.
12. Přede všemi p_slt věcmi. bratři

moji. nepřiaabejte. ani skrze nebe. ani
skrze zemi. uni kteroukoli jinou přlsv
hou: ale buď řeč vaše: Ano. ano; ne.
ne! abyste neupodli v odoouzeni.
(na. 5. 34.)

13. Jest-li kdo z vás v zármutku?
modliž se? pekli jen dobré mysli?

pro vol"

sebe vespolek. abyste spaseui byli;
mnobot zajisté může modlitba sprave
dlivého ustavični.
17. Eliáš byl člověk nim podobný.
utrpením poddaný: &modlitbou se mo
dlil. aby nepršelo na zemi. i nepršelo po
tři léta a šest měsíců.
(Ill. Kul 17. l. Luk. 4. 25.)

18. A opět se modlil: i vydalo nebe
14.Slůně-li kdo z vás? uvedli kněžl
déšť a země dala úrodu svou.
cirkve. at se modlí nad ním." mažlce
19. Bratři moji. pobloudl—likdo : vů..
jej olejemve énu Paně:'"
16. s mod itba viry' spasl" nemoc od pravdy. a někdo jej obrátí.
20.
mát věděti. že kdo odvrátí břl
nebo. s. polehčlt'“ mu Pán. : jestli v

hrišieh .1' budou mu odpuštění. (Sk.28. 8.)

1:05
II) .. jů
lupu?
mih)
se )k konecučinilBůh
Bohu o pomoc. —utrpculmjeho.
") !. chvilu
Bohu. doba] mu a to.

") _.tuce
t.

dle řeckého.— ") t. uklidnila roce.

!. n'. mine . . moci Plné: (Mu. 6. l3.)

čolka od bludu cesty jeho. vysvobodí
duši jeho od smrti &přikryje množství
břichův.
| c vinou na nem lpicich. Sv. m'a: tridentský

prohl-nn (vec. M k. l.).ce vv. 14. na...
voc
umeji (: svatou-iposledniho pom-sám. hen u
tdi u sv. Mor. 6, IS. nosnočuje.

16) Syn-;iýu.výhled
vymlvqui
sex“
upo)
lpil má:
wm. „Ale
l mimo
to. t. inline
“ikon
nemoc vyu-“vvn. se nul. . dle toho lac to pevo
sniieLi-by "lm v polledlich nmrtelnýcbunlo—
iovnti u povzbuzui k lv. upevnil, jukni tento v.
vůbec sv. otcové o sv. |povodí rozumějí. — ")
stech vlellkhnu clima „kukni its-tna odolal.
t. th. jimi obletí. num. byl l pouti M6 byli.
Tul l_clt bhvni účel . účinek cvitoltl poulednibo
jeko Vy. (Srov. Elu. D. 2 )
pom. —t) t. : jáhnů příčiny
. trestem

l925

Uvod k obě-mt epišmlám sv. apoštola l'elra.
Šimon. příjmímPetr (Kefas t. j. Skala). knížat. j.'první z apoštolův a
nejvyšší pastýř církve Páně (Mat. 16. IC.). byl syn Janův (Jonášův), rybáře z Be
saidy. odkud se pak i s bratrem Ondřejem do Kafarnaum odebral. i tam rybář
ství provozuje. Jak byl Krista Pana seznal . od něho povolán . za apoštola zvolen
a nade všecky vyznamenán; jak sám druhé apoštoly vírOu. pokorou i hor
livostí předčil; jak poklesl a Krista Pěna zradil. ale jak i pokání činil a opět na
milost přijat jest: i jak hned po nanebevstoupení Páně sv. církev dle rozkazu jeho
říditi počal: — toho se dočítěme v sv. evangeliích a v skutcích apoštolských. Sv.
Petr hlavně nejprve evangelium kázal v Jůdsku a v Syrii. při čemž asi r. 37. po
Kristu sídlo své založil v Antiochii syrské. Když byl asi r. 41. do Jerusaléma
přišel. byl na rozkaz l_lcródesův jat a uvězněn. ale od Boha zázračně vysvobozen.
(Sk. 12.) Dle hodnověmých zpráv odebral se brzo na to za panování císaře
Klaudia asi r. 42. do Říma a tam sídlo své zarazil. ale tak. že odtud i jiné krajiny
a_města v apoštolskěm svém úřadě navštěvoval. Když Klaudíus císař r. 49. roz
kaz vydal. aby všichni Židé Řím opustili. odebral se odtud i Petr. jsa rodem Žid.
a tak jej potom nalezěme r. 51. v Jerusalěmě. an první církevní sněm řídí. Od
tud Opět procestoval Judsko a Syrsko a přišel do Antiochie. kdež se stalo. co sv.
Pavel k Gal. 2. 11. vypravuje. „při čemž“ dí sv. Augustin. ..podivu hodna jest i
upřímně.smělost Pavlova. i skromně. pokora Petrova." Dle hodnověrných zpráv
kázal sv. evangelium i v Mesopotamii. Pontu. Galatsku. Bithynii. Řecku a Italii.
Konečně za panování Nerona císaře přišel z Korintu do Říma spolu se sv. Pavlem.
s nímž i mučenickou smrtí Krista oslavil. byv ukřižován. ale hlavou k zemi. dne
29. června r. 66. nebo 67.
První svůj list psal sv. Petr věřícím rozptýleným v mslo-asianských
krajinách pontských . aby je k vytrvalosti v protivenstvích potvrdil. k pravě sva
tosti života a vespolné lasce napomenul a všelikě stavy k svědomitěmu plnění ně—
ležitých . obecných i domacich povinností povzbudil. Psěnt list ten asi r. 65. po
Kristu a sice v Římě, jenž tehdaž jsa městem hlavně modloslužebným, u křestanů
Babylonem slul. (5. 13. srov. Zjev. 14, B.)— Brzo po tomto prvním listu a krátce
předsvou smrtí (Il. 1,13—15.) psal sv. Petr ktýmž věřícímsvůj druhý list. v kte
rěmž je mimo spasitelně napomenutí varuje svůdných učitelů. zvlěšt těch. kteří
popírají druhé příští Páně.—Že první list v pravdě od sv. Petra pochází. nebylo
nikdy nižědně pochyby; i druhý. ač v nejstarší době méně znam byl. již ve čtvr
tém věku po Kr. za pravý uznán a na sněmích laodicenskěm a karthagském k pís—
mům sv. přičten jest. což pak i svatý všeobecný sněm tridentský potvrdil.
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I. epištoh sv. Petra. 1.

m—lo.

Prvni epištola

svatého Petra, apoštola.
Kapitola I.
Učí. jak volnu jest milou . nedelni dvi-toluen povolaní být: k vive Kristovo; 13. upomíná k náležitému
dle to viry oe chovní. zvlášť k lásce britské.

etr. apoštol Ježíše Krista. vyvoleným
příchozím. rozptýleným' v Pontu. Gals
cií.2.Kappadocíí.
Asii &Bitlgnii.
podle předzvědění
oba Otce. ku
věcení Ducha. ku poslušenství . skro
pení krve Ježíše Krista.' Milost vám a.
' pokoj rozmnožen buď !
3. Požehnsný Bůh &Otec Pána našeho
Ježíše Krista. kterýž podle velikého mi
losrdenství svého znova zplodil nás k na
ději živé.“ skrze vzkříšení Ježíše Krista z
mrtvých.

(u. Kor.|. s. Ef. is.)
4. k dědictví neporušitelnému & nepo
škvrněnému & nevadnoucímu . kteréž se
chová v nebesích vám.

5. kteřížto mocí Boží ostříhání býváte'
skrze víru !: spasení. kteréž připraveno jest.
aby zjeveno bylo v čas poslední;
6. v kterémžto se radovati budete, me—
ličko nyní. pokud třeba. v rozličných poku—

šeních zarmouceni jsouce;
7 aby zkušení víry vaší mnohem dražší
nad zlato. (kteréž se v ohni zkušuje) nale
zeno bylo k chvile &slávě i ke cti při zje

vení Ježíše Krista;
8. kteréhožto neviděvše milujete. v kte

réhož také nyní nevidouce (jej) věříte. věříce
pak ndovoti se budete radostí nevýmluv

nou &slavnou.
9. docházejíce cíle víry své. :; esení duší:
10. kteréhožto spasení vy ledůvsli &
]) t. veheun hlavne : návodu udovvkoíhopmeeju-ím
přebýnjidm.

.

mptyleoe jako poboetinn mezi cizím úrody

(Srov. Jek. ]. l.)

2) t. vyvoleným od večnosti. aby růžice v Ježíše Emu

_

. neb-vinil"

vykoupen-. jež nám sivhl krví vvou.
.
8) t. lhyehom meli ndčjí k životu veď-nému.hlediee k nkhšeuí
8) t. od Doh ve však nehnpečemtvioh. oby-to přišli —

_____

__

_

_

,

_

učení jeho. nnutm byli míle-tl

Kdetovu.

___—_ _ ___“__ " "ŽLÍřlÍ—é.._"l_;.i

LIL—2.5.
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I. epištola sv. Petra, 1. 2.

zpytovali proroci. kteříž prorokovali
o budoucí milosti. jíž vám se dostalo.
(Na. 13. n.)
11. zpytujíce. na který anebo jaký
čas ukazuje v nich Duch Kristův. před
povídaje ta. kteréž jsou na Kristu utr
pení a po nich následující slávy?
12. jimžto zjeveno jest. že ne samým
sobě. ale vém posluhovali těmi věcmi.

kterékteříž
jsou vučni
vém zvěstovény
ty.
m kázali
evangelium skrze
Du
chem svatým s nebe scslaným. na ně

hož' andělé patíiti žádají.
13. Protož prepéšice bedra mysli
své. střízlivi jsouce, dokonale doufe'te
v milost. které se vém podává při zje

vení Ježíše Krista!

jenž ho vzkřísil : mrtvých a dal mu
slávu. aby víra vaše i_ naděje byla v
Bohu:
22. očištujice

duše své v poslušen—

ství lísky. v milování bratrstva. z upří
mného srdce snažněji se vespolek mi
lujte:
23. znova zrození jsouce. ne z se
mene porušitclného. ale z neporušitel
ného. skrze slovo Boha živého a zůstá—
vajícího na věk .'
24. „Nebo všeliké tělo jest jako tráva.
a všecka sláva jeho jako květ trávy:
usehla trůn. a květ jeji opadal:“
25. „ale slovo Páně zůstává na věk .“
Tot pak jest slovo. kteréž zvěstovano

jest vám.

(k 10.8)

14. jakožto synové poslušenství. ne
nůsledujice prvnějsích nevědomosti své
žádostí,
15. nýbrž podle toho Svatého. kterýž Dále povsbusuje ! víře. jižhy se scsls spojili s Kristem.
ll. upomiuů. aby ctnostny- životem dobrý příklad
vás povolal . i vy ve všem obcování div-li
pohanům; 13. poddání byli vrchu-un vilukul
svatí budte;
vůbec. slusehnisi pánů-| svý'mnun.
16. nebt jest psáno: Svatí budte. po—
]. Protož složíce všelikou zlosta vše
něvadž 'ě svatý jsem. (m. Hejl. 11.44.
17. A když Otcem nazýváte to o. likou lest a pokrytství a závisti i všecka
kter ' bez přijímaní osob soudí podle utrhéní.
(Řím.6. 4.)
skut u jednohokaždého. v bazni po čas
2. jako na elstného
zrozené mléka
nemluvňétka
přebývaní svého obcujte.
'
rozumného.
žádej
(v. Moji.. 10. 17. Rím. 2. | |. Gal. 2. s.)
te.' abyste jím rostli k spasení.
18. vědouce. že ne porušitelnými
pak jste okusili. že sladký
věcmi. zlatem nebo stříbrem vykoupení jest3.ljestliže
in.
jste z svého marného obcování dle ot
4. K němužto přistupujíce.' k kameni
covského ustanovení:
živému" od lidí zajistézavrženémuf"
19. nýbrž drahou krví Kristovou. ja ale od Boha vyvolenému a pocténémud'
kožto Beránka nevinného a nepoškvr—
5. i vy jako kameni živé vzdělévejte
něného.
(1.Kor.a. 20. 7. 23.251 s. u.)
se na něm v dům duchovní.' v kněžstvo
20. předzvěděného sice před ustano svaté" k obětovániduchovníchobětí,"
vením světa. ale zjeveného za časů po příjemných Bohu skrze Ježíše Krista.
sledních pro vás.
21. kteříž skrze něho věříte v Boha, 23)Zstotiisvltostisv.kžtusnuvssmsuíjstek
It)—ll ) Toto spasení utrpením . smrti Kristovou plod
pov-dali proroci. snsžne se Ducha sv.. úcty llch

mluvídho. tánjice na dobu pmu. utrpení s sls'vy
Meutovy. činu se vlastně věul ruda-čili.
12) Dle řeckého: ,.un kterrs'.“ t. vém mámě věd,
ruzne-ej vtulsní. utrpení a usluveui Kríutovo. vůbec

„um

tajemstvispasení.

18) Smyi: Juko aut-í vejinoVé unum. tl počinsjte
. vytl'vejts v slastech svy'th. hylti'e. stile kledice
k odplatě životu věčného. již se vam jistotně do
stane při druhem přilti Pine.

životu vočuhnu. a vespuhk bratři. proto se mi
luvuti máte.

2) t. vždy tak “dutívi budte duchovn'hu pokrmu.
“ného učení sv. sv
ím ako tos-lilku mléka
mater-koho sl udaji. jim se žlvics . adlujíes.
&) t. vždy víc a více se podobajíse. — “) t. ve
lkarým s nim spojeným údům životu Mívají

cimu.— "') L od thů.
(lovců. — t)

umim

svých dls ul. náre

t vskiišeuim. mehovstoupemm,

s oslsvsuiu nu prutu Boží.

5) !. vírou. nadeji s láskou spoje-' buďte t vsnpolsk

mu.-i ouisKrmsm jako ks:-niacinu"

2. 6—25.

I. epiltola. sv. Petra., 2.
6. Protož má písmo: „'A . kladu na
Sionu kámen nej řednější. úhelní. vy
braný. drahý. a k o v něj uvěří. nebude
zahanben.“
(ls.28.16.Řim.9.33.)
7. Vám tehdy věřícímjest v čest. ale

14. nebo vladařům. akož od něho
poslaným k potrestání zločincůva k po
chvale dobrých;
15. nebo tak jest vůle Boží. abyste
dobře činice k mlčení přivedli nevědo

nevěřicím
kámen, kterýž
zavrhli
stavi
telé.
tent učiněnjest
v avu
ůhelní:

most nemondrých lidi:'
16. jako svobodnl.' a ne jako majice

Žalmll7. 22. Mat.21. 42)

svobodu za zastěru zlosti. ale jako slu
8. a kamen urazu a skála pohoršení žebníci Boží.
těm. kteříž se urážejí na slově.' auiž
17. Všecky ctěte. bratrstvo milujte.
věří. k čemuž i_položení jsou.“
Boha se bojte. krále v uctivosti mějte.
(Řím 12. 10.)
9. Ale vy jste rod vyvolený. králov—
18. Služebníci poddání buďte ve vší
ské kněžstvo.' národ svatý, lid do
bytý." abyste zvěstovalictnosti'“ to bazni pánům. netoliko dobrým a mír
(F...feS.)
ho. kterýž : temnosti vás povolal v pi'e ným. ale takózlý m;
divnó světlo své :i(ll.quž.19.6.)
19.
nebo
tetě?
est
milost.:
jestliže
kde
ží" snáší zármutky.
10. kteříž jste někdy nebyli lidem, pro svědomí
trpě nespravedlivě.
nyní pak jste lid Boží; kteříž jste ně—
20. Nebo jakž.jest slava. jestliže hre
;taly milosrdenství
nebyli došli jste
milosrdenství.
nyní šíce a zášijkovani jsouce trpíte? Ale
došli.
(o.. 2. 24. Rim.9. as.)
jestliže dobře činíce trpělivě snášite. to
11. Nejmilejsí, prosím vás jako ho jest milost u Boha. (na. 5. 10.Níže-t.u.)
sti a poutníkům“ abyste se zdržovali od
21. Nebo k tomu jste povoláni; ne—
tělesných žádosti. kteráž bojují proti boti Kristus trpěl za nás. vám zů—
duši.
(Rím.13._14.cu.5.1e.)
staviv příklad. abyste následovali šle
12. obcování své mezi pohany ma pějí jeho:
jíce dobré. aby v tom. v čemž utrhají
22. kterýžto hříchu neučinil. aniž jest
vam jako zločincům. spatřujlce vaše
dobre skutky. velebili Boha v den na— nalezena lest v ústech jeho:
(ls. 53. 9. [. Jan 3. $.)
vštívení.'
23. kterýžto když mu lili, nelál.
13. Poddůni tehd buďte všelikému
když trpěl. nehrozil. ale vzdával se to
lidskému zřízenípro Šeba: buďto králi. mu.
jenž soudil ho nespravedlivě;'

jako nejvysšímu.

(Řím.13.l.)

24. kterýžto hříchy naše sám na svém
těle vnesl na dřevo. abychom hříchům
zemrouce. spravedlnosti"zivi byli; jehož
penze dnohevni jmenuje. — "') t. modlitby a žsinslostí uzdravení jste.
akut-ky kallenestl a milosrdenství. — Zpoadlle s
25. Byli jste zaa'isté jako ovce blou
toho nekuh sondi. jakoby jinéhonam: v cirkvi
nebylo. kte-e tohoto duhovniho. preto práve díce. ale nyní obr cení jste k pastýři a
spolek spojene jsouc pevnou stavbu pusobi. —
") 0. v unyslu dnebovnnm. jako! ihned eboti

toto duchovní

knastvi reeeans'vi. ponivndi i

jiné na mysli nad.

8) t. kteří le nrdžeji nesksonnhn apokornlm piiiti
Pine. — “) t. ačkoliv l oni určeni ]len k tomu.
aby v Krista nveřili a skrze neho spasení delli.

9) L dmhovne phmůajine
ďšgblem via &. — “)

nd

svetem. telosn a

& krvi Kristovou vykon

pený.(l.18—19.) — “') t. zdar-čnb bai
mile-ti jeho. — t) t. v "n'-n evengelin.ji-t
kúddho' el.oveke přlehdsejieihona tento
svet. (Jan 1.9)

biskupu“ dusí vašich.

(le. 53. 5—6.)

lh) t. kteii nun-jia vis. nemondievín| ouhaji. ja
kobyste byli nepieuló vlady svetskd . buřiči.
16) 0..dle prev-ian: Bo) se Bebe. as dobře. . žid
nhho ee nestrnnhul. Kdo Ile čili. emk jen hhehn.

19) i den; jen mllóavúcnótj. činívis mil a vdenb

ll) elslvplibe
úno-ejhleh
t.
na tomto mu lei.ch
stllbho
přebýve
hejnem-MM
(Zu.13.14)

iedB o.heln — “) t. nule dobre svedomi před
nene) iadn
lednímlnsločinevn vinen.
Zl) Dle řeckého: „ale vsuvnl (send svůj) eendieimn
spre
't Bohu Otci sve-nn nebeské—n.

ledemvnliln
evil-lh.
lt) ..deyiby
i jich se
milost Boži dotklo, a oni se

25) :.
provinile)oehnnelzvolen.Jeiill
(ls.40
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Kapitola :.
Učí. ]sk se'žeoy k mužům. a muži k ženám chovní
rnaji; & napomiua'. aby viickni uchovňvnli vupoí
ného pokoje e skromnosti" v řeči; li. sby byli tspeliví
v strastech . poctivi -v obeuvúni spolecnem.

viděti dobré dny. zdržuj jazyk svůj od
zlého a rty jeho at nemluví lsti:
(Žalm 33. na.)

11. nohy! se od zlého a čiň' dobré:
hledej pokoje a stíhej jej:
_(ll.]. ne.)
12. nebo oči Páně“ na spravedlivé.

]. Podobně i ženy buďte poddény
mužům svým, aby i. jestliže kteří nevěří a uši jeho" k prosbám jejich: ale obli
slovu. skrze obcování žen bez slova čej Páně'" na ty. kteříž činí zlé věci.
13. A kdo jest. ještoby vém uškodil.
získání byli.
(1—11.
5. 22.)
.
2. spatřujíce v bázni' čisté obcování budete-li následovníci dobrého?
vase.
14. Ale i Upíte-li co, pro spravedl
3. Jejichžto ozdobou nebuď zevnitřní nost. blaze vém! Strachu pak jejich'
splétaní vlasův. aneb obkládaní zlata. nebojte se. aniž se kormutto:
(Svrchu 2. 20. Mat. 5. W.)
aneb obléčeni šatstva:
(L'l'im.2. 9.,
15. ale Pana Krista posvěcujte v srd—
4. nýbrž člověk srdce.' kterýž jest
sk tí. v ne rušitelnosti oko'ného a cích svýchf hotovijsouce vždycky k do
krgkžho duců" jenžtojeft přédobli sti učinění“ každému žádajícímu od vite

čejem Božímbohatý."

počet z naděje té. kteráž jest v vás!"

5. Tak zajisté někdy i svaté ženy.
naději majíCe v Bohu. ozdobovaly sc.
poddány jsouce vlastním mužům.
6. Jako Sára poslouchala Abrahama.
pánem jej nazývajíc. 'ejížto vy jste dce—
ry. dobře činice. a ž' ného zkormoucení

16. ale s tichostí
dobré svědomí: ab
utrhaji, zahanbeni
vaše dobré v Kristu

a !. bální.. majíce
v tom. v čemž vém
yli ti, kteříž hanějí
obcování. (2.11)

17. Lépet 'est zajisté. abyste (bude

li růčiti vůle
ží) dobře čmíce trpěli.
nežli zle činioe:
18. nebo i Kristus jednou za hříchy
7. Též podobné muži. přebývejte s
nimi podle umění.“ jakožto mdlejší ná— naše umřel. spravedlivý za nesprave
dlivé.
aby mis přivedl k Bohu. umrtven
době ženské udělujíce cti." i jako spo
íudědičkítm milosti života. aby neměly jsa sice podle těla. ale obživen podle
(Rím. 5. 6. Žid. 9. 28.)
překážky modlitby vaše." (|. Kor.7.a.) ducha;
19. v kterémž přišed kůn) i těm du
8. Naposledy pak. všickni buďte jed
nomyslní. lítostiví. milovníci bratrstva. chům. kteříž byli v žaláři!
20. jenžto byli někdy nevěřící. když
milosrdni, mírní, pokorni.
9. neodpíacujíce zlého w zlé. ani zlo— očekávali t ělivosti Boží' za dnů Noe.
řečení za zlořečení. ale naproti tomu když délánrglyl koráb. v kterémž málo,
dobrořečice; nebo k tomu povoláni jste. to jest osmero duší zachováno jest z
vody.
(|. Moji.o. u. na. 24. av.)
abyste požehnáním dědičně vládli?
10. Nebo. kdo chce milovati život a
21. Jakož i vás nyní podobným způ
se nebojíce

(|. Moji. IB. 12.,

sobemkřest spaseny činí: ne složením
2) t. že se k svým mužům chov-"ta s šetrnou ucti
vosti . čistotou a že svate jim sachovavs'te eli
beanu věrnost; čemns jen křesťanská viru uču.
4) t. snlre nilechu'lb etno—uni. - “) Lvnezrniitelné

tichosti e pokoji myslí. — "') t. vzácný. 
7) t. sechn'ujw . ninu ve viem rozumne; ne jako
se služebnieemí. otroky-neni; za ty b' oly zeny
považovlny zhusta u pohanů. — “)
im nejen
minou o jejích výživu péči s lseksvou sítovin—

vost. nybrs í violikon

útlon letrnost

manželkn'm. jakožto slsbíu .

&

křehčí strs'nro z.o

chovavati veli. - "') t. abyste spoleéne Holín
sloniltí. í jeden ee druhého ee modlítí mohli:
růžence a eve'rx rnl-í vyslyšení modlitby.
9) Přísl. 17. 13. Rim. I?.. 17. ]. Thou. 5. l_b.

Bibli čuka'.

li) L milostive hledi. — ")

'") s přísnémam

:. nakloněnyjenu. 

na &pokut-líníjich.

l-I) t. odpůrců. proniríedovniků svych.
15) t. s srdce ho ctou. svete . verne lnu oddinl buďte.

- ") L důkladnouodpovedi.— "') t. s toho.
na čem svou nadeji s'ivots večneho uznala.
s
svi- viry buďte hotovi. vz'dy upřunnů počet vydal.

16) t. s netivosti k představeným . vylhm. . s ní
cho-tí k olii'un . sobe rovným to čínu.
IQ) t.“vstotlpiv po smrti do předpokli.
vo Boli
“»:..?"ďťd'šslť'mm
ne...;

potopou snhledíl. — Dle
ůbo: „Když Boží tipů
íívost čokela“ t. n na. ndaiby ee he'll.
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3.22,—5. |.

tělesných poškvrn. ale osvědčením do
10. jenlenkaždý jakož jest přijal mí
brého svědomí před Bohem skrze vzkří lost. vespolek si ji zdelnjte. jako dobří
šení Ježíše Krista.
zprávcove mnohonásobné: milosti Boží.
22. kterýž jest na pravici Boží. po
“ll. Mluví-li kdo. mluviž jako řeči
hltív smrt. abychom života věčného dě Boží: jestliže kdo posluhujc. posluhuj
dici učinění byli: všed v nebo. podrobiv jako z moci. kteréž uděluje Bůh. aby ve
všem ctěn byl Bůh skne Ježíše Krista.
si anděly i mocnosti i síly. (EL1.zl.)
jemuž jest sláva a panování na věky
Kapitola 4.
věkův. Amen.
Povzbuzuje k mrtveni těla . vuova'ni se hříchu. 7.
12. Nejmilejší. nedivte se soužení.
k bd'ení . modlitbám; [%í'rmctnostnémn irvotn . trpe
kteréž se vám k zkušení děje. jakoby se
1. Poněvadž tehdy Kristus trpěl' na vám něco nového přihodilo:
13. ale majíce podíl v u
ních Kri—
těle. ivy tými. smýšlením ozbrojte se;
nebo kdo trpěl na těle. přestal od hříchů. stových. radujte se. abyste 1 při zjevení
(Řím. 6. ?.)

2. aby již ne žádostem lidi. ale vůli

slávy jeho radovali se s plesšnim.
14. T íte-li pohanění pro jméno

Boží živ byl v těle po čas. co ho po— Kristovo. lahoslaveni budete; nebo co
zůstává.
(Ef.4. as.)
jest cti. slávy i moci Boží, a kterýž jest

3. Dostit jest zajisté. že minulý čas
(vynaložen jest) k plnění vůle pohanů.
těch. kteříž chodili v chlípnostech. v žá
dostech. vpřílišném pití vína. v hodová
ní. v opilství a neřšdných modloslužbšch.
4. A nad tím se rouhavě pozastavuji.
že vy s nimi neběhšte za touž hanebnou
rozpustilostí.
6. Kteříž vydavatí budou počet tomu.
jenž hotov jest souditi živé i mrtvé.'
6. Proto zajisté i mrtvým kazano jest
evangelium :“aby souzeni byli sice podle
lidí v těle, ale živi byli podle Boha v

duchu."

(l'l'isl. l_O.l2.)

9. Hostinní (buďte)
]) Nynejh

jménu ;'
17. nebot jest čas. aby se začal sond
od domu Božího! Jestliže pak nejprv
od nás: jakýž bude konec těch. kteříž
nevěří Božímu evangeliu?
18. A poněvadž spravedlivý ledva
spasen bude. bezbožný a hříšník kdež
se octnou?

7. Všemu pal: se přiblížil konec.
Protož buďte opatrní & bděte na mod
litbách.
'
8. Přede vším pak společnou mezi
sebou lšsku ustavicnou mějte; nebo lá
ske přikrývá množství hříchů.
reptáni:

jeho Duch. odpočívá na vás.“ (3. u.)
15. Záda ' pak z vás netrp jako vra
žedník. me 0 zloděj. anebo zlolajce.
anebo cizích věcí žádostivý.
16. Jestliže pak jako křesťan trpí.
nestyd' se. ale oslavujž Boha. v tom

vespolek bez

(mm. 12, 18.Fil. 2. 14 )
řecký text dokládá: „a nic ' tele.“

Ostetne srov. svrchu 3. 18 Umučení Pine po
vebud'u' nee. abychom nejm atm-tí vielike trpěli.

nýbrž i hříšnou“datovou mmm. (l.Kor.0.27.)

Kapitola &.
Důvl nekteri
mí duchovnímpředstaveným .
vr'nelm; 6. pov-zbunje k vytrve'ni v sun-tech; IO. n
víri list | poedmvcním. potehnšmm.

'l. Starších pak.“ kteříž mezi vámi
jsou. prosím já. spolustarší a svědek
14) t. vieliu

16)

5) :. I ty. kteří jis zemřeli . k sondu : mrtvveh
Vit-Don. ee“ pol-nó nevěří tomu. (Sk. 17. IS.)
6) t. duchům nmřelých spravedlivých v předpokli.

17)
19)

umučení byvi-e jako lidé dle tela. nyní : milou-i

1)

(Svrchu 3. w.) — “)

:. oby scelení, tre-tání.

Bon dvi jsouce. hlaseni byli podle duha

(l'h'sl. 11.31.)

19. Protož i ti. kteříž trpí podle vůle
Boží. at včmému Stvořiteli poroučejí
duše své v dobrých činech!

čen—sláva . moc Božská. veškeré mi—

lostí | dary Ducha svatého spočívají na u., kdyl'
pro Boha upne

t. :: kře-tan jest . slníe. ač jest to u pohanů
P" tu P“- ' řecky: ,: . toho.“ .L n Upl'l.
.
..
!. od Církve. která: jen dum. rodine Bou
t. dobře činíte. . tak Bohu se líbit.. sond svůj
jemu pmuřejtn. na je za to oslaví. (6) .
L produc-euni: cirkve. biviupův . koni.-z tl se
vůbec um slovem foam-neli. (Jak. 5. H.)

5.2_|4.

I. epištola sv. Petra, 5.

Kristových utrpení. jenž. jsem i účast—
8. Střízlivi buďte a. bdete; nebo pro
níkem' slávy te. kteráž se má v času tívník váš ďábel jako lev řvoucí obchá
zí. hle-leje. kohoby polaltilf
budoucím zjeviti:
2. Paste stádo Boží. kteréž u vás
9. jemužto odpírejte. silni jsouce u
jest. opati-ujíce je ne bezděky. ale do— víře.vědouee, že brntratvu vašemu. tomu.
“ brovolně podle Boha; ani pro mrzký kteréž na světě jest. též u ení se děje.
zisk. ale z dobré vůle:
(Sk.20.za)
10. Bůh al: všeliké m' osti. kterýž
3. aniž jako panujíce nad dědictvím.' povolal nás & věčné slávě své v Kristu
ale příkladem jsouce stádu : srdce.
Ježíši. ont vás. když maličko potrpíte.
4. A když ne ukáže kníže pastýřů! dokonalými učiní. utvrdí i upevní.
vezmete neporušítelnou korunu slávy.
ll. Jemui buď slávu &panování na
5. Podobně. mladší!“ poddání buďte věky věkův! Amen.
12. Po Silvůnovi. vám věrném bratru.
starším. A všickni veSpolek pokoru
ukazujte; nebo Bůh se pyšným protiví. (jaki. za. to nn'rm). psal jsem krátce.
ale pokomým dává milost. (Rím.12. no.) uapomínaje a. osvědčuje. že to jest ta
6. Pokořte ae tehdy pod mocnou pravá milost Boží.' v kteréž stojíte.
rukou Boží. aby vás povýšil v čas na
13. Pozdravuje vás církev. kteráž jest
vštiveni.'
(Joh.4. w.)
v Babyloně' spolu vyvolené. :: Marek
7. všelikou péči svou uvrhonce na.
syn rnůljf'
něho. nebt on má péčí o vás.
(Zum 54. 23. Mat. 6. za,)
14. svatým!
udí-svuj?ilost
sebe
vespolek
polí
bením
vám
všem. kteříž
1) t. min pevnou důvěru. že budu it“-om.

3) &.Bošín: “lidna-

jste v Kristu Ježíši! Amen.

jimi „Úvalno : přímájeho

uveď—ci
panovníci. nh Man": jim sloník: (nov.
Mn. 20. 2D.) . buďte jim prin-dem vní cincaci.
4) !. nejvyšší paty-“r Erin-hu Jošt., když přijde k
nodu. veň-nouslivo- lo vin :: to odmění.
&) Tim mini vůbec lid nehty; jiní
na johny.
nebo vůboc í mhdlí duchovní ilyůn. (Jak. 4. 8)
6) t. td,-i příjde rodit. — Rocky: čuom svým —

8) Zda“

tin. Abyho & odpndnnti od na

IS) L a prní vin —

přivedl.

13) |. ' nima—.Michiel-rim
i mandlí—m jako
druhdy Babylon býval. — ") t. evangelium. m
Petrůvdl. víry. (Vizúvod & mgolin shluk-.)

193,
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Druhá epištola

svatého Petra, .apoštola.
Kapitola I.
Nspo-ínš jich. aby prospinll ' ctnosti. v milosti s
' Krista; 13. cestuje jím linkou svou smrt;
18. diktuje jich o prede křesťanského učení.

6. Protož vy všecko péči přiložíce.
spojte s vírou svou ctnost & s ctností
umění.
6. s uměním pak zdrželivost. s zdrže
livostí pak trpělivost. a s trpělivostí po—

božnost.
imon Petr. služebník
7. s pobožností pak milování bratr
a apoštol Ježíše Kri stva, a s milováním bratrstva lásku.
*sta. těm. kteřížstejně
8. Nebo budou-li u vás tyto věci. a
s námi dosáhli víry rozhojní-li se. ne prázdné ani bez užitku

\ \

““a—;

.. skrze spravedlnost Bo— postaví vás v poznání Pána našeho Je—

ha našeho a Spasitele žíše Krista.'
Ježíše Krista.
9. Neb u kohož těch věcí není. slepý
jest a rukou makající. zapomenuv na
('
2. Milost vám a pokoj ú lný očištěni svých starých hříchů.'
budiž skrze poznáníBohaa ri
10. Protož. bratří. tím více se snažte.
sta Ježíše Pana našeho :“
3. jakož mím všecky věci Božské ab te skrze dobré skutky jistě učinili
5

jeho moci. kteréž k životu a ku pobož
nosti (slouží). darovůny 'sou . skrze po
znání toho. kterýž povolal nás vlastní
slávou a mocí.“
4. skrze nějž velmi veliká a drahé.
zaslíbení mím daroval. abyste skrze ně
Božského přirození účastnými učinění
byli.' utíkajice zhoubné žádosti. kteráž

jest ve světě."
2) t. pmoo vku: ' Pon našehoJežíše Krista; .
tskmumól slov-o“potulní“ í m3. sB. 53.18.

3) Dle řeckého: „skrze sls'vo o moc.“ t. na alarm
s nebes stoupli . mocné nu vykoupil.
4) t. shoe víru v Ježíše Krista dosahuje-le milosti

olpnvedlůlljici. pukající s nudne

se takto

syny Božími. — ") t ' idech. tento svet mílo—

sve povolání a vyvolení; nebo to činíoe.
nehřešíte nikdy.

ll. Takt zajisté volného vám bude
popř-úno přístupu

do věčného králov—

ství Pána našeho a Spasitele. Ježíše
Krista.
12. Pročež se vždycky snažím. vás
jících; smysl: Veselice se dle učení víry a po
moci milosti Bezi zhoubných toskoh tohoto sveta,
lůhjícícb Milo-dve“ naši & hříchu, vždy Bobo

podobnější-í se mms... . s ním se spojena.
8) !. budete-lí techto molu musí s to hejno. k no—
mslš-o via to prospěchu . odplatu)Bode.
9) :. svým se chov/him tenčí okazuje. jakoby byl
zapomnel. jaké milostí sv. křtem účasten. s k čemu
jakožto křesťan povíme jen.

l. l3.— 2.11.

napomínati k těmto věcem. ač zajisté je
víte a n ní utvneni jste v pravdě.
13. ebot za spravedlivé to uznávám.
dokudž jsem v tomto stánku. abych vas
vzbuzoval napomlnaním.

složení
stán
ku 14.
májjstjsa.
o. lakožžei brzkéjest
Pán náš Ježíš
Kristus

mi oznámil.
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(Jan 21. 19.,

15. [ přičinímt se. abyste po mě
smrti měli. čím byste se často na ty
věci rozpomínali.
16. Nebot ne důvtipných básní ná
sledujice známu jsme vám učinili Pána

a toho Pina. kterýž je vykoupil. zapí
rají. uvozujíce na sebe rychlé zahynuti.
(Mat. 34. l 1. Jud. s.)

2. A mnozí budou jejich prostopáš
nosti následovati. skrze něž cesta prav
dy v porouhani dána bude:
3. s. : lakomstvi vymyšlenými slovy
o vás kupčiti budou: 'ichžto soud již
dávno nemečka a jejiq i mhynutí ne
dřímů.

(Tit. 1. 11.1

4. Nebo když Bůh hřešícím andělům
neodpustil. ale pekelnými provazy 'e do
pekla strhnuv vydal k mučeni. a y k
našeho Ježíše Krista moc a přítomnost? soudu chováni byli: (Job4.18.Jud.6.)
5. a prvnímu světu neodpustil. ale
ale učinění jsouce očitými svědky veli
Noe sama osmého. hlasatele spravedl
kosti jeho.
(|. Kor.1. n.)
17. Přijal! zajisté od Boha Otce čest nosti zachoval. když na svět bezbožníků
(|. mois.7. l.)
i slávu. když se stal k němu takov to potopu uvedl;
6. a města Sodomských a Gomor
hlas od velebná slávy: Tentot jest
11
vrácením po—
můj milý, v němž se mi zalibilo; jeho ských v popel obrativ
trestal. vystaviv za přík ad těm. kteřížhy
poslouchejte.
(Mat. 17. s.)
18. A ten hlas a nebo přiělý my jsme budoucně nešlechetně činili:
(l. Moji.. 19. 25.)
slyšeli. jsouce s nim na hoře svaté.
7. ale spravedlivého Lota. bezpravím
19. A máme pevnější prorockou řeč.
a
chlipným
obcovímhn
nečlechetných
k kteréžto hlcdíce jako k svíci v temném
místě svítící. dobře činíte. až den za— trůpeného, vysvobodil;
8. 'zrakem zajisté i sluchem sprave
svitne a deunice vzejde v srdcích va
dlivý byl. přebývaje u těch. kteřižto den
šichf'
ode
dne spravedlivou duši skutky ne
20. tomu nejprvé rozumějice. že ža
dně proroctví pisma vlastním vyložením šlechetnýmitrápili!
se nestává!
9. Umít Pán pobožnó : pokušení vš
21. Nebo ne z vůle lidské přineseno trhnouti. nepravých pak ke dni sou u
dochovati k mučeni:
jest druhdy proroctví; ale Duchem sva
10. zvláště pak těch. kteříž za tělem
tým 'souce nadchnuti mluvili jsou svatí
v žádosti nečistoty chodí & vrchností
lidé
ží.
(ll.Tim.8.16.)
pohrdají; smělci. sobě se líbící. nebojí
se uváděti sekty. rouhajíce se.
Kapitola =.
11. ješte andělé. jsouce větší v síle
Varuje nudných učmlův. 12 liče jich povahu; 20. i v moci. nevynašejí proti sobě rouha
. učí. jako tresty jich očekávají.
vého soudu.“

]. Bylit pak i falešní proroci v lidu.
jakož i mezi vámi budou učitelé lživi.
kteříž budou uváděti sekty zau'acení.

8) Dolož: tak to:" neuleti'í oneek nudných učitelů.
nboubeův dui—i;nebot (a): ale potrestá je. (ID.)

ll) t nada-ls dohři protl andělům al'm, uvrhny'm;

neproklínajijleh. (Sir. 21, so.) lla Who

16) t. na um;

aneb jeho p'rctomuon. patrnou Ve

lehnout
19) t. n milostí Kristovou srdce vapo hojnejl ouieena

budou a vy pravdu sv. viry jamuji penále.
20) t. upoutává : pouhého lídskrho rozumu. nipadu;
ale : vnuknutí Ilut-ln unu-ho. (ŽL)

jen

IO . ll. . . . pobrdsji. Smůla odvtiliví, neobá
vejn se důstojneuem (vrchnouem) se rolhatí. ješte
andělé. silou a moci vem jsouce. nepronuejl na
ne u Pun- rovinného sondu; t. neodsnmjn je. by!
i neprůvo vládli. nýbrž zanechávají sond Bohu.._.
Miul pak tun strdí-nó andoly celých kra'lovstn

(\'u Dan. IO)
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2.12.- 3.9.

12. Tito pak jako nerozumná hovada. říká v pravém přísloví: „Pes vrací se k
(určená) od přirození k zjímani a k za. svému vývratku:“ a: „Svinů umytí: do
(Přísl.26. n.)
hynutí, tomu. čemuž nerozumčji. se rou kaliště bláta.“
hajice. v porušení svém zahynou,
13. vezmouce odplatu nespravedlno
Kapleoln 8.
sti, za rozkoš majice denní kochíuiíz'
šeredya ohavy. rozkošemioply'vnjíci. na Piedpovidn'. že budou lidé posmméne mluvící o příští

hodech svých s vámi bújejíce.“
14. majíce oči lné cizoložství a ne

Pons s o konci svete: 5. učí. co o tom ve'n'u' mall:
M. uepommo. aby v čistém obcování : u vile stáli byli.

ustálého hříchu.
řeluzujice duše neu—
stavičnéf srdce majiee vycvičené v la—
komství. synové zlořečenství:
15. opustivše cestu přímou, zblouclíli.
uhodívše na cestu Balámovn z Bozor.
jenž mzdu nepravosti miloval. (Jud. II.)
16. ale potrestán byl z své nemou—
drostí; němé. jhu poddané zvíře. hla
sem člověčím mluvie, zabránilo nemou

1. Nejmilejší! a. tento vám druhý
list píši. jimížto (oíiěma) vzbuzují zkrze

drostí

rorokově.

(lv. Moji.22.211)

17. lt jsou studnice bez _vody. a
mlhy vichry zbouřené. kterými mrá
kota temnosti se chová.
(Jud.12.)
18. Nebo pyšně marnosti mluvíce.
žádostmi tělesnými v chlípnost loudi
kteří sotva. utekli těch. jenž v bludu
oty).cují.'

19. svobodu jím slibujíce. ježto samí
'sou otroci nepravosti; nebo od koho
do jest přemožen. toho jest í otrokem.
(Jen s. 34. Řím. a. m.)

napomínaní vaši čistou in_vsl.

2. abyste pamětlivi byli těch slov.
kteráž jsem z staty-ch proroků ředpo
věděl. i příkazů Pana a. Spasitele. apo
štoly vasimi (zjevených):
3. toto nejprve vědouce. že přijdou
v posledních dnech svůdní posměvačif
podle vlastních žádostí chodící.
4. řikajíce: Kde jest zaslíbení. anebo
příchod jeho?' Nebo jak otcové zesnulí.
tak všecky věcí trvají od počátku stvo
ření.

5. Tohot zajisté samoděk si tají. že
nebesa byla.prvé a země. z vody a skrze
vodu trvajíc slovem Božim.'
6. skrze kteréž“ onen první svět vo
dou jsa zatopen zahynul.
.
7. Nebesa pak. kteréž nyní jsou. i
země týmž slovem odložena jsou. za—
chována k ohni ke dni soudu a zatra

20. Jestliže pak ti. kteřížskrze poznání
Pána našeho a Spasitele Ježíše Krista cení nešleehetných lidí. (11.Thm. LG.)
poškvrn sveta ušli. opet jimi spoutání a
8. Jedno pak toto nebuď vůs tajno.
přemožení bývají: učiněny jsou jim po nejmilejší.' že jediný den u Pána jest
slední věci horší nežli první.
jako tisíc let. a tisíc let jako den jediný.
(Zid. 6, 4. Mat. !$, 454
9. Nemeškůt Bůh slibem svým. jakož
21. Lépeby zajisté jim bylo neznati
někteří za to mají: ale trpělivě čeká. pro

cesty spravedlnosti.

nežli —
po seznéní

zpět se odvrátítí od toho svatého pří
kůzení. kteréž jim vydáno jest.
F2. Nebo přihodilo se jim to. což se

3) t. vielikb ůctb Boží se posmmlíee . & vůli že
doetem svým neveiiee v rim a budoucí život.
(1. Tím. 4, !. .ímL W.)

4) t. Kristdv— EL 12.27.); kdy příjde v“ Kristu.

jdi očekuvite?

13) Bud : „které toliko den (hůlkou

dobu) “mi:“
. „hidodeuuit“ — ") Loleruetue se &velin

evetým hodůuí linky (eg-pivu) přidružu íce. & boj
ooeh' eve jich mduiívejl. v. M. am. od. I?..
14) Bod: „ve víře.“ tak že od ui odpedůveji; nebo
„lehkomysluc'a“ k hříchu vlelíkinu odchylné.

18) t. poheudv e Žldův; klubu
ve vií'e ješte ne
utvneue. evy'ruí hrdý-mlřečmi "iden. “do-tem
jich hovice.

&) Smysl: Nepomui. že země od Boha stvořeni prvé
bylo tekutou sme-ici živlův e k elovu jeho v tuto

bu vstoupila (l. Moji. l. 2); tek tež všemo
ueoottí jeho i nekdy ohn'em bude proměnou.
(7. u 13. srov. l- 65. 17. Rim. 8. IS.)

6) t. sine uebe í umí. ježto obe vydalo vodu. (|.
"Dji- 7e ll.)
8) Smysl: Nie vis to uamýliž. z'e předpovedeuý deo

Pius tak dlouho nepiitha'sí. vedeme. to . . .

3.10—18.
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knjíce. snažte se. abyste nepoškvrněni
:: nepomšeni před ním nalezeni byli v
pokoji.
15. A Půnn našeho dlouhočekůnl k
10. Přijde-t pak den Páně jako žlo
děj. v kterémžto nebesa s velikou prud— spasení mějte;' jakož i nejmilejší bratr
kostí pominou a živlové lmrkosti se roz— náš Pavel podle dane sobě moudrosti
plynou. země pak i díla. kteráž jsou na vám psal.
(mm. 2. 4.)
ní. shoří..
16. jakož i ve všech epištolůch. mlu
ll. Poněvadž tehdy to všecko má se vě vnich o těch věcech: v níchžto jsou
roz lynonti. jakovíž vy máte býti v sva některé věci nesnadné k srozuměnl.
kteréžto lidé neuměli a neustaviční
tých obcovůních &v pobožnostech.
12. očekávajíce příštího dne Páněa
převracují. jakož i jiná písma k svému
spěchajíce k němu.' v němžto nebesa vlastnímu zahynutí.
shoří & se rozpustí. & živlove palčivostí
17. Vy tehdy. bratří. prvé to vědou—
ohně se roz lynou?
ce. střežte se. abyste nevypadlí od své
13. Nové 0 ak nebe a nové zemí: pevnosti. bludem nemoudrých jsouce
podle zaslíbení jeho čekáme. v kterýcbž svedení:
spravedlnost přebývá.
18. ale rosttež v milosti a v poznání
vás. nechtě. by kteří zahynuli. ale by
se všichni obrátili ku pokání.
(En-cb. IR. 23.)

(11.65.17. Zjev.21, l.)

14. Pročež. nejmilejší! těch věcí če
IO) let. 24. 42 — I. Them. &. 2. Zjev. 3. 3.
12) t. trpí-lité : lu pul l toužebně a aboině ačeti—

veju pilní

'l'aó \ poslednímunudu.

Pána našeho a Spasitele. Ježíše Krista.
Jemu slava i nyní. i v den věčnosti!
Amen.
15) '. počítejte pepře“ vim od Boha lhůty k nemu
poneceni. abyste [ml u nebo milosti došli . spu
seni b_vli.

Úvodk třem listů-| sv. Jana, apoštola.
O životě sv. Jana. apoštola a evangelisty. řečenot obšíměji v úvodu lt sv.

jeho evangeliu. Že tentýž jest i spisovatelem til následujících listů. dosvědčujíi
hodnověrné zprávy : nejdávnější doby církve sv.. i obsah a mluva. jež v nich na—
lezéme. První, psán ke všem věřícímvůbec. jest. jak se za to má. list průvodní.
lt sv. evangeliu. od téhož sv. apoštola sepsanému. Jako v onom tak i v tomto hledí

sv. Jan dokázati. že Kristus Ježiš jest pravý Syn Boha Otce. Bůh a Spasitel
všech věřících v něho: tam i tuto hledi pak na. základě víry té povzbuditi a roz
nititi srdce všech k upřímné. vroucí lásce k Bohu a k bližnímu. [ mluva prozra—
zuje v každém skoro slově ..Milzičhs Páně.“ jenž na prsou Božského mistra svého
spočívaje téměř přímo z srdce jeho pojal nový zákon lásky. aby pak jej 've
škerému světu hlásal. — Druhý list svědčí jisté (snad vznešené) paní Elektč
(Vyvolené), což bud' vlastním jménem jest. a nebo příjmím. jímž ji sv. apoštol
pro zbožnost a jiné výtečné ctnosti nazývá. pro kteréž pak i ji irodinu její vy
chvaluje a k stálému. vyu-vůninapomínL—Třeti list psán jest jistému GeJovi, la- 
skavému hostiteli pocestných věřících. a “jest snad průvodním listem &odporučení
jednoho. nebo některých cestujících kí-estanů. Kdoby ten Gajus byl. zdali tentýž.
o němž se i sv. Pavel (1. Kor. ]. lat.) zmiňuje. či jiný . nelze určití. — Všecky tři
listy jsou psány nepochybně z Efesu k konci života sv. Jana (90—100 r. po Kr.).
nebot v prvnim oslovuje věřícídůvěrným slovem: „synéčkovél“ v druhém pak
a třetím sám sebe jmenuje „stat-ším“ (starcem), což obé jen s vyšším věkem se
srovnává. List první dle všeobecného svědectví sv. otcův od nejstarší doby k pís
mům svatým se čítal; i o druhém a třetím. ač zprvu méně známých. tak uznáno

a prohlášeno na sněmích Karthagskěm (397.) Římském a zvlášt Trientakém.

1.1—10.
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První epištolá

svatého Jana, apoštola.
Kapltoln I.
Ončdčuje, že jen očitým nádh— iivotnlnčnni Plni; 4. nči. io mime být! ' nenutilhn ipojení . Boh—;

&hřichynvóuzna'vnunanichuhtl.

' 0 bylo od počátku. co jsme slyšeli. co jsme
) svýma očima viděli. co jsme spatřili. a čeho
' se naše ruce dotýkaly o slovu života:'
2. a život se zjevil a viděli jsme a svěd
čime a zvěstujeme vám' život věčný. kterýž
byl u Otce a ukázal se nám;
3. co jsme viděli a slyšeli. zvěstujeme vim.
abyste i vy a námi obecenstvi měli. a obecen
stvu naše aby bylo : Otcem. i Synem jeho.
Ježíšem Kristem.“
4. A totot píšeme vám. abyste se radovali,
a radost vaše aby byla plná?
(Jnn15.u.)
5. A toto jest zvěstování. kteréž jsme alyšeli
od něho a zvěstujcme vám: Ze Bůh jest světlo
a temnoati v něm neni žádné.'
(Jana. 12.)
6. Dime-li. že s nim obecenstvi máme. a
chodíme-li ve tmě.' lžemeanečinime pravdy."
7. Pakli v světle chodíme. jakož i on v světle
jest. máme vespolek obecenstvi.' a krev Je
žiše Krista. Syna jeho. očišťujenás od všeli
kého hříchu."
.(l. Petr. |. 19.Zjev.|. 5.)
8. Dime—li.že nemame břichu. sami se svá
dime &pravdy v nás neni.
(m. mi!. 3. 46. Ku. 7. 21.)

9. Pakli vyznůvůme hříchy své.. vět-nýt jest
a spravedlivý," aby nám odpustil hříchy naše
a očistil nás od všelihé nepravosti.
10. Dime—li. že jsme nezhřešili. činíme jej

lhářem. a slova jeho neni: v nás!
|) |. ]. Syna Božího. ' ni-mi jen. život (Jan LG.). -—tvo-tujeme vim. (Via v. $.)
2) l. | v tomto lilm | ' přiloionhn ovnngolin. (Vin ůvod & tomto “nám.)
3) t. abyste epoiu | nimi ůcntni byli nejen pozn-ni viry Krhtovy. ale i milosti . divy jeho n Otce.

4) t. dokonalá,hn: node-tuku, pcehn'ujic : úplného poznáni vily. ndůleníhoprvé ehm ůntni :'th
nyni l aim puni.
5) t. i.. lost čin-i. lamů pravda . mta-t.

bol violikbhonine. klamu . hi-iehn.

'

6) t. v hlndn . h'nchn. -—") !. dle pravdy; neuchováváme přiháuni Pinč. jen! ,na. věčnlo rnvdn.

7) :. juan opravdu : nim spojeni. . on : nimi. n totoů i jeho mno-ti úča-tui lame. — “) hhh
Kdo!
dietní jun. hl-iinid, n kdo by u domníval. n'nMicha nami. dm no klame.
9) t. net.-novony'mod cirkve kněžím. — ") L Bůh . neomylně plni. no nim llibil. ie nim pro Jdih
Kuhn odpustí. (Srov. nih 2. li.)
10) Ježto udi-i, že jim viiehi hřilnid, . protož nom i Vyknplulo nul-li ničil (Řím. ]. &)

Bibli četli.
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2. 1—21.

jest ve tmě; &ve tmě chodí a neví. kam
jde; nebo tma oslepíla.očí jeho.
C&.žslrlseu jest obenMi
es smy even;
12. Písi vám. synáčková. že se vám
9. pevebenje
k
nt lásce. 12. [Lapeni-Lk
varuje světských odpouštějí hříchově pro jméno jeho.
eli slast-ů
ny'ehneitelův.
stáloetlnnprevt víře.
13. Píši vám, otcové. že jste poznali

Kapitola :.

l. Synáčkově mo'í. totot vám píší.
abyste uezhřežílí.ml);akl
aklítby kdo | zhře
šil.. přímluvce máme u Otce. Ježíše
Krista spravedlívěho:
2. & on jest obět slitování za hříchy
naše. a netoliko ze naše. ale i za všeho
světa.
3. A po tomt víme. že jsme ho po
malí. jestliže přikázání jeho ostříháme.
4. Kdo raví. že ho má. a příkátsní
jehoneostříhá. lhářjest. a pravdyvněm
není:
5. ale kdo slovo jeho zachovává.
v tom jest opravdu láska Boží doko
nálá. a po tomt poznáváme. že v něm
jsme.“
6. Kdo praví. že v něm zůstává. mát.
jakož on chodil. i sám chodití.
7. Nejmilejší.
ne nově
píší
vám.
ale přikázání
staré.přikázání
kteréž jste

slovo,od
kteréž
jste sůříkázyí
áeli'
měli
počátku;
atsrě jestít
8. Opět přikázuyíí nově“ píáí vám.

kteréž jest pravě' | v něm i v vás; nebo
tma pominula a pravá světlojiž svítí."
9. Kdo praví. že jest v světle. a bra
tra sváho nenávidí. ve tmách jest až
posáváde.
10. Kdož miluje bratra svého. v světle
zůstává. a není pohoršení v něm.'
(Níže 3. Id.)

11. ale kdo nenávidí bratra svého.

„kazatel.—nebot (Runwauzul725)
b) tl.-.la.
jako mois-tte kmenem.
( en s nimspojeníjsme.
.

toho, kterýžjest od počátku.. Píši vám.
mládenci. že jste přemohlidoutníku."
14. Píší vám. dítky. že jste poznali
Otce. Píši vám. mládenci. že jste silní
a slovo Boží zůstává v vás & přemohli
jste zlostníka.
15. Nemílujte světe. ani těch věcí.
kteréž na světě jsou. Miluje-lít kdo
svět. není lásky Otcovy v něm ;'
16. nebo všecko. což jest na světě.
jest žádost těle. a žádost očí. a pýcha
života. kteráž není : Otce. ale jest ze

světa'

17. A svět pomíjí í žádost jeho: ale
kdo činí vůli Boží. zůstává na věky.

18. Synáčkově.
poslednbhodína
: jakož
jste slyšeli.
že přijde jest.'
anti
kríst,“ i nyní! mnozí ántikrístově učí
nění jsou :“" odkndž víme. že poslední
hodina 'est.
19.
nás v šli, ale nebyli : nás.'
Nebo kdyby byli 1 nás. bylitby : námi
zůstali: ale (vyšli : nás). aby zjevení
byli. že nejsou váíckni ; nás."
20. Ale vy máte pomazání od Sva—

tého a znáte vžecko.'
21. Nepsal'jsem vám jako těm. kte
říž nezmjí pravdy. ale jako těm. kteříž
jí znají a (vědí), že vselíká lež není
: pravdy.

13) jeh
|.“poněvadž
úplnou mámou
máte
Krist-e a učení
— “)Lďábls.
odrekle
eebonskřtn
sv.
.c. violikb lákání jeho ! hrichu. (lb)
15) ten nemilujeBobn. eníž pek jeetod neho milován.
16) t. nemá svůj původ v Boha. ale poehs'ai : uao
stivosti hřiine. kteráž ' evete vtedy a vždycky

převládá. hlavne timto trojlmttneobem se jeví.
IB) t..
mpeslsdni
dobePetr.
svet-s,
mm ") ine
soud
dm..(ll
3. od
8)—
Vissill.k These.

2. 8. _ '“)

t. mysli . jednáni- json odpůrci

7) L že máte jůo přiklsdu následoveti e viru svou
skutky osveděovstí.

Kristovi, bludná uvítaly. kseiře tim mini.
IB) t. nebyli celym s
křesťanů. eby vytrveli ež

předeále nevědomosti . slepoty srdce pominuh jlá

ekonee
s spasení
dotll.upřímná
— “) nepřdllí.
t odpsdssm
od
viry.
dokáesli.
že ji ent
opnvdove dle ni žili; kylit teuko jeko koukal

8)' t. phkásenilásky.- Jen13. at.-_ ") t. tma
š:;etlo panve:!:), s ethen: vsello. (Jen 1.9.
10) & Ide

kráčí životem tímto. aniž ebkmdi, suit

se umel. jskossdůjeteme.ktelyvslepotene
vedeno-ikke v tnsvé ned chodi.(ll.)

dptenlei. nebo jako nadrave částky tela.
20) & jsouce osvícení Duchem sv. s důkladně vyndal

e utmmi vevíře, nete klsnne učení jich s pro

tomemdůverenvágieeeneditssvesti.

2. 22. — 3.16.

1. eputola sv. Jens. 2. 3.

22. Kdo jest lhář. nežli ten. kdož že
pirá. že Ježiš není Kristus? Tent jest

sntikrist.jenž zaplržOtce [ Syna.
23. Kdokoli upírů Syna.. nemů sni
Otce: kdo vyznává. Syna, mít i Otce

3. A každý. kdož mů tuto naději v
něm. posvěeuje sebe. jakož i on svatý

est.'

jes4. Každý. kdož činl hřích. i nepra
vost činl:' a hřlchjest neprevost.

(Jen 15. 23.)

24. Vy co jste slyšeli od počátku,
to zůstaniž v vas: zůstane-li v vlas. co
jste od počatku slyšeli. zůstanete ivy
v Synu a v Otci.
25. A totot jest žasllbenl. kteréž nám
on zaslibil. život věčný.
26. Toto psal jsem vam o těch. kte

5. hříchy
A vite.naše:
že ona se
protov zjevil.
eby
sňal
hřlchn
něm nen
(1.53. 9.1.Petr. 2.21)
6. Žadný. kdož zůstává. v něm. ne

hřešl:' s žadný, kdož hřešL" neviděl
ho. eniž ho znal.“'
7. Syneč ové. žádný vás nesvoď.
Kdo činl spravedlnost. jest spravedlivý.
řiž vás svoznji.
jakož ! on spravedlivý est.
27. A pomužnif kteréž vy jste vzali
8. Kdo člnl hřích, : ďábla. jest; nebo
od něho. zůstůvejž v vás. A nemáte po ďábel od počátku hřešl. Na tot se oká
třebl. aby vás kdo učil: ale" jakož po žal Syn Boží. aby zkazil skutky ďáblovy.
mazání 'eho učl vás o všech věcech. i

pravda jest a neni lež. A jakož naučil

vás. zůstávejte v něm.'“

28. A n nl. synbčkově. zůstaňte v
něm. abychom. až se ukáže. doufůnl
měli a nebyli od něho zahanbeni v přl
šti jeho.
29. Vite—li.ze spravedlivý jest. věztež.
že i každý. kdož čini spravedlnost. z

něho zrozen jest.'

jste
od počatkn. .abyste
se milo—
vali slyseli
ves
(8mhn2.
&)

Knpllelu I.
Učí. ie Hut-ne

(Janů—M.)

9. Žádný. kdož se narodil zBohs.
nečiní hřichu'. nebo simě jeho zůstavs
v něm a nemůže hřesiti." protože z
Boha zrozen jest.
10. Po tomt jsou z'evnl synové Božl.
& synové dablovi. žadný. kdož nenl
spravedlivý. neni : Boha. a kdo ne
miluje bratra svého;
11. nebo tot jest zvěstovžnl. kteréž

een syny Božiui- 4. kde hřeii. '

jeetsďs'ble.ele dol Boh-qmpn,unehhli..;

2.ij

Kain.kterýžbyl: zlost

nlk12a& zabil bratra sveho. A proč jej

zabil? Ze skutkové jeho byli zll. bratra
pak jeho sprevedlivl.
(l. :!qu 4.3)
13. Nedivtež se bratři. jestliže vhs
..Pohled'te jakou lasku prokázal
svět
nenávidl.
nžxlnOtec. abychom synove Boží sluli
14. My vime. že jsme přeneseni s
i byli. Protot nezná. svět nás. že jeho
15. kde nemiluje brehu, že n'mm

v smrti. I7. že

láskenepesůsuvipouuvslovieh. elevsknteich

nezná.
'
(Rims. 15.1en16.2.)
2. Nejmilejšl. nynl jsme synové Boží :
s ještě se neokžzalo. co budeme.“ Vimet. 3) t—sndi se svete-ti živote jen. pobhen býti.
že když okáže se. podobní jemu bu 4) gore-stupenúkon 81:5.de pretiBohe.na:
deme; nebo viděti jej budeme tak. je— 6) t.. tesco vodo-.o e dohovolne. dobude sůstžvl

spojen s Kristem. v steve wile— jeho. nebot

kož jest.
Mi

když hřeb (ši-ee.lhnednilutl
nihtitbte

plně virys daruDuchasvatého.
—

“) doselna ten mdte. jakož a d. — "') t. lů
steňte vuni Krůta . hodte stáli u víře lebo.

29);;;hojmý- mie-n. jehom

1m

2) t. ačkoliv pro etl-pani nete, ktere Mii—e. . pee

jine slabosti není uvnitř psu-no ne nh. ie jme
move Bedi. předejiste verim.. se eshved be
lle-e, ečkohvjak se to stan. uni nevime.

jail slume- ruti . přesunb

A. wo
žlv a b

jemůhotels Jehoúdae. (Sv.Jenny-. S:. )—")
etice.-arma. —"') t. kdyžm. upo

mnelnenčbo, nevnelhevnyslleu'del.

9) t. ent činitihhehn. -“) L dek-vede tahani
poneeejiei milostiBetl.
syndin e
)]elt. iivb v nh sůl-lvů

“

v deli me

.

nehlede vylh
vlků milosti. (Srov. !. G.)

243.

1910

Lepistolssv.ann,3.4.

smrti do živou.. protože milujeme brs
tl'l: kdo nemiluje. zůstává v smrti.“
15. Každý. kdož nenávidí brstrs
svého. vrsžednlk jest. s vite. že žádný

vrsžednlk nemů živote věčného v sobě
zůstůvs'ielho.
16. o tomt jsme poznali lásku Boži.
že on život svůj zs nh položil: i my

3. L'). — 4.10.

Kapitola 4.
Udávů nemeni. dle mch! pameti lu. který Duch :
Boh. jest. . který : Buh. neni; 7. uči, u Bůh jest
links . že kde miluje. v Bohu růstivá; ls. te bálne

univlisce,ekiobsseůmd.vtom ielukyneni.

]. Nejmilejší. nevěřte každému du
chu.. ale zkušujte duchův. jsou-liže :
máme za bratři životy klšsti. (Jan 15.13.) Behn: nebo mnozi falešní proroci vyšli
(Jůd. &)
17. Kdoby měl ststek tohoto světa. na svět.
2. Po tomto se poznává duch Boží:
s vidělby brstrs svého. sn trpl nouzi.
Všeliký
duch.
kterýž
vyznivů.
že Ježiš
s zavřelby srdce své před nim: kterak
links Božl zůstůvlt v něm?
Kristus přišel v těle. : Boha jest:
'
(Luk.3.ll.JlL ::. IS.)
3. s všeliký duch. kterýž dělí Ježiše.'
18. Syničkové moji. nemilujmež : Boha není. &tent jest antikrist. o němž
slovem. sni jazykem. ale skutkem s jste slyšeli. že má přijiti. s nyni již ns
svetejest."
pravdou:
4. Vy z Boha jste. synáčkovč. a. pře
19. a po tom! poznáváme. že jsme
mohli jste jej;' nebo větší jest ten.
: pravldáy:
s opstřnme“ před obličejem kterýž jest v vás. nežli kterýž jest na.
jeho
s ce své..
20. Nebudeli nás trestati srdce naše: světě."
5. Oni jsou : světa: protož o světu
většit jest Bůh nežli srdce naše. :: mii
všecko.'
mluví. a. svět jich poslouchá.. (Jm 8. H.)
6. My : Boha jsme. Kdo má Boha.
21. Nejmilejšl. pak-li srdce naše
nebude nás trestati. máme doufími poslouchá. nás: kdo není : Boha. ne
k Bohu:'
slyšit nás: po tom poznáváme ducha
22. s několi rositi budeme. vezme— pravd & ducha bludu.
(Jen s, ne.)
7. e'milejši. milujme se vespolek;
me od něho: nebo přikázani jeho ostri
háme. a to. co jest liběho před nim. nebo Iris a jest : Boha. A každý. kdož
činíme.
(Na. 21. 224
miluje. : Boha se zrodil &má. Boha.
8. Kdo nemiluje. nezná Boha: nebo
23. A toto: jest přikňzsnl jeho: Aby—

chom věl-ilive jménu Syna jeho. Ježiše
Krista. s milovin jeden druhého. jakož
nim dal pňkázmi. (an 6.29.17, s. 13.34.)
24. A kdo zachovává přikázani jeho.
zůstává v něm. s on v něm. a z toho
vime. že zůstává v nás Duch. kteréhož
dal nám. (Jun 14.23. Rimes. Níže4. l3.)
M) :. uve'rivle v Mets. pum lame : hříchů. jichs'to
konec jest smrt vášni. v ctnost . v suv mile-tl
Boii. čehož odměna est život vetný. — ") t.
v břichu . smrti v
a nic mu neproepivi vin
v Krista. (Jel. 2. ". lll. Moji. na I'! Svrchu

:. m.)

Bůh jest láske.

9. V tomt se ukůuln la'tsks Boží k
mim. že Syna svého jednorozeného po—
slal Bůh na svět. abychom živi byli
skrze něho.

(Jan a. 16.)

10. V tomt jest láska: ne žebychom
my byli Boha milovali. ale že on prvé
|) '. učiteli. lení rjevenim llonm. nebo jinak osvi
“nosti . moudrosti svou se vydilnn '
3) |.. kde bud Bernu, hud clover'mstvi Knitovo u
pirn'. nebo jinak epenitelnď-působemjeho moůUŠ;
dh 'recheho: „ku-rý: nevymúvli Julie Krista. i.

19) t. tim dokážemevirn. —") t. npokoiimemsciime.
20) Jen vževédeuci . vlemohouci s mluvou-jh. jen.
lepe hrichy nete snb. než my je umi svedomi:
ev_ýrnpanove-ie. s uk i vice ne'. a ne nemu“

přihl v zsh.— Te čel: p'umn proti kecirům "h_
dejiuho veku. | nichž nehtů: papir-sli Božstvl.
jim apes skuteční! človečonetvi Kristovo. trvsjnce.
se mel toliko tele nds'nlivín plsti pnl vůbec se

žid—

Pine všech deb . mist. — ") \'is 2. IB.
4) L svunďúbk— Anebo tllo řeckého: Je,“ ty fo
ldnó učitele(v. l.) - ") '. kmie tohoto svetu,

muse. —
21) :. kdys“ nkonmejire dukladne svedomi mt,

,

ného tetkehe previneni ne tobe nuhlediváme.
po! důvornc od Boh. oěehvsti lmime. i. vyclyii
prosbyneu.

výmnřne nemeni

ďábel.

prcina-Mých

odpůrcu

4. ll.— 5.9.

I. epíětola sv. Jana. 4. 5.

miloval nás. s poslal Syna svého v mi
lostivou obět za hříchy naše.
ll. Nejmilejší. poněvadž Bůh tak mi
loval nás. i my se máme vespolek mi
lovati.
12. Boha nikdy žádný neviděl. Mi
lu'eme-li se vespolek. zůstává Bůh v
. a láska jeho v nás dokonalá. jest.

19-81

Kapitola &.
UčLeelestpnvdla'sknateovíra.kterd světpl'e

mihi; 8. doevtdčnjeBohů" Kristovo; “. Inpo-N

k modlitbě u jiné. svllitaehhlniky; IB ač ne's mí- .
lost Bedi od hříchu chrání. přede ae vie-eine kaž
děho hříchu umí us mime varovali.

]. Každý. kdož věří. že- Ježíě jest
Kristus. : Boha se žrodilz' a každý.
kdož miluje toho. kterýž zplodil, miluje
i toho. kdo se z něho zrodiL"
(Jan |. 18. 1.Tím. 6. IS.)
13. Po tom! poznáváme. že v něm
2. Po tomt poznáváme. že milujeme
zůstáváme a on v nás. že s Ducha svého syny Boží. když Boha milujeme a při
dal nám.'

(Svrchus. 24. Jan 14. n.)

14. A myt 'sme viděli a svědčíme.
že Otec posl Syna svého. Spasitele
světa.
15. Kdožbykoli vyznávalf že Ježíš
jest Syn Boží: Bůh v něm zůstává. a on
v Bohu.
16. A my! 'sme poznali a uvěřili
lásce. kterouž řlůh má. k nám. Bůh lů
ska jest: a kdož zůstáva vlůsce. v Bohu
zůstává a Bůh v něm.
17. V tomt jest dokonalá. láska Boží
s námi. abychom doufání měli v den
soudný. když jakož on jest. tak i my
jsme na tomto světě.“
18. Bážnč'nenít v lásce. ale dokonalá
láska von vyhání bázeň; nebo bázeň má.
trápení: kdož se pak boji. není doko
nalý v lásce.
19. My tehdy milujme Boha, nebo
Bůh prvé miloval nás.
20. Di-li pak kdo: „Miluji Boha." &
nenávidí bratra svého. lhář jest. Nebo
kdo nemiluje bratra sveho. kteréhož
vidi. kterak může milovati Boha. jehož
nevidí?
21. A toto prikůžaní máme od Boha:
Aby kdo miluje Boha. miloval i bratra
svého.

(Svrchu3, ||. Ef. 5. e.)

13; t. že nám do! rozličná dary Ducha'atěho.

]. Kor 12. II)

(Srov.

15) Tím dokonale vyanúvsoí roeumí. jenž se jeví naž
nou. účinnou láskou; vl—ecka
phkisaní viry ucho—
va'vajm.
17) L když jsme lemu v lists podobní. když bižní svě
tak milujeme. jakož On miloval nas.
l8) L otrocke. ktere se trestu bojí o tudis s doko
nelou_luekou, k dokunnlo spravedlností uvšdejlci.

nesrovna'se; jest v'uk l tma

synovski. bojíte

se uranu Boha. . to s linkou se srovnevá. ha k
lasce doh—ml.-"dr

kázaníújeho
plníme.'
3 ebo ta
jest láska Boží. abychom
přikázsní jeho zachovávali: a příkluaní

jeho nejsou těžká."

4. Nebo všecko. co se narodilo : Boha.
přemálni.svět; a toto jest vitězství. kto
réž premáhá svět: víra naše.
5. Kdo jest. jenž přemhhě svět. leč
kdo věří.že Ježíš jest Syn Boží?
6. Ont jest. kterýž přišel zkrze
vodu a krev. Ježíš Kristus: ne u vodě
toliko. ale u vodě a krvi.' A Duch jest.
jenž svědectví vydává. že Kristus jest

pravda.“
7. Nebo tři jsou. ježto svědeaví vy
dávají na nebi: Otec. Slovo a Duch
svatý: &ti tři jedno jsou.
8. A tři jsou. ježto svědectví vydá
vají na zemi: Duch a voda a krev: a ti

tři jedno 'sou.'
9. Jes iže svědectví lidské přijímáme.
!) t. milosti. kterouž otpnvedlnen .
věcen jest
na kitu svazem. — ") (. nejen Krista, nýbrž i
každého spoluvvl'ícího: nebo! anovnsroaeuim jme
vlickni syny Božími (t.) a tak breti-i med sebou
a spolubretii Kristoví.
2—3) .. lnku k Bohu dokážeme nehovůnim přikl—
nní jeho. a tak i hlížni své milovtl budeme pro

Buba. jenž na vel-; 4. 20. - “) l.. když na
vniloetBosí panem (nn. 11. so.)
5) |. jen Inu dosahů mm.-eat milostí. již všecka

pokušení přemůže. (l. Kor. 15. W.)
6) &.Kristus doklad. že lest pravy. Bohem nasli
hený a v starem “kone od proroků evidovaný
Mosin. tim. že nen krví svou un kříži vylítou
oQuitčni hříchu žiskal (Zld. 9. 19. m.) a že nás
na kitu svetem tohot vykoupení účastny did. 
") Dle řeckohe: „a Duch jest. ]eut (to) dosvěd
čuje. ponovsds' Duch jest pruh.“
Duch svozy"
působením

svy'm (milosti svou a rodičuy'mí aa"

sní-ny'mí dary. ktoru uděluje) dotvnnje pravdu,

io Kristus jest pravy Meaídl.

B) Nell-onaslojen dve "odkud. jukni 'a! lidi “dd
úkonem (V. Moji 19. ll). nýbrž tři. jedno a te
mi na nebi í uo null nevedl—ujít..
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svědectví Boží větší ' ; nebo toto jest chem ne k smrti.“ modliž se. : budet
svědectví Boží. hel-g:?est větší. že vy mu dán život. ježto hřešil ne k smrti.
svědčil o Synu svém.
Jestit hřích k smrti :“ ne ze ten. pre
'
10. Kdo věří v Syna Božího. má! vim. ab se kdo modlila!
svědectví Boží v sobě : kdo nevěří Synu.'
17. aždě nepravost jeetit hřích: &
má jej za lháře. nebo nevěří svědectví, jest hřích k smrti.'
18. Víme. že každý. kdož se narodil
ktefýzmžsvědčil Bůh o Synu svém."
11. A totot jeet avědectví. že život : Boha. nehřeiíz' ale zrození Boží ze.—
věčný dal nám Bůh. A ten život jest chování.
"jej.“ a zloku se ho ne
v Synu ' ho.'
dotýká.
12. do mě. Syna. mit život: kdo
19. Víme, že : Boha. jsme: ale svět
nemá, 8 na. nemit života.
všechen jest ve zlém postaven.
13. oto píši vám. abyste věděli. že
20. A víme. že Syn Boží přišel a dal
můte život věčný, kteříž věřite ve jméno nám smysl. abychom
znali pravého
Syna Božího.
Boha. a b li v pravém ynu jeho. Tent

14. A tom jest douůni. kteréž máme jest pravý
k němu: Ze začežkoli prositi budeme
podle vůle jeho. uslyší nás.
15. A víme-li. že nás slyší, začežkoli
rosíme: víme. že docházime těch žá
oetí. kterýchž od něho žádáme.
16. Kdo ví,“ že bratr jeho hřeiil hři
10) Dle řeckého: „kde mai

Bohu.“ _ "> . uk

mini.“by Bůhí nepnvdn
„M.(Jmasg)

11) t.
pouť
ee nim skrze vimvSile Božího; mie
!
veci
16) Dle řeckehe: „kde vidi," — “) t. matným

ice.“esnehei

epoleplitlle indie, což

unlnqukdytnedthnhlelímt cítí.—“')
&.: Možučlověktiibtekae.ebyod

ůh :. život vžčný. (Luk.24.45.)

21. Synáčkovó, vyetříhejte se modl.'
„odlití :. takoveho | ton důvěrou, ie vyelyšen

budeš.eč(3.22.)llodlideeseneho

17) t. všecko.co„pod

vůni; však e míle-ti

lyns Boiiho znovu men bývá. — “'
mu nemůže lkodm. sčkoiv všichni '

netlooění'jeooe jeden Mo
lo . v

t. věelikůho účastenství

skěho výhledu“ :: nh

t. ďábel
k gum

k dómu evidi

' modloeluihě (dle syr—

ramci

vieíikěoeohy. věcí.jíchů "i

pro

B.

notlivce

umilo

vní; pak vůbec pie
duch evětnkého.
vedoucího k odcizeni se od pravě vítyecirkve .

tim od Boh-. životevm.

Vita*/'
» ' (effi
"_

l .' , '

.;.ff'

*“ ('n

& 4:3; “7

t. poevóeu—

jlei n'dloet Boží. vlitů v dulí jeho. skm niž ne

) !

.

Boii můžemeu hříchu

vielikazo urovni. jimž bychom se život. věčného
lub-vii. Dle řech.: jest hřích. který není k smrti.

\ 5%
N

s

hřích.

k vě ně und

18) Ví: svrchu 3. 6. s 9. . pola. ——“)

pněthi doeěhl;k.p.utmuí vhřichu.hříběu.
vykíeet.hříchyMDuehn antimon,.,vníchi
hříiuikbetielnnlitud ML. —f)t nelleee

\\'

nn.-kunji.

rtíků-nim Božím.

. můžebuďd mamma.

(\ „
(

II. splitela sv. Jans;

Druhá epištola

svatého Jana, apoštola..
Kapitola jedna.

dili
le přikůsanljeho.. Toto
'est
řik nl. abyste v tom chodili. ja oi
jste slyšeli od počátku :“ (|. Jan 5. s.)
nimi 0
na
7. nebo mnozi svůdcove vyšli na svět.
kteřlž nevyznůvajl. že Ježiš Kristus při
43.. , ' a starší (piši toto) Elektě šel v těle: ten jest svůdee a antikrist'
psal a synům' jejim. kteréž
8. Hleďtež samých sebe. abyste ne—
„. miluji v pravdě." a ne sam ztratili toho. což jste učinili. ale abyste

Napomina Deka: l rodinu jeji ! stálosti u 'ii-s a
dobrých shuttleh; 7. vana s zlých něitslův a vhbo s

. ji.. ale i všickni. kteří! po

: znali pravduf“

plnou _odplatu vzali.

9. Zůdný. kdož odstupuje a nezůstá
2. pro pravdu, kteráž zů vň. v učení Kristovu. nemů Boha: kdo
stávt v nás a s nami bude
zůstává v učenl. ten! má. i Otce i Syna.
na věky.'
10. Přichasl-li kdo k vám. a nepři
3. Budil s vámi milost. nbšl-li toho učení. nepřijlmejte ho do
milosrdenstvl.
koj od domu.ani: ho pozdravujtďw. 1s.17.)
Boha Otce. a od Ě-ista Je
ll. Nebo kdo ho pozdravuje. mů.spo
žíše. Sym Otcova. vpravdě lek s jeho zlými skutky.'
a lasce!
12. Maje vám vice pátí. nechtěl
4. Zradoval jsem se jsem skrze list a černidlo; nebo mám
velmi.
nalezl
: synů ja
tvych
(ně naději. že budu u vás. a ústy k ústům
které). že
anijsem
chodl
v pravdě.“
ožJsme
piikúnnl vzali od Otce.
m:;lčiti
budu. aby radost vaše byla
1
6. A nynl prosim tebe. panl. ne jako p 13. Pozdravujl tebe synové sestry
bych nově přikazanl tobe psal. ale to. tve Elekty.
kteréž jsme měli _odpočátku. abychom
se vespolek milovali.
(1.Jan4.2|.)
me)-» t.jestdleali'i
6. A tato: jest láska. abychom cho Q&BohnOtu.
ktuniBotivů tu..
atudiilhvůn.

a

l) Vlastne roancůn. detem. synů. i dcerám: roa
umi nikomu čebď domáci. — ") t. ' Kristu.

pravoulinkouneauten—

“') vllelninad.

!) „Nebot vit-kul katoličtí thats“

po celém svete

mpty'leni. jakos vírou v jedno spojeni jsou. tak
se vespolek účinnou Ia'alou milovati unii.“ (Duda.)
4) t. dokonale jsou rivi dle přilba—l svaté viry, po—

lračujiee.Mívají“ u mnu emu.

II) aulu:rhhln
,l
pohorh'nrdh.jolrykřlvbjaho!:ul
rov.II.“—1.3.6)

1944

m.oplltolasv..lana.

1—1..

Třetí epištola

svatého Jana, apoštola.
Knpllolu jednu.
Nopominč Gu., aby n vliv a dobročnovtl. jak“ po—
md prv—banjo.i dilo netrval; B. varuje jej slomyvloého

Diotnlau;

12. pochvaluje lhmoítda . uviri | po
ldnvouim nim a pritel.

š.starší (píší toto)Gájovi nej
milejšímu, kteréhož miluji
v pravdě.
2. Nejmilejší! ve všech
' věcech modlím se. abys
._ šťastně chodil' a zdrav byl.
jakož se šťastně vede duši
tvé.

7. Nebot pro jméno jeho vyšli. nic
od pohanů nevzavše.
8. Myt tehdy máme takové přijímati.
abychom byli spoludělníci pravdy.'
9. Byl bych snad psal církvi:' ale
ten. kterýž chce mezi nimi předek míti.

Diotrefes. nepřijímá nás."
10. Protož přijdu-li. připomenut jeho

skutky. kteréž činí. zlostny'mi slovy tla
chaje proti nám: a nemaje dosti na tom.
ani sám bratří nepřijímá. a těm. kteříž
přijímají. bráni a : cirkve 'e vylučuje.
ll. Nejmilejší. nenásledujž zlého. ale
co dobrého jest. Kdo činí dobře. z Boha
jest: kdo činí zle. neviděl Boha.“
3. Zradoval jsem se ve—
12. Demětriovi se vydává svědectví
lice. kd ž přišli bratří & ode všech. i od samé pravdy :“ ano i my
svědectv vydávali o tvé svědectví vydáváme. &víš. že svědectví
pravdě. kterak ty v pravdě naše jest pravé.
chodiě.'
13. Mnohot 'sem měl psáti tobě. ale
4. Nemám! větší milosti
nechtěl jsem ps ti.černidlem a pérem.
nad tu. než abych slyšel. že synové“
14. M&mt pak naději. že tě tudíž
moji chodí v pravdě.
uzřím a ústy k ústům inluviti budeme.
6. Nejmilejší! věrně děláš. cožkoli Pokoj tobě! Pozdravují tě přátelé. Po
činíš bratřím. a to cizím.
zdravů přátel ze jména.
6. kteřížto svědectví vydali o lásce
centu opotinjo. jako! toho alnžoboid Boží :a
tvé před obličejem církve: kterýmžto
alnhuli. (n.; 10. w.)
dobře Boha.
číně průvod dáváš. jakož jest 8) t. abychom dobročinnou "un jim nápomocni
' hodno
1m v lili-ni u. uangvlla. účastníco ut-li !
vjohhy í odměny Mich n Boha.

2) t. aby! Ita-ton bylodobřo-o tí dařilovodem.
hhoi v duchovním širou . v chuti proapivn'l.
3) !. doovědčovalí. to nejen upřímně . pevno viry

.. drtil. ale ! horlivědle ni Man.

4 t. duchovně vplul-ni. očním totiž o křtem v.
6; L I k sobě pohoatinn pil-malo. í potřebami no

9) Řecky: „Pul ju- necoamu.- _ “) & nodbň
na alova ma', hrdě mai věřícími vlědna.

_

11) t. neponul i.ivonvěroumníi mů pojmu.)ak auty.
' dobrotivýo ujvfio spravedlivýjat Běh.
12) t. skutkové jeho tak co s pravým minulým

učeni- novak-ji. u velikéchvíly nalnhnjn.

1— s.

1986

Obecná epištola

svatého Júdy apoštola.
.ll'ullu,

příjmímThedeul.

neboLebeue (Srdečný).byl-yn Alfeiv (Kleol'ošův). Marie. blízké

příbuzné blaho-levné rodičky Bolí. precetl nk bnthm (příbuzným) Pine ee přieítů. (Vie úvod
k lutn " Jakuba.) Mimo to te byl od Krist-e Pina do počtu dmůctí apoštolů zvolen. . co
". Jan M, 22.. e d. o nem neznamenal. neví ee ničeho! více o timto jeho. Dle ůatního podání
házel sv. evangelium ' Jůdoku.Se.meh e „lišt ' Meeopotenui. ' Pel-oku: tem! smrtí mučeniekou'
zemřel. Tento "iu líet byl napsal všem věřícím : tai-£příčiny. jako byl ev. Petr své obe . ev.
Jun sviti první vydal. totit: aby velící u pravé víře potvrdil, k ekutkům lísky povzbudil :
bludných ucitelů varoval. Dle podobou-ti liutu tohoto : ll. Petr. top. 2. lze právem eoudití. ze
list ". Judy nebyl pain před 68—70 !. po litím; k písním "ným všeobecnépočíti jej -eírkev
ev. ji od 4. věku.
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Kapitolu jedna.
Nupominl věřících.eby ntálí byli u wile. (eby

.»

uvumhbhůtůjieb zetbubotno
tlíči, ele l 14.
hroácijlmtteeltyBoiínhnqe.

, * “\ (Idea. Ježíše Krista služebník. bratr
— ' pak Jakubův. těm. kteříž jsou od Boha
[Otce milovani' & od Krista Ježíee zn
, chováni í povolení."
,
2. Míloerdenstvi vám a pokoj a láska

L'

- buď v lné mířel'

ejmílejší. všecka péčí moje o to.
abych vám pes.! 0 obecném vašem :
„

není. uznal jsem ze potřebně'aenu vam.
o víru.

se. abyste statečně bojo
Emei-á:'ednou dána. jest svatým.

Íthe bot vlondilíjeou se (mezi vis)

někteří lidé (kteříž dávno
k tomuto soudu') bezbožní.

sání jsou
teříž mi

\\ lost Boha našeho přenůie'í v prostopáš

noet:" : samého Pmovní : Pána na
šeho.Ježíše Krista. upírají.“'
5. Cbcit pak vás napomenouti. oč jed
nou všecko (to) víte. že Ježíš' lid z země
egyptské vysvobodiv. potom ty. kteříž
nevěrili. zahladil:

(IV.Moji..14.sv.)

1) L dle řeckého: umi-neni." vlek ludi čtení o.ho

dubu-leunekýn—“)t.ktetehbdleneo

K

Krietonlinky
. povelem
k iivow
vetu—u.
umíme
ve
„volil.
aby Osei.
úč.-ml pokojSynu.
byli upo-ení
2) líilomlmnvi
příčí“
„Bohu

\

4) :.
„jelikoz :.Bůh
předvídal.ie
nehrali budou.
enll
— ")
:. nete náladou.“
tak přem—

HehDubu unum;

=ji. jozmuoby
“velo l Ičele-mm
nehodu . (Niko—
nevi
Milenci

Biblieau.

2“

me '

Epištola av. Jůdy.

6. a anděly. kteříž nezachovali svého
knížetství. ale opustili příbytek svůj.“ k
soudu velikého dne vazbami věčnými
pod mrěkotou schoval."
7. Jako Sodoma a Gomorrn ! okolní
města. kteráž podobným způsobem smil
nivše a odšedše po těle'jinám. učiněna
jsou příkladem. věčněho ohně pokutu

“Pu-píce

(l. Moj! 19.244

6—25.

15. aby učinil soud proti všechněm
a trestal všecky bezbožne ze všech.skut
ků bezbožnosti jejich. jimiž bezbožně či
nili. i ze všech tvrd 'ch (řečí), kteréž
mluvili proti Bohu hříšníci bezbožníf
16. 'lit jsou reptaci žalobní. podle
žádostí svých chodíce. a ústa jejich mlu
ví pyšná (slova). obdivujíce se osobám
pro zisk.

(Žalm16. m.)

8. Tak podobně 1 tito tělo zajisté po
škvrňují. panstvím pak pohrdají a ve

17. Ale
pamatujte od
na
slova.,
ktervl.ž nejmilejší.
jsou předpověděna
lebnosti se touha
(u. Petr.2. to.)
apoštolů Pána našeho Ježíše Krista.
9. Michaelem
děl. hd ž s ďáblem
18. jenž říkali vám. že v posledním
odpor maje. hlídal se o tělo ojžíšovo.' času přijdou posměvači. chodice podle
neosmělil se Vynesti soudu zlořečenství. žádosti svých v bezbožnostech.
ale řekl: Phkažiž tobě PěnP' (Zach.3.a.)
19. Tot jsou ti. kteříž sami se oddě
10. Tito pak. čehož,neznají. tomu se lují.' lidé smyslů.“ nemající ducha.
20.
Ale vy. nejmilejší. vzdělavajice
touhají. a co od přirození. jako němě
se na nejsvětější víře vaší.. v Duchu
zvířata. znají. v tom se porušují.'
ll. Běda"jim. nebo na cestu Kainovu svatém se modlíce.
21. sami sebe v milování Božím za
odešli.' a bludem Balěmovým po mzdě
se ženou.“ a v odporování Kóre za chovšvejte. očekávajice milosrdenství
Pána našeho Ježíše Krista k životu
hynulL'"
12. Tit jsou na hodech svých“ po věčnému.
22. A tyto zajisté trescete souzenéf'
škvrny. hodujjce
sami
sebe
pasouce:
obla ovébez
bezbazněf'
vody.ježto
větrové
23. onyno pak k spasení pi-ivozujte.
sem a tam honí: stromově podzimní."' z ohně vytrhujícef— Ned některými pak
neužiteční. dvakrat mrtví. vykořenění; se slitujte v bazniz“ v nenavisti mnjíce
13. divé vlny mořské. vymítajíce jako i tu. kteráž tělesná jest. poškvrněnou
na své hanebnosti. hvězdy bludné. sukni"
jimžto bouře temnosti zachovana jest
24. Tomu pak. kterýž mocen jest za
na věky.
(" m:. z. n.)
chovati vše bez hříchu a postaviti ne
14. Prorokoval pak také o nich sed poškvměny před obličejem slavv své
'od Adama Enoch. řha: Aj. přichází s veselim v příští Pána našeho Ježíše
P
ssvatými tisíci svými.
(Zjev.1.7.) Krista.
25. samému Bohu. Spasiteli našemu.
v chróm Golc-nd cvůj lídvodlohdíl. (Srov. Žid.
na. a L Kor. m s.) - Dt. nyncjiiho ícehfho skrze Ježíše Krista. Pána našeho. sláva
unu: ,..Pdn" vich ctorli rnhopíc vctíhinchy' avelcbnost..
panování i moc pi-ede
čtc: „JciíL'
všemi věky. ! nyní. i po všecky věky
6) t. cvo' mince. ucho.—")Scov.: Il. Petr. 2.4.
7, t. Bůh .in-| - obyvatelíchtěchto měst. jak věkův. Amen.
prímo tvo-td oh-vně tahové hříchy.

*)2?.!,"_'“=2,':
***—mm.?
condBehn. (Srov.srpen. .30)

10) tun!
ulonn

inn
cvcuo-ejlněho.
ových
hiílnýohscdo

M“

..:.

leč o nuyecní

Ill Závist-í.hněv-n. vraždou. (l. Moji. 4..(“)V—“
Moj

ms—

míry.

„

L-

lh) Val

cv. c'podtol toto mino : hnlhy proroctví

Enoehovna. l). herni co: “od posuducho

vnln. ale moci "na písma unclou.
l9) t. odlntnlí co od ostatních věřících.—“) !. hiil
ným toliko iddoctesn telo-ným oduni.
duchovního života c odpornjioc jenn. (Vic m.)“
a) t. fenou—ím oddeltc co od nich. vylnčtc je :

thouvlchoctndnn 23) | rhvc.
Koch 248mm n.m.on
Mat—18.173 1
noc. s.(|. 13—1a—--)ů..m.

—“')t.b.lc6novooo.cocln

ncchlí.hnít-naco nchodící.ndnh yvybtí
onnohcdnvrlnni
dani..hyh(.lnnl$ W.)

—“')t ndnlohccvlclihě nečistotyvyctiihqjlcci
pří-lama :“ di.
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Zjevení sv. J ana, apostol-a.
obahuje vidění. které! Bůh lv. Jnnu evoogolíctovi na onrovó Pathmoou.') kom!
hoto k rozkolu cínořeDomitianag)vyhnete'nbyl. okůzntí

nvaté al do druhého příští Pinč :jeviti
novůo

ričil.

a tak budoucí osudy církve

Jett jedina hlavněprorocko knihn

zakona, zajem-tri velebných a vnořených tak plni,

le av. Jeronym průvd co o _ní vy

jadřil řka. :. toliko tojemetví obunhuje. koliko nlov. ba malopravím. doklidů tentýl.
nebo! v knldém olovo mnohý. rozmanitý unyol oe nalezů; . ten je“ dle úsudku
mnohy'oh učenců tok hluboký. že bez uliitního

oevíeení Božího úplně

Jaké tu opál-nutí. jakó :holnonti při čtení této svntó knihy kaldémn

ho nni pochopit-i nelze.

potřebí jen!

Hodno-li

n kaldd knihy plnem ov. věrně ietřiti ovato'ho prnvidln cirkve knualickč. oby unu nilidný ne—
opovalonl ne. v tvůj vlastní rozum onad příliš doufaje. dle tvého mkmmného omyelu co čte

vklidu! jinok, led jak to vyklídk církev ovací; tím uvědomuji toho zachovati pothhí u knihy 
této, jiho úplný omynlpmzřetelmn Bolí tajemnou rnuikon tutříú ničilo. nl nim jej čiuečud
docetl: ovým. úplně pok na vahani vyjeví.
D6 oo pak toto av. denní rozvrhu-nouzive tři hlavní cinky. [. (Kop. 1 —kap. S.)
Po nápicu . krátkém ůvodn (l. l—B.) divů ev. věštec jmenem Pánů napomenutí sedmi církvím
Molo-AJianlkým.jiehlto vrchním rprůveem tehda! byl. — ll. (Kap. d—kap. IS.) Obsahqie zje
vení ndilootí církve od prvního podniku a: do drnho'ho příští Pinč pod “jemnými obrazy
aedmi pečetí, jimi! kniha před trůnem Božím uvřena jen.. a sedmi trub. tresty Bolí nn hříš

níky vynikajících:
novčntkn

puk okazuje tré ůhlavm'chnepřktel církve: droka.

šelmn

mořlkou a

a jak je církev ovoci . pomocí Boží nd \: krvových půdních přemůle. — Ill. (Kap.

20—kap.21) Vůtí pokojně. blaženě kralovůní Krina Pina ' církvi ovate' do
bou tioíoe let. poslední

antikriotové.

tipu

církveproti moenootemKríuu odporujícímavtčleným v ooobč

a konednó potomvítdutví

církve nod tímto odpůrci-nPinč. vzkříšení

: mrtvých a soudný den, lvrlení bezholných do pekela oponení upravedlivy'oh
v novún Jemalémd, v Halem-ti nebakě.
Že kniha ta od ".Jana evamliety, téhož. který lv. evnngeliuma tři pod jeho jménem
nb doild lioty byl vydal. nep-An. jen a sice tom!. kde to mu toho zjevení od Boha datalo. na .
ootrwč Pech-non. ui r. 94—08. po Kr.: dotvnuje se i hodnověrnýmizprávami nejnariíeh
opinvalclů drkevních,i důkladným akoumaním učenců novějších.
K svatým pnk pímům ji
". církev ltklo přidá jíl od ludmn Kwan
(37%) a.! po oněmTridentský. SlonLilnim

kniha ta lvl-'“ za naií doby. ano ne „tajomotví

noilechotnonim)

víno a více zmůhui n

proti církvi W
padně. k ponaučení. k utvncní v dobrém . k potůení. abychom ukryté úklady
hlídek "Mch včasně mamaaiíee. pevně dili u víře natě; kdy! bychom pak pronhledovůni
a ncnkvíddní byli pro Jméno Pinč. abychom pamětlhl jloueo elov proroctví tohoto: „To! jen

trpělivon . vír: "nich.

kteří! ootříhají příkůzaníBozíehavíry Jelíiovy.“')

m
oo nainí v toho. jen! dí: „Přijdu hnoť“') aby od: vldy nalezl hdqjícícha odekůvajících
ho v mie unteboím, a tak n'- nvedl lpnlu . chotí unu, rv. církvi. k blaleny'm bodům lí
vota vaného.

')VhLE'nIl.—')
Jiti uluvdohNoronn
n.m.-qwertz.

eiuřoklodon.—')u.Thom.2.1.—')21ev.18.10.

I.l—l7.
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Záeveni sv. Jena, !.

Knplloln I.

dou kvlliti nad sebou pro něho všech
pokolení země: jistě! Amen.
8. Jáť jsem Alfe.1 Omega.. počátek
nepsel. co uv
i konec. praví Pan Bůh. kterýž jest
e kterýž byl. s kterýž přijiti má.. vše
" jevenl Ježíše Krista, mohouci.
(Is.41.mm. 21.s.)
kteréž mu dal Bůh.
9. Je Jan. bratr váš s účastník v sou
aby ukázal služební— žení i v kráJOvstvl i v trpělivosti v Kri
kům svým. co se má stu Ježíši! bylJsem ns ostmvě. kterýž
diti brzo? i oznámil slove Pethmos. pro slovo Boží s svě
(je). poslsv skrze en dectví Ježíšovo.

Posdrevnje sedm cirkvi. jimi knihu tu pile. 9
plevele. jek se mu Kristus zjevil. . 19. neklesl. ebý

]

dělasvého.služebníku

svému Janovi.
2. kterýž svědectví vydal slovu Bo
žímu & svědectví Ježíše Kriste, cožkoli

viděl.'
3. Blahoslevený. kdož čte & slyší
slova proroctví tohoto. a zachovává. ty
věci, které jsou napsány v něm:“ čas

10. Byl jsem u vytržení ducha v den
Páně.' i uslyšeljsem za sebou hlss ve
liký, jeko hlas trouby.
11. řkoucí: Co vidíš. zepiš do knihy.

ep:ošli
církvím.kteréžjsou
fesu sedmi
&Smyrně
s Pe mu. e vAsu:
Thye—
tiře s v Ssrdes : Filade iii s Lsodicei.
12.1 obrátil jsem se. abych viděl

zajisté blízkojest."

hlas. kterýž mluvil se mnou: s obrátiv
4. Jan sedmi církvím. kteréž jsou v se usi-eljsem sedm svícnů zlatých.
Asii. Milost vam &pokoj od toho. kte
13. s u prostřed sedmi žlatých svícnů
rýž jest. & kterýž byl. & kterýž přijíti podobného synu člověka! oblečeného
má! s od sedmi duchů. kteřížjsou před v roucho dlouhé e přepáseného ns pr
sou pesem zlatým.
obličejem trůnu jeho;“ (u. MojLB.M.)
5. a od Ježíše Krista. kterýž jest
14. Hlava pak jeho & vlasove byli
svědek věrný.' prvorozený : mrtvých, bili. jako vlna bílá. & jeko sníh. s oči
s kníže králů země; kterýž zamiloval jeho jako plamen ohně.
nás 8 umyl nás svou krví od hříchů
15. s noh jeho podobné mosezi. jako
našich.
(|. Kor.l5.2l.Žid.9. u.)
v peci hořía. a hlas jeho jako hlas vod
6. a učinil nás krůlovstvím' e kně— mnohých:
žími" Bohu &Otci svému: jemu slava
16. s měl v prevó ruce sve sedm
hvězd: a s úst jeho vycházelmoč s obou
&panování na věky věkův! Amen.
7. Aj. béře se s obleky' s uzřít jej stran ostrý, e tvářjeho byla jako slunce.
všelikě oko. i ti. kteříž ho bodli: s bu eno svítí v moci své.
17. A když jsem jej utřel. pedl jsem
1) t se doby této poesmskosti. byt | mnoho h'sie k nohám jeho jako mrtvý. I položil
let trv.elo proti vsi-nosti jest jen chemik.
2) t. svedeetn 0 slevuBožím n.lei'sži lir—n, viselo.

8) Alfa jest první. 0 ruego
3)
čte nebo elyie veri. e veže skutkem verne
sem
(Jen se
!. ll.)
- š:?
plni. —
") vidí.-l.
& kdežto
keždúmn dostene podle

ekutdelnam;hliilkototalne-]dlel. pou.
1)t.odBoSpawn
teba—dnemomderůsm
tvých v ete působteiho.tek
dle ls. ll. 2. nebo: .od sedmi nejslsvnqiieh ee
delů strižnýeh“ dle Tok. 12.. IS
5) |. jenž verne vydal svedeetvi světa o nsbeek'em
Ote.íevlsn verne poučil svet o Bobl-|.

6) t. Dolin, set Bůh vtron yeonin ' nes. (Luk. 17.
2l) — '_') Jelikož me DM denne ehvs'ly obe
toveel.uuu
nýbrž mime.
i sebe (Rim.
sesnl lv obe't eivoe. sveton e
llboe

7) Ša'al—Jnd
přijde.jeko
4) byjlž tu byl. (Ie. 3.18.1Int.

dni

řecko.kterými ]nsykem knihe E.:-enim
jest. tedy: prvni . slední. vůni (H.)

9) & jee Hestonem je o vy. trpisn pronisledevůni
pro viru . dnům se to doežhnontl živote več—

něbo. — ")

Nyni Pnlmon. skelnetý. neůodný

ostrůvekv mel-Inilské;

nesl Ikeeh e Inet-n;

10) t. v neděli. na: den padlým ustanovením
určen
ltoleky'sn se "Luk misto eo

zdupali“7.

18—15 !.dlouhé
Krist. Pine0 tyhle“
v podoběseBore
ne
sletý ,e. n důstojnostkrelovskon.Jediny-e vu
eostplemenne oěl en vlevedonmoet. ohnivě nohy

ne přímo- sprevedlnost. sllný hles. jobs" l nee"

ne obe str-ey ostrý ne de-oeeeslovo loži.
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ruku svou pravou na mne. řkn: Neboj
se! Já jsem první i poslední.
(Svrůu 8. Níže 21. B.)

18. a živý: & byl jsem mrtev. & aj.
živ jsem ns. věky věkův, a mam klíče
smrti i ekla.
(Níže20. Ia.)

19.

I.l8.—2.l6.

7. Kdo má ucho. slyš. co Duch praví
církvím: Tomu. kdož svítězí. dam jísti
s stromu živots. kterýž jest v ráji Bohs
mého.

([ Moji. 2. 9.)

8. A andělu církve smymenské' ns

Toto praví
rotož nspiš ty věci. kteréž jsi piš:
yl mrtev.
a jestprvní
živ: a poslední. kterýž

viděl a kteréž"jsou &kteréž se mají díti

potom

.

9. Znůmt soužení tvé &chudobu tvou.

ale jsi bohatý:' a _rouhnjíse tobě ti. kte
20. Tajemství sedmi hvězd. kteréž říž se praví býti Zidy a. nejsou. ale' jsou
jsi viděl v pravici má. a sedm svícnů sběř sstanovs.
zlatých: sedm hvězd andělé' jsou sedmi
10. Nebojž se nic toho. co trpěti máš.
církví: a sedm svícnů jest sedm církví. Aj. uvržet d'ibel' některé : uís do ža

“upnout :.

láře. abyste byli pokoušeni. & budete

míti souženía deset dní." Budižvěrný

až do smrti. a dám ti korunu života.
11. Kdo má ucho. slyš. co Duch
prnví církvím: Kdo svítěží. nebude
uražen od smrti druhé.“
1. Anděln' církve cfesské" napiš:
12. A andělu církve pergamské na
Totot praví ten. kterýž drží sedm hvězd
v pravici své. kterýž chodí u prostřed piš: Totot praví ten. kterýž mal meč s
obou stran ostrý:
sedmi svícnů zlatýchz'"
13. Vímt. kde bydlíš, tu kdež jest
2. Znám! skutky tvé. i práci. i trpě
stolice satanova: &držíš se jména mého
livost
tvou.
a
že
nemůžeš
strpěti
zlých.
s
nezapřel
jsi víry mě; a v těch dnech
& zkusil jsi těch. kteríž se ýti raví
spostoly. ale nejsou. a. shledal jsu, že Anti a.s. svědek můj věrný. zabit jest u
vál. dež bydlí satan.
jsou lháři:
14. Ale mám! proti tobě něco málo:
3. a máš trpělivost a snášel jsi pro
že tam máš ty. kteříž drží učení Balů
jméno má a neustal'jsi.
mova.' jenž učil Balaka pohorsení klásti
4. Ale mamt proti tobě. že jsi lásku před syn) israelskými. aby jedli a
svou první opustil!
Co Kristus biskupům cirkvi: domk & B. smymonskó.

12. manské

o !& daru-Irsképátí dává.

smilnili:'

15. Tak i ty máš některé. jenž drží
6. pokaní.
Protož pamatuj.
odkudjsi
.psdlvř
&čiň
a první skutky
cín.“
nklit
učení Mikulášenců.
toho nebude. přijdu na. tebe rychle a
16. Čiň za pokání: pakli neučiníš.
pohnu
svícnem
tvým : místa jeho. leč
des činiti
pokání
6. Ale toto máš. že nenávidíě skutků

Mikulůsenců.' kterýchž | já nenávidím.
20) Slovo „oodbl“ srnčí Into ůhd s jest stejného
výmsmu jsko slovo spo'stol. totiž posel. po
slsooc; vadnej tedy slovemtuo spoitoly. kí
skopyssdmídrkví. (Srov. [. Kor. ll. 10.)
1) t. biskupu (|. 20.).cco tisk toto přímek bisku

oví paví. týká se nikon-o obec.— “) Ehm

ark-vvi
dasus-vdlnc'stauvlhlóAsií.—
—"')t.jonžbdi

djtgsjlíocublvlhcosvdkaohoskbllžn'mn,
kterouž jsí :. poutko tak horllve dok-sova.
!) Prvni kročoj k poksni
polos" hiihost svou.

potompokopustítiod 'íchtokctnostlsoopct
oavrddti.

CjtkI-lidpolíkolilíjdhon(suk.6.5.)uk

novou)-cb kteří v ovjohsvnejíích prostopdhostoch

žili. meensl.

to di „_ooodúdllskutků

N..“

nebo! toliko
' mm.
s níkoIlv
osoby
hřebci.břichu nooo
B) Smym bylo můstov NaléA-ii, ssl pstnáct mil oo

vsvnoodDcsmmmmlújů

obchodemtokumím.

9) t.
jakkoliv
jste smožnosti
vulijsk proudslodovůníod
Zídů. před:chudí
nepomíjí“
. dobrých skutků.
|O) t. skrso nekončí svo. nepřítele mě. — ") t. oo
jský hs. urcitou dobu misto neurčité udúvž. ulpí
so bud' os desatero proos'slodovůní oirkvo po css
cis-ků římských, soobo os pronósíodovdnl Demio

mmm

dudldtrvalo. tokto by se slovem

dno rok losí-ono!.

ll) &.od smrti vidno. ale dojde života vodného.

ld) t. Nikolou—adr vis 6. mu. 15. — ") Vis Jnd.
ll. srov. IV. Moji..81.16)

Zdeveni sv.. Jana., 2. 3.

2.17.— 3. 4.

přijdu na. tebe brzo : budu bojovati s
nimi mečem úst svých.
17. Kdo má. ucho. alyš. co Duch
pravi církvím: Tomu. kterýž svítěsí.
dám mannu skrytou? a dám jemu ka—
mének bíl . a na kamenku napsané
jméno nove. jehož nikdo nezná. leč kdo

je přijímá.“
18. A andělu církve thyatirskě' na
piš: Totot pravi Syn Boží. kterýž má
oči jako plamen ohně a. nohy jeho po
dobně mosazi:
19. Zněmt skutk tvé. i viru i lásku
tvou. i službu i trpělivost tvou. iskutky
tvě posledni. jichž jest více než prvních.
20. Ale mam! proti tobě něco malo:
že dopouštiš ženě Jezabel. ana se praví
býti prorokyní. učiti &sváděti služební
k mé. aby smilnili a jedli modlám

obětované!

1981

Kteřižkoli nemají učení tohoto e kteříž
nepoznali blubokostí setnnovýcb, jakož
praví. nevložím na vás jiného bře—

menez'

25. a však to. což máte. držte. až
přijdu.'
26. A kdo svítěsi a. bude ostříhati
skutků mých už do konce. tomu dům
moc nad národy,
27. a bude je : ravovati prutem že
lezným. a jako n oba hrnčířská roz
tlučeni budou.
28. jakož i já jsem vzal qi Otce své
ho.' a dám mu hvězdujíti-ní."
29. Kdo má ucho. slyš. co Duch
pravi církvím.

Co Kristus pátí dive biskupům: sudu-kůlu

7. Map

delkkěmu e 14. hodicejekemn.

21. A dal jsem jí čas. aby pokání či
nila. &nechce se káti smilstva svého.
22. Aj. uvrhu ji na lože.' : ti. kteří
smilni s ni. budou v převelikém souženi.
leč budou činiti pokání : skutků svých:
23. a syny její zabijí smrtí.“ izvědí
všecky církve. žet já jsem zpytatcl ledví

]. A andělu církve sudesskě' napiš:
Toto praví ten. kterýž má sedm Ducbů
Božicha sedm hvězd:" Známt skutky
tve. že máš jmeno. jakobys byl živ. &
JSI mrtev.

2. Budiž bedliv a potvrdiž' ostatků.
i srdcí: a dám 'ednomukaždému : vis jenž měli umříti;" nebo nenechůsím
vedlé skutků je o. Vámt pak pravím. skutků tvých plnýcb'" před Bohem.
3. Měj tehdy na paměti. kterak jsi
24. i ostatním, kteříž jste v Thyatiře:
přijal a sl šel ,' n uchovávej (to) &čiň
pokání. akli nebudeš bditi. přijdut na
17) ěl tajemnou. |.. nim nebov nejsveeejii |“th
tějoko zloděj.“ a netvíě. v kterou ho
(Joo. 6. 35) Bylo! úetnn poda'ni n Zodů. že ukrytá
dinu na té přijdu. (l.hm5.2.Nile16. IS.)
při dobytí Jem-uču. hnbncbodono-otem nebo
s maanou (Il. Nech. 2. T.) u doby iiěe Mosin-ov,
4. Ale máš málo jmen v Sardea. kte
opet se nalezne; i vyplnilo se. když to rasu-nine
n uhlím smysluo n vv. nemu — “) V sl
peenich kmh pohne yd: dávní ee utesům ke
můoek s posmmmnon odmeoon. kterouž pak
od soudcův ne
ke'unl téhož knměnku obdrželi;
Ide sumou
moon živote veď-něho.
18) Thy-tin

bylo meatočko ' mu Anh. než deset
nul seven-východně od Sumy; nei 150 let

nyni Ak-Hisser.
20) poinKrimi
mamiuniklo;
"rohu jmenovaneMikulikooeh-BJ;

říž nepoškvmili roucha svého: a cho—

24) '. kužižkollv | o prostřed bludnhl nechovají vin,
ned-lice ee svieti eunlívou moudrosti a pobož—
noeú jejich. kterouž oni toliko eve obevně navy

obýván, ne ty Mo

protlvenstd nedopuetin.

25) |. vecne secbovejte pravou viru ne' do phhi mao.
28) & úča-tna je) učiní- krelovstvi. od Bobo Otce

me „slib—eho . mou—ano.—") L buď: ei
eůo (dle 22, [B.)anůo: „ie mu nejde |:th

eneči je Jménem bezbožní- Jesebely (lll. Kn'l.
16. (H.). poneveds jako ono lid ist-duki k no
dloslluho svedla. tak tito lid křestsnsky' k odpud
nnti od Bohu nedeli. což pismo emil-tvem uve.
Nektel'i Vyklndetelě však co domnívají. že
n
tečna nejakou svůdnou osobn ženskou muni.

živote v'etnebo nikdy nenpedqici! (Bude.)
]) Senice bylo onom-M e bobetě mesto. vychodne
od Sunny u ieky Pekeoln. — ")
í
eedmecodel-ůDuch sv.. od Otce | By- vychu

lstonpeoce jej: nacpu-ú bolo-nými: Iue tim í
vecne tresty fenomen. „mh Bůh veikete nudné

nich cirkvi . obedu, i sedm
církvi l'e
čenich. (1. H.)
2) L | vil—e.— ") :. jenlbyllvnebelpeči od prove
vily odpednonti o tak _ večooo nebio přání.

2! \; !. oe lose bolestně. navštívilo jak jí umo. uk
on“-itektre-ud

bude.

23) Ukrutnesehynoojekomovělmbelhí. (115111.
10.1—14. [.Kn'l. I6,7. Zahn II. 30. Jef. II. 20)

jieiko. ! nanovo sodelů (|. za. . Miou vlah

'“

t. dokonal .

3) t. něeni epoltolakú. -- “) '. net—deles trnem.

8. 5—21.

Zjevení sv. Jana. 3. '
diti budou se mnou v rouše bllém. nebo
jsou toho hodni.
5. Kdož svitězi. takt bude oblečen v
roucho bílé a nevymažit jméno jeho :
knihy života a vyznam jmeno jeho před
Otcem svým i před anděly jeho.
' 6. Kdo ma ucho. slyš. co Duch pravi
církvím.
7. A andělu cirkve liladellické' na.
piš: Totot pravi Svatý a Pravý. kterýž
má kllč Davidův;" jenž otvírá. a žádný
nezavlrs; savlrá. a žádný neotvlrň:
(l.. 22, 22. Joh. 12. M.)

8. Znám! skutky tvé. Aj. dal jsem
před tebou dvéře otevřené. jichž žádný

nemůže taví—ití? nebo máš malou moc
a ostříhal jsi slova mého. a nezapřel jsi

jména mého.
9. Aj. dám (ti) 2 sboru sstanova ty.
kteříž se pravi býti Zidy a nejsou. ale

13. Kdo má ucho. slyš. co Duch
pravi cirkvlm.
14. A andělu cirkve laodicejské' na—

piš: Toto'pravi: Amen.“ svědek věrný
a pravdivýf" kterýž jest počátek stvo.
ření Božiho.1-

(Jan 14. m.)

15. Znamt skutky tvé. že nejsi ani stu—
dený ani horký: kéž bys studený byl
anebo horký:
16. ale že jsi vlažný a nejsi ani stu
dený ani horký. hodlam te vyvrci : úst

svých.'
17. Nebo pravlš: Jsem bohatý a mám
hojnost a ničeho nepotřebuji: & nevíš.
jsi! ty
ažena
' bidný a ubohý a chudý a slepý

18.yRadim tobě. abys sobě koupil
u mne zlata ohněm zkušeného.' ab s
byl bohatý" a oblečen byl v rouc o
bllé,"' a neukazovalase hanba nahoty
tvé. a masti silici namaž oči svých. abys

klamaji. Aj. učinlm jim, žet přijdou a
budou se klaněti před nohama tvýms viděl.“j'
a svědlt..že jsem já. zamiloval tebe.'
19. Já které miluji. kňrám s tresci.
10. protože jsi zachoval slovo trpěli— Rozhorliž se tehdy &čin pokání.
(Ph'sl. 3. 12. Žid. 12. s.)
vosti mé.' i já zachovam tebe od hodiny
pokušcnl." kteráž přijde na všechen
20. Aj. stojim u dveří a tlaku:. jest;
liže kdo uslyší hlas můj a otevře mi
svět ]: zkušenl přebývajicich na. zemi.
11. Aj, přijdu brzo: držiž. co máš. st dveře." vejdut k němu a budu s nim
večeřeti. a on se mnou.“
_
nižůdný nevezme koruny tvé.
(Svrchu 2. 25.)
21. Kdo svitězl. dům jemu seděti s
12. Kdo svltěsl. učinim jej sloupem sebou na trůnu svém: jako jsem i ja
v chrámě Boha mého.' a ne jde vlce svitčzil a sedim s Otcem svým na trůnu
ven: a napíši na něm jméno vgoha má jeho.
ho. a jméno města Boha mého. Jerusa
'léma nového. kterýž sstupuje s nebe od
H Indica. amoniti mestov Malé Asii. deset nil
Boha mého. i jméno své nové."
jihoúchodns od Fil-dům; ně bylo :. 66. po K:.
(Nilel9.13.)
umetiuenim
mnoho utrpělo. přede se opet po—
7) Fllulelůs jest mestoposud sumenlú.

ssl osm ml!

' odno“Bull. - ") t. domustidovn; tos—

umój plnou moc v kralovstvi Boiim. (Srovnej
list.. 16. 19. pomsmsns'ni.)
B) Pomobs tl milosti svou & míli-li
učen: moho.
již isdný nebude mod odolat-i.
_
9) !. učluim. is topí—Meli-tv i jak : Zldovstva. tak

: Pohnstvs ! toho se

má. videno. [nt-rub,

ts milost ml s tebou lost..
10)

Lučnime. rouežjssmtspčlsumiel.—“)

& u veliké n dů. hledi sutihns nikomu svět
l2) t. stvrdil- [s] a víte ale na umi s uji-Lim mu
tak misto ' bits-oslí sečné. — ") I na důkss.
se Bohu náleži. :. jat obé-nun uovůhoJemu
lem- (cirkve . iits nehtu). s že jest mým vy

koupeno.

nekud sotavllo. (Vis úvod na list k Kdmsbým)
— ") t. .l'rsvds“ dle Jan 14. 6. prsvy Bůh.
pnvdomluvuý . vsi-ný. — "') Tak se muj-vs
proti liiptorotům. "lán protisntlhdstu. ns jehož

dobu toto poukazuje. — ?) Jan 1. 3. Kol. ]. 16.
ale i půvab,-e důcbomibo stvořeni (Gal. 6. IS.)

IG) |. klamnčsedomnivii. to mu nejakou dekou-lost
do sebe. ]- vti ctnosti prima (IT.), pročež l sa—
vrbni hodin.
18) t.. úelnnb lísky. —") |. na visuté dobré skutky.
— "') t. abys svls'it nevinnostibledel. - t) t.
oby pozoroval . rqjimsl vznešenost povolánius.

bo..)sldslshoodni

20) |.. na srdce hsdóho

vsdólsnjd.

smutným t.testsm s dopu—

“snim vůbec us.). ns kousl vekův pak svls'lt
duely. které se udsli. — ") t. srdce svbbo. —
'“) t. posilám [o] vs visel: mostech a pak po
jmu & sobe ' Hassana věčnou.
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22. Kdo má ucho. slyš. co Duch
praví církvim.'

zlatě.'

6. A před trůnem bylo jako moře '
sklenné. podobné křištaluf a u
střed trůnu. s vůkol trůnu čtvero zvířat.
plných očí s předu i e zadu."
7. A zvíře první podobně lvu. a druhe
zvíře podobně telcti. a třetí zvíře maje
tvář jako člověčí. a čtvrté zvíře podobné
orlici íetajici.
8. A z těch čtyř zvířat jednoksždé
mělo šest křídel a vůkol i vnitř sou
plně. očí s nemělo odpočinutí ve djne i
v noci, říkajíce: Svatý. Svatý. Svatý.
Pán Bůh všemohoucí. kterýž byl, a kte
rýž jeet. s kterýž přij
jíti má..
9. A když ta zvířete vzdávala slávu a
čest i dobrořečení sedícímu na trůnu.
živému na věky věků.
10. padalo čtyřmecítma starců před
sedicim na trůnu & klaněli se živému
navěky věkův a. skládali koruny své
před trůnem, řkouce:
ll. Hoden jsi. Pane Bože nůž. při—
jmouti slžvu a čest i moc; neho ty jsi
stvořil všecky věci e z vůle tvé byly s
stvořeny jsou.
(Dun. to.)

5. A z trůnu vycházely blesky &hlasy
i hromohiti; a sedm lamp hořelo před
trůnem, jenžto jsou sodm duchů Božích.
(Svrchní.4.M (.::.)

Vypnvule. jek t_ajeunL kniha asd-ni pečetní nnvřanů

Kapltola 4.

.

Vyplenje. jak-e lnu ulehnout Beži ukázala n prontřed
cty'rmeentma etareův a čtyř zvířat. jenž 8. Boha velehi
a jemu se kloní-ji.

1. Potom jsem viděl: A sj. dvěře
otevřeny v nebi. a hlas rvní. kterýž
jsem slyšel jeko hlas trou y. an mluvi
se mnou. řka: Vstup sem. &ukáží tobě.
co se má diti potom.

2. A hned jsem byl v duchu:' A aj,
trůn postaven byl v nebi s na trůnu' je

den seděl.
3. A ten. jenž seděl. byl podoben na

pohled
kamenijaspisu
esrdisu:podobna
&duha
yla vůkol
trůnu. na apohled
unfangdu
(Euch.|. 26.)
4. A vůkol trůnu bylo stolic čtyř
mecítma: a na těch stolicech čtyřme—

cítma starců sedících. oblečených v
roucha bíla. a na hlavách jejich koruny

Kapitola 8.
“!&anthBodhoouvřenjugaajakjejatehn
velehi a jemu se Hani vielkč horstvo.

22)

2. a 3. vyklíčí ee prereckynaeedmero deb
cit ve av. až doslo-čen. věků. předpodohne'ny'eh
sedne-'em cirkvi. Církev efeukž
meči dobu
prvni ed nanehevetoweni Pine až k poutku pro
nialedovini křutanůaaeiaeře Nerona GB.)gemyr

nenahě— dobu druhou až po
netantina
(311), ergamahů — dobu třeti at po

]. I viděl jsem v pravici wdícího ns
trůně knihu popsanou vnitř i zevnitř.

zspočetěnou sedmi pečetmi. ' (E:. 2. O.)
2. A viděl jsem anděla silného.' vo—

Karla Velílčho (W); thyatirahi — dobu lajícího hlasem velikým: Kdo jest ho
čtvrtou

až po velíhb odtržení od cirkve. tak

zvanounlemaci 05189; andel-ke
pátou

— dobu den otevříti knihu : zrušiti pečeti její?_

3. A nemohl žádný. ani na nebi. ani

až k ohnovenicirkve. jenž dle ůhntů časů

“',-ideae' chyatlfíladelfiehn
-—dohn ieaton
antíhiata.
laedleejaht
— acd—

:en aoelední.
2

kdežtopo velikýchůaúeeh

Pin přijde.aby"aondil
lidstvo
vetkne.
Kor. 12.
!.
Š Jaspis. drahokam průhledný. mnohehnrevný,zna

8) Nel—em značí

meni činem a avatoat; eardía. ubekam ohnivého
lesku. znameni
zelená.

nelze. — ")

. spravedlnost e milosrdenství jsou aule n trůnu

s)
představ-ji velka-ý ústup

svatých

Botich. jelikož jsou (l. Pet "..9.) kralove“ kněž
atve: čtyřmeoitlna jich dle toho. jehož byl Deml
veškeré kousne na 24 třídy roadelil. (Luk. !. $.)

Biblí českú.

jasnost

velebnotd

Boha

nout Chefnhovó,

velice ve—

um hor-tve- vyhledali se o čtyřech av. pro
verodch. o čtyřech ev. evangelizaci: a jinak.

meni Božísmlověniemí
Božího.
4) Stan—„ove
iw

jednak

"milovaného anepochopintelnon hlnnhkn byt-oni
jeho (ll. Moji..24. to.). jednak pwheuje |. oči
itujm moc a
hojnb milostí Beži. jiho využití

Enoch.l.b.a10.

M. Vizůmdkemevnng)

u 1. 4. Srov. u s. s.

I) thníhdleoheahnvehniohlirnen.

a vlekl-l!

non. zavirejici v sebe rady a budoucí sondyBoii

!) Vyučil se na Gehl-tele archanděla. jehož imho
znam-nl: „Bila Boží.
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ns semi. ani pod zemi otevřlti knihy.
ani v ni nehlednouti.'

„ms.—o.s.

jest Beránek. kterýž byl zabit. vziti moc
a Božstvl i moudrost i silu i česti slávu
i dobrořečcnl.

4. .A já plakal jsem velmi. že neni
nalezen žadný. kterýžby hoden byl ote—
13. A všecko stvořeni. kteréž jest na
vřlti knihu. ani v ni nahlednouti. '
nebi'na zemi i pod zemi, a co jest na
5.1řekl mi jeden : etareů: Neplač! moři i co v něm. všecky jsem slysel.
ej, svltězil lev : pokolenl Jůdov-s..'p ko— řkoucl: Sedlcimu na trůnu a Beránkovi
řen Davidův." aby otevřel knihu a zru dobrořečenl| čest | sláva | moc na věky.
šil sedmero

tl jejich.

(|. Mojí..49. o.)

věkův.'

6. I vidě jsem: A :j. u prostřed
trůnu a ctyř zvířat a u prostřed starců
Beránek! sn stoji jako zabitý. maje
sedm rohův a sedm oči.“ oni jsou

14. A čtvero zvířat řikalo: Amen.'
A čtyřmecitma stsrců padlo na tváři
své a klaněli se živému na věky věkův."

sedm duchů Božloh. poslaných na. vše—

Kuplsolss “.

okuzemi!"

7. [ přišel a vzal knihu : pravice
toho. kterýž seděl na trůnu.
8. A když otevřel knihu. čtvero svl
řet s čtyřmeeltma star-ců padlo před

Beránkem. msjice jedenksždý : nich
harfu. a báně zlate. plné vonných věci.
jenž jsou modlith svatých?
9. a zpívali pisen novou.' řkouce:
Hoden jsi. Pane. vzlti knihu a otevřlti
pečeti jejl; nebo jsi byl zabit &vykou
pil'jsi nás Bohu krvi svou ze všelikého

pokolenla jazyku| lidu ! národu.
10. a učinil jsi nás Bohu našemu
královstvím a kněžlmi. a budeme kre
loveti na zemi.

(1.Petr. 2. 5. 9.)

11.1 viděl a slyšel jsem hlas andělů
mnohých okolo trůnu a žvlřst s stercův
a byl počet ejich tisleové tislců.
12. řkou ch hlasem velikým: Hoden

Vypravhje. oo videl přiůtrvreni
uuu pečeti tsjemne
by.

1.1 viděl jsem. že otevřel Beránek
jednu : sedmi pečeti a. slyšel jsem je
dno ze čtyř zvířat. ano dl jako hlasem
hromovým: Pojď a vizl' (Ezech.2,Q.)

2. A videl jsem: A ej. kůň bilý! a
ten. jenž seděl na něm. měl lučiště a
dána jest mu koruna; i vyjel jest pře
mahaje. aby svltěziLf
3. A když otevřel pečet druhou. sly
sel jsem druhe svlře.ano di: Pojď 3 viz!

4. lvyšel' jiný kůň rytý; a tomu. jenž
seděl na něm, dano jest, aby odjal po
12—IS) Smysl toho jest. že rielihe stvoreni slávu
Boží o milost vykonpeni svete hlásá . hle—ti
bude až na honec vekův. s velehiti Boha : toho.

že se nem sjevenimjeho. uuu

u)
8) Tel aneči. se tejni soudovóBosi skrytl jsoo phd
vsellhy'n suoi'enin.
4) Ti- projevnje tonžebnost veškerého svete po vy
kupui s parohy hřiohn s d'e'ble.v niž celý otnpel
a nebyl eehopu nehlůdnonti v tajemstvi nehsshe.

&)t. Kristus Ježil; to me maul ned hn
mniesďeblem. — ") Dlele.0.2. 10.

6; & onu Berena Bosí.
(.lsn. l. IQ)— ") Zneu viemohonenosta vse.
vedonenost Plne. — '“)

t. sedmero dsn'l Dnthe

snuhannh„ehnovujesvihostssne.'(2.180.30)

min]-140.2.T nsejlseerveúvnůiobesnjl
Behn modlitby svatých ns ani

k. vo'riench.

9) t.
jindy nesly'ehenomtous
.bn-okovyshnpmisvets,
vynnhonnnhn
l pohnut! nove
spl

eovelelPlinia dosvedt'nje.
se Moe

sivqins prvniden “bodne (v nedeli) e „Kristu

jehohtn Behn pisen prospevnjL'

psh nt'eonmlvi

novým dossslo ans'moeti tej-estn nebeských.
t. čtvero svotých proroků e evangelistů patrno

vsllslsvnsueovernisvedkove. — ")Znsei. s'e
človek pokoru podrobiu me m
svůj u víře

v nep-úhlů tsjemstvi Boai.
]) Sedm-'o pečeti ansči sedmero tajemstvi . tolihbž
mhhýeh dob dejin sv. cirkve. která! po sobe
nesledovatl budou s jlehž hlavni udalosti Bůh rv
.lsnu ajevil Rios" je může prove vyrvetliti?
Obyčejne' se rosumeji ne strasti, jimiž Bůh nerod
židovský ni (lo vyvrimi Je
nev-ltivil;
risk ale dle dnehe proroehehe nelze smysl jejich
ne tsh krátkou dobuohnula; nýbrž jeho Kristus
Pin sim předpovideje dronhn mests Jernsslčms
spina nn | lamenny'mltahy shonbn vonného

manual“
tutoslova
Lprorohs
jeho
tiun
„dvojka myslem au
se vůheebďte
!) Zoos-enoKrb-tePinus.

11.13).ij

pře-noh

smrt . peklo. dele vyjiždi proti nepřátelům svým
ns eernl: Zidovstvu. poh-osevu. kami-stvo. neváže.

o.s.—mf
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|

!

!

!

koj z země a. aby se lidé vespolek zabí
jeli; a. dán jest mu meč veliký.'
'
5. A když otevřel pečet třetí. slyšel
jsem třetí zvíře. nno dí: Pojď s viz!
A aj. kůn vraný!' a ten. jenž na něm
seděl. měl váhu v ruce své."
6. [ slyšel jsem ako hlas u prostřed
čtyř zvířat. 'rkoucí: l)vě libry pšenice zs
peníz a šest liber ječmene za peníz;'
ale vínu s oleji neuškod'."
7. A když otevřel pečet čtvrtou. sly
šel jsem hlas čtvrtého zvířete. ano dí:
Pojď 3. viz!

8. A aj. kůn plavý. a jméno toho.
jenž seděl na něm. smrt... &.peklo šlo
za ním. a dílna jest mu" mOc nad čtyř
mi dily země. aby usmrcoval mečem.
hladem s morem s šelmami zemsk' mi.
9. A když otevřel pečet pátou: \;iděl
jsem od oltářem' duše zabitých pro
slovo Eoží &pro svědectví. kteréž měli;“
10. : volali hlasem velikým, i'kouce:
Až dokud. Pane (svatý a pravý)! nesou
díš a nemstíš krve naší nad těmi, kteříž
piebý vsjí na zemi!"
11.1 dano jest jednomukaždému z
nich roucho bílé' s řečenojest jim. aby

odpočívali ještě za malý čes, sžby se
naplnil počet spoluslužebníků jejich s
bratří jejich... kteříž usmrcení býti mají.

jakož ! oni.'
_
12.1 viděljsem. když otevřel pečet
šestou; a.aj. zemětřesení veliké stslo se.

a slunce ucmenojest cerne jako pytel ží
něný; &měsíc všecken učiněn jest jeko

krev.
13. s hvězdy s nebo padaly ns zemí.
jako ííkový strom s sebe smith nedo
zmlě ovoce své. když větrem velikým
klácen bývá;
14. s nebe ustoupilo jako svinuta
kniha: s všelíkó.hora ! ostrovové s mí
sta sveho se pohnuli;
15. s králově země & knížata a. úřed

níci a bohatí s silní a každý. sluha !
svobodník, skrylí se v jeskyních s v ske
lůch horních.
16. a říkajíhorám s skalám: Padnčte
na nás &skrýte nás před tváří toho. jenž
sedí na trůnu. a před hněvem Beránka;
u.. 2. to. o.. w. &.Luk. 23. so.)

17. nebt jest řisel den veliký hněvu
jejich: i kdo budi:
emoci ostěti?

Kapltolm z.
4) Vyklůdů to vůbec na krvavě proněalodovini církve

zaří—iii rim-kých. od Nem

Vypnvoje vidinu. jek Bůh před vkeoheenon nhonhon
až do Knott—zdmi. neečielnb mnosetví vyvolených. í s Zldovetve i z po

5) Znaéíhhd. (Joel 2. 6. e Pláč 5.10.)—

&

vetení potravy. jekos' se v čna veliké nouze
6) t. tolik co se otrokům develo ze dene'r (desetník),
zn mzdu denni. (Srov. Nat. ao. 2. pout.) — “)
O tom vlak pouze ilvn býti nelze.
B) Znament mor. — ") Dle řeckého: „Hm moe.
nemroovati“ Atd. :. temto třem jezdcům. Smysl:
„Bůh bude treetstí nepřátele sve válkou. hladem.
more“nt
9) nebot oele toto vydaní ukázalo se ron jako v
rhrimez tajemno se olte'rem rosmni K.:-letnedle

3. H

byli.

1. Potom jsem viděl čtyry anděly. nm
stojí ns čtyřech úhlech země. s drží
čtyry větry zemské. eby nevkli na. zemi.
ani na moře. ani na žádný strom.'
(Zoch. 6. l.)

-—") t. vůeeh. kteri pro vim

trpelí od počátku svete až do konce; snemenej.
že se krev obecnipod oltů vyponitele. tek biskup
při svěcení kostela pod klmen oltářní ostatky
evetýeh klade,ree
„Pod olteíem Božím sídlo

euobdnemorodujteundakl'. .l. IL“

IO) il'e.k udelíproto

heoetvo.nemenatí dt. eby nehnul

aby se okin-b rprevedlnost

Bois-ke.
eeBohszeknemneeobfe
;míle otnlidi
dokledd
sv. Aogpatín: Tot jest spre
vedhve| preve
lítomve břicho,
pomstsmoéunků.
teprou.
království
kurii je bylo
pro
?kdedmlo

ll) Tot znameni večnonhletenoet. v níito duše eve

tých„tmu ul svychmnm,..-

“) a sety

dovršeno byla míra tlostí protivníků jejich. z
toho (. dále 12—l7.) videni. že proroctví to dlle

než k vyvn'cení Jemenu-vne ee vtahuje. Byt byly

hrůzy tyto : částí sepřed vyvrácením emailu

nde'ly jek .ludeeIl-Ldosvědčýe. nic mene dosahuji

v mnohem '

—dalli dobu e snečí vw

hrůsy
7:1“ et. 24.
Soudnýmdnem.
buk. il. 9. jako le. 18. 10. El.
]) Slovein ,.vůtrů“ tančí mlnve proroeu vlellke ne
hody . stmati (Den. 7. 2); vyhnu ee tedy pro
room to tak. s'eBůh tresty evb o vyvrloeuiJe
nasli-me udržel. ei ee verím dle Met u. 16.
zaehoveli. nukle se do města Polly v thordůnt'.
Vlek i vellký počet vyvolených .

rmy-l '. 9.

údů. aby se proroctvítoi-mo roeunllo ' mysli
Mrlím.io tot-iiBůh své vel-nbv mh
tolee
ných. ktere plede dnem need-výmMoon.

245.
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2. A viděljsem jiného anděla. an vy
stupuje od východu slunce. maje zna
mení Boha živého: i volal hlasem veli
_kým na čtyry anděly. jimž jest dano.
aby škodili zemi a moři.
3. řka: Neikod'te zemi. ani moři. ani
stromům. až poznamenůme služebníky
Boha našeho ua čelích jejich.'
4. I slyšel jsem počet znamenany'ch.
sto čtyřiceti čtyry tisíce znamenaných
ze všeho pokolení synův israelských:
6. Z pokolení Jůda dvanácte tisíců
mamenených: ; pokolení Růben dva
nácte tisíců znamenaných: : pokolení
Gad dvanacte'tisíců znamenaných;
6. : pokolení Aset dvanácte tisíců
znamenaných; : pokolení Neí'talim dva
nůcte tisíců znamenaných; : pokolení
Manasses dvanLcte tisíců znamenaných;
7. : pokolení Simeon dvanácte tisíců
znamenaných: z pokolení Levi dvanácte
tisíců znamenaných; : pokolení lssachar
dvanacte tisíců znamenaných;
8. : pokolení Zabulon dvanácte ti
síců znamenaných; z pokolení Josef
dvanacte tisíců znamenany'ch; : poko
lení Benjamin dvanacte tisíců zname

nsnýchf

“m.—3.3.

11. A všickni andělé stali kolem
trůnu a starcův a čtyř zvířat: i padli

ET: u.trůnem na tváři své a klaneli se
12. řkouce: Amen! Dobrořečení a
jasnost a moudrost a díků činění. čest.
a moc i sila Bohu našemu na věky vě
kův. Amen.
13. [ odpověděl jeden : starcův a
řekl mi: Kdo jsou tito. kteříž oblečeni
jsou vroucho bílé? a odkud přišli?
14. I řekl jsem jemu: Pane můj. t
víš. [ řekl mi: To jsou ti. jenž přišři
: velikého soužení a umyli roucho své
a zbělilije v krvi Beránkové?
16. protož jsou před trůnem Božím
a slouží jemu dnem i nocí v chrámě
jeho.' a ten. kterýž sedí na trůnu. pře—

bývati bude nad nimi ;"
16. nebudout lačněti. ani žízniti více,
a nebude bíti na ně slunce. ani žádné
vedro;

(l.. 49. no.)

17. nebo Beránek. kterýž jest u pro
střed trůnu. i-íditi je bude a dovede je
k studnicím vod života. a setře Bůh
včelikou slzu s očí jejich.
(ls. 25.8.Nile 2l.4.)

Kapitola 8.

9. Potom jsem viděl zástup veliký.
Jůpďetsdmlouvhnnjmueomuů.
jehož žádný přečísti nemohl. ze všech
nůmdův a pokolení &lidí a jazykův. ani
1. A když otevřel pečet sedmou. stalo
stojí před trůnem a před obličejem Be
se mlčení na nebi jako za půl hodiny.'
ránka. jsouce oblečení v roucho bílé a
2. ! viděl jsem sedm andělův. ani
palmy v rukou jejich.'
stojí před obličejem Božím: a dáno jest
10. a volali hlasem velikým. řkouce: jim sedm trub.'
Spasení' Bohu našemu. kterýž sedí na
3. A jiný anděl přišel a postavil se
trůnu. a Beránkovi.
před oltářem. maje kadidlnici zlatou:
! dání jsou mu zápalově mnozi. aby na
podhi. is neutrpi shlsy adí svých . uspropod
lou smrti vuni.
8) Buď svatým Hitem. srov. Enoch. 9. 4. nebo dle

. 8. 12. u li. !. lejsvn'ojíisn jménem Pius.
!) řeholní Dilovo vynochňvb. protože nsjvies mo
dloalltbou so bylo prohiolilo; nekteří. ]sko sv.

Modenjiuhouitupňčiumhskms—

Dino" nutíkrlst přijíti nL
0) Na důkaz. io svitdlí nad svsum. thhsm

“bl-n.

10) Dolní: „svi dekujeme. . .“ outuůsmllosti
posílen. čo Jumo usd protivníky svy-ml mmm.

s

svou

14) t. očičtůnijsouodvieliks potkvruy hh'chu pro si
sluhy smm' . krve Kristovy. (Rim. 6. &)
lh) L v nohách vodivou mu budou obul chvíly

“čnb (v chdms )

My se dny

ve dns v noci). — ")

t. svou Bohhou přitom

nosti io oblsži.

_

1) t. očeks'nuim toho. co Bůh nyní v soudu "o..

' určití na.
2) Jsou! umim

dálného hlasu loudů Božích.

svítit vilky. (Jet. &. Ia.)

B. 4- _ 9. 7
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ložil : modliteb všech svatých na oltář
zlatý. kterýž jest před trůnem Božím.'
(Žalm140.1)

4. I vstoan dým úpalů zmodliteb

orlice. ana letí prostředkem nebe a
praví hlasem verikým: _Běda. běda.
běda těm. kteříž přebývají 'na zemi.
pro 'ině hlasy tří andělů. kteříž měli

trou 'til'
svatých : ruky anděla před Boha.
5. ] vzal anděl kadidlnici a naplnil ji
ohněm s oltáře a svrhl na zemi:' i stalo
Kapitola..
se hřmění a hlěsaní s blýskaní i země
třesení velikě.
Ce “le nemeni pětě. latě utloubsní?
6. A sedm andělů. kteříž měli sedm
trub. připravili se. aby .troubili.
1. A pátý anděl utroubil: i viděl
7. A první anděl zatroubil: a stalo se jsem. suo hvězda s nebo spadla na ze
krupobití a oheň. smíšené s krví. a svr mi' a děti jest jí klíč od hlubiny pro
ženo jest na zemi. a třetí díl země spě pasti."
len jest a třetí díl stromů shořel a vše—
2. [ otevřela hlubinu ropasti: a vy
cka tráva zeleně spělena jest.
stoupil dým z hlubiny julio dým z peci
8. A druhý anděl zatroubil: a jako veliká. a zatmělo se slunce i povětří dý
veliká. hora ohněm hořící uvržena jest mem hlubin :
do moře; i učiněna jest třetina moře
3. a z d n hlubiny vyšly na zemi
krví,
kobylky a dána jest jnn moc. jakouž
9. a zemřela třetina tvorstva toho. moc mají ětírově zemští:
které žilo v moři. a třetina lodí zhyuula.
4. a přikázánojest jim. aby neškodily
10. A třetí anděl atroubil: i spadla trávě zemské. ani žádné věci zeleně. ani
kterému
stromoví, než toliko lidem, kte
s nebe hvězda velikít. hořící jako po
chodně. : padla na třetinu řek a do říž nemají znamení Božího na ěelích
studnic vod:
svých;'
11. a jméno hvězdy jest Pelyněk: i
5. a dano jest jim. aby jich nezabí
obrátila se třetina vod v pelyněk. a 'jely. ale aby je trápily za pět měsícůvz'
mnoho lidí zemřelo od vod. nebo uěi— a trápení jejich bylo jako trápení od
něny jsou hořkě.
štíra. když uštkne člověka.
6. A v těch dnech hledati budou lidé
12. A čtvrtý anděl zatroubil: i ude
řena jest třetina slunce a třetina mě— smrti a uenaleznou jí: a žědati budou
síce s třetina hvězd. tak že se jich tře zemí-ití.a smrt bude od nich utíkati!
tina zatměla. a třetina dne nesvítila a
7. A podobenství kobylek podobno
ohně těž i noci.'
koňům. připraveným k boji. a na hla
13. lviděl a slyšel jsem hlas jedné vách jejich ' ko koruny zlatu podobně.
a tváři jejic jako tvěři'lidskě.
(blond. 16. 9. Joel 2. l.)

8) modlitby
NežBůhtresty
svěnahubeinihy
vyshl.
svych vtrny'eh
(6. ID.) s ruky
andi rudna
oltářisletů—.loni vyohmuje Krista Pěna. sku.

něhož medlltby aslo příjemně by'vsji Behn. 1.4
hos i u. církev kundou modlitbu tak zavírá.
&) Oheň oltáře moči protže-umi . utrpení svatých;

to pak ns uhrutnihy jich "rione jen.
6—12) Ctvoroprvnich nn: smulu
some (7) s
shani povahy vednva noi-kého (8-9)í po
smuniho (IO—ll) . pro—enatelu nebeskyeh (12),
vyklidil so obyčejně nn sua—f . hrůzy

wy

vrianim Jerusalěms; vlak ole o těch plsti tolik
nevlastes. jelikož eno přodpodobůuje soudný dan;
úplně se v
' str-usní před souduy'm dann. ji
lníi nik
povaha přitodnieh sil tohoto Ivka
dil-n se sníčl, dílem není. (ll. Pet. 8. T.)

13) Tn značí. že out-sni tři dny. hutě přljítí"i
na lldstvo. těžší budou nos" první čtyry. hutě
sssěhneu semi s živočichyMind í tuha

l) Belden toutese lenní

l0.18.)—- “) & od pekel; smysl: Dina je. mu
moe (klíč). vyp-sw vonnou svou slohu. aby

i

4) vyu ?. & Kobylka-í se ron—eli velin vojska
nepřáuhha. (Joel 2. i.)
_
&) Obyčejný ěu nudný-eh kobyl-k est v východních

zemich ročně pu měsíců.

y . hoch.

6) Buddhmně tn'peni. ut :. by u u“ „up

volili umříu'. nežli je atleti. (Buch-6, 16.Srov.

11.2.19. OI- lO.8.Luk.23.3).)

'
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8. A měl vlasy jako vl
ženská
a zubověje'ižh byli jako ntb::žv lvů;
9. a mě
ancíře jako pancíře žele
zná a zvuk křídel jejich jako zvuk vozů
koní mnohých. běžících k boji ;“
10. a měly ocasy podobně štírům.
a žahadla byla v ocasích jejich. a moc
jejich ikoditi lidem za pět měsícův;'
a měly nad sebou
11. krále. anděla propasti. jemuž
jméno židovsky Abaddon a řecky Apol
lyon; latině maje jméno Exterminans
(zhoubCe).'
12. Bída jedna pominula. a aj. při
cházejí ještě dvě bídy potom.
13. A šestý anděl žatroubilz i slyšel
jsem jeden hlas ze čtyř rohů zlatého
oltáře. kterýž jest před očima Božíma.'
14. an dí šestémn andělu. kterýž měl
troubu: Rozvaž čtyry anděly. kteřížjsou
přivázani v řece veliká Eufratu.
16. I rozvázání jsou čtyři andělé. kte
říž byli připraveni k hodině a ke dní a
k měsíci a k roku.' aby zabili třetí díl
lidí.

(Níže16. u.)

16. A počet vojska jiždněho byl dva

cetkrát tisíckrát deset tisícům. A slyšel
jsem počet jich.
17. A takto jsem viděl koně u vidění:
a ti. kteříž na nich seděli. měli pancíře
ohnivá a hyacintovó a sirné. a hlavy

9) t. jsko když viki-ně vozy s mnohými koňmi je
den do hoje. Tomu najisto se podobá chřeat ke
kylok. přlchárojín'ch v nemurnern množství jako
mrak. tak že l tve'tlo elnnečnt nstlduji . viecko
listi. ho l kůru rtrornů ožírqjt.
10) Celé to vypl-dní kobylek vzato jekt s jejich po
doby-dle přidaní. jakož se ve vychodnichmoch
dosevede o oleh rika. totiž. že kobylky re podo

bají
koní.
telem hadn.
iurn. lil-von
tykodly
dlouprsy
y'rn lvu.
panenekým
vln-dm.oceneni
_V

o
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oos. _ 10,2

koňů byly jako hlavy lvově. a z úst je—
jich vychází oheň a dým a síra.“
18. A těmito třemi ranami zabita jest
třetina lidu ohněm a dýmem a sírou,
jenž vycházely z úst jejich:

19. nebo moc koní jest v ústech je
jich a v ocasích jejich: ocasové jejich
jsou .totiž podobní hadům. majíce hla
vy. a těmi škodí.“
20. A jiní lidé. kteří nejsou zabiti
těmi ranami. nečinili pokání : skutků
rukou svých. aby se neklaněli ďáblům
a. modlam zlatým _astříbrným a mědě—

nýma kamenným a dřevěným. kteréžto
nemohou ani viděti. ani slyšeti. ani cho
diti:'

(v. Moji..32. 17. Žalm95. 5.116. m.)

21. aneěinili pokání : vražd svých. ani
: trávení svých. ani : smilstva svého.
ani : krádeží svých.'

Kapitola Ill.
Anděl nlný ustupuje s nebo a přináší knihu otevřenou ;

6._přlnhů. ae nebntb čun; 9. divá knihu tu Janovi
musel, což mu v ústech sladkost. ale v břiže hořkost

působí; ll. Jen opet určen jest. aby prorekovnl.

1. [ viděljsem jiného anděla“ silného.
sstupujícího s nebo. oděněho oblakem"
& duha na hlavě 'eho;"' a tvář jeho

bylavjako
slunce.; a nohy jeho_jako
ohni sloupově:'j"j'
2. a v ruce své měl knížku otevře
nou:' i postavil nohu svou pravou na
moře. levou pak na zemi."
17) Tím vyobrasnje avlutni. vie hubici divokou jindy
te; perské jitdno vojsko bývalo obrněné pancíři
ocelovými. jenž se v letkn nlnnce tipytilo meile
výlni hen-ml : červeno do modr- e žluto; pročež
to mnozi vykládají na zhoubná valky per-koho

krn'leťL

,

'“

' '

(Gm rvrohqut)

19) t

ahouhni byli se všech etnn. s předu s aedn;
Parkano uměli i s obrncenon k sadu tváři na ko

ních juditl

. při tom l v nejprudlina behu tipy

sťrlloti.
'
Tot opět obycejne se vykládá na zběsilou tui-i— 30)
Školení
národy.
kteří
Mh- modlorlnžehně
ktsve na ně Bůh
dopustil
( při
ustivšech
, ne
vost vojsk židovrkych pH vyvrácení Jevno-luna.
nvořlll (neuvěří) v Krista.
MP
)
: nichžtouuu tak není horllvcl(celou)"noste

enmůn
kanon ahouhn
pak světa
smo—
řnjo
k num.,
irnlž širolill;
dh ženupreveji
nn konec

navltívi. oltarem
(Vla 8. 6—12.
IS) Zinty'rn
eo munipeak rlstnr. čtyirnl rohy

řepakvoiici od ětyrrtnnsvetasm'rnspo

jenů; konečně
'ni nutihne huho'mě pro
ndsledovnlky
ve na vlsohecná ůpc'ni prona
sledovených "Hatch.

")ans

'LsasirevůllBožinlikLIOuvelatl.

|O) s nssmirn motiv-i.

Někteří tuto dokládají dls 18.: „tak “a zahynou.“
Jest endel nrnlnvy (Maluch. 3. l.). Ježíš Kristus.

(Srov. I' [5—16) — “) Ponkunje nn nejrve
tojli človeionstviPine. — "') Ns znamení, že
jest nklndntclsm nově umlnvy. omluvy pokoje.
(l. Moji. 9. Ii) — 1) No nemeni jeho veleb
noed. — 1) Na nn-nni aprsvedllvá přisnertl
2) Nalepečetonou. protože nrčený soud se již vyko
nnni inel. — ") t. maje moc nad umi l rno'rern.

!".8— 11.7.
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3. a volal hlasem velikým. jako lev
když řve.' A když dokonal voláni. mlu
vilo sedm hromů hlaseni své."
4. A když odmluvilo sedm hromů
hlásanl své. chtěl jsem psáti: ale slyšel
jsem hlas s nebe. řkouci ke mně: Zape

Jak měl Jan mel—iuchram, . 8. jak podani dva eved—
hově usmrcen! . vzkřflenl hndoo: 14. po drnhě hide

nestane ticti ! svetu sedmé trouby a konečně 19. otevře
se chrám nebesky.

čet to.' co mluvilo sedm hromův. a ne—
l. [ dána mi jest třtina podobně.
prutu a řečeno 'est mi: Vstaň a změř'
piš toho.
chrám
Boží i o těř i ty. kteřlž se kla
5. A anděl. kteréhož jsem viděl. an
(Elat-40. 3-)
sto'i na moři a na zemi. pozdvihl ruky něji v něm:
2. ale síň. kteráž jest vně před chri—
sve !: nebi.
(Dan. 12. 7.)

s. a přistihl skrze Živého na věky
věků. kterýž stvořil nebe i to. což v něm
jest. a zemi. i to. což na nl jest. a moře.
ito. což v něm jest: Ze již vice času ne—
bude,
7. ale za dnů hlasu sedmého anděla.
když počne troubiti. že dokonano bude
tajemstvi Božl. jakož zvěstoval skrze

služebnilty svě proroky.'
8. A slyšel jsem hlas a nebe. an opět
mluvi se mnou a pravi: Jdi a vezmi kni
hu otevřenou z ruky anděla stojlclho na
moři a na zemi.

9. [ šel jsem k andělu. řka jemu. aby
mi dal knihu. [ řekl mi: Vezmi knihu
a pož'ri ji.' a učinit hořkost v břiše tvém.
ale v ústech tvých bude slsdko jako

med.“

10. I vzal jsem knihu z ruky anděla
s požřel 'sem ji: i bylo v ústech mých
sladlw jairo med. a když jsem ji pci-el.
hořko mi bylo v břiše mém.
11. [ řekl mi: Muslš opět proroko
vati národům a lidem a jazykům i krá

lům mnohým.'
3) Srov. 5. 5. — "

mem. vyvn ven a neměř 'i; neht jest
dána pohanům, a budou! š pati město
svaté za čtyřiceti a dva měslcc.'
3. A dam dvěma svědkům svým.“
a budou rorokovati za dnů tisic dvě
stě“ a že nato.“
oblečeni jsouce v

e....

4. Tit jsou dvě olivy. a dva svícny
před obličejem Pána země stojlce.
(Zach. 4. l.)

5. A bude—litjim chtiti kdo ubližo
vati. vyjde oheň z úst jejich. a s ěl! ne
přátely jejich;' a bude-li jim k o chtiti
uškoditi. musi těž zabit býti.
6. Tit majl moc zavřlti nebe. aby ne
pršel déšť za dnů proroctví jejich. a maji
moc nad vodami. ohrátiti je v krev. a
blti zemi všelikou ranou. kolikratkoli
chtiti budou.
7. A když dokonajl svědectví své.
ielma.' kteráž vystoupi z propasti. uči
nl válku proti nim a svitězi nad nimi
i zavraždí je.
(na. 17.s.)
]) Obyčejně se vyhlědě no vyvrloeni ehrdmn jel-n
selemehěho pohany; ds'le poh timto měřením vy
měn e se aachověni cirkve svete. co do vnitřní

jeji
vy. byt ! nhledbem “ených
zevniw'nijeji sřizeni(sin vnějli. v. itiTím se značí hrůza trestů Do—

t'scb: bylit pel hlasova nh oilni jako hromohlti.

ale při tom srozumitelni.

4) t. lat-iii poh a najevo). co jal slyšel.
7) Viznu'e ll. 15 ;L že bude tme: úkonn ntaremn.
e nastane povoltnisn dech narodů do enrhve Kn
stovyum nový; viel ale týla ee pvorootvito i po
sledni doby svi-te. kdežto ča. přejde v neunirnon
vet-nost. mrtev pou-noha ' kralovstvi nebesha.
9) t. dobře srozumej . el pamatuj. (Srov. lisech. 2.
9.13. l.) —- ") Gladio. že přodpovide vítězství
a konci-ně oehveni cirkve; hořbo. do oběhu hrn—

ty'ni stredni denici lae.
ll) t. zjevili protivnihůln cirkve trn-sy ut. (ll. 1—4)

nlh'shů
fauně)

lech, divu a hohat-tvi cirkve a důstojníků jejich)
ujme etl-polo. neb i zahyndo.
v Srch. Dan. 12. 6. 14. tah dlouho Antloch proně
aledoval cirhev stareho anon., tah dlouho trvalo
va'lha iidonhě. tak dlouho bude trvati podedni
pronůaledovtni cirkve. (Met. 21, 21)
3) :. hist-num. svatý-vns 'Uieieh. ! hnědí . ne

hm. —“) :. S'I, toho.—"') : duchemhejioiln

ca hříchy vínech. Jineh ae mnmdi H
a
BIN. jenž přljiu maji před eoodniln dnan.
) |.. hoden mld ode mne tahovou lnoe jeho Hoj

a'il (ll. 7. W) a zau. (Il. Ertl. ]. 10—14.Str.
48, 1—3. Ill. Kral. IB. && III. 17. l.)

1) na

rou-aa vůbec mnu

prouvnily cirkve.

svla'l! poh audit-ida hn laici úhův;

všichni

byli. leon a budou něetrojl. nahoncl da'hlovýan

J
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8. A ležeti budou těla jejich na uli
cích města velikého. kteréž slove du
chovně Sodoma,a Egypt.“ kdežto : Pán

".o.—12.3.

16. A čtyřmeeítms starců.

kteříž

před obličšjem Božím sedí na stolicecb
svy'cb.
| na tváři své a klaněli se
Bohu. ispouce:
17. Díky činíme tobě. Pane Bože
všemohoucí. jenž si. a. jenž jsi byl. a
jenž přijítimáš. na přijaljsi moc svou
velikou a kraloval jsi.
18.1 rozhněvali se národové. a při—
šel hněv tvůj. a čas mrtvých. aby sou
zeni byli. a abys dal odplatu služební
kům s 'm prorokům a svatým i těm.

jejich ukřižovánjest."
0. A uzří mnozí : pokolení a lidí a
jazyků i národů mrtvoly jejich za půl
čtvrta dne: a těl jejich nedaji pochovati
v hrobích.
10. A ti. jenž bydlí na zemi. radovati
se budou nad nimi a veseliti se a dary
budou posílati jedni druhým: nebo ti
dva proroci trápili ty, kteříž přebývali
na zemi.“
jenž se jí jména tveho. malým| veli
11. A po půl čtvrtu dni.“ včel do nich kým. a abys vykořenil ty. kteříž poru
od Boha duch života: i stáli na nohách čili zemi.
19. A otevřin jest chrám Boží na
svých“ a bázeň veliká. spadla na ty,
kteřížje viděli.
nebi a vidina jest srcba umluvy jeho v
12. A slyšeli hlas veliký s nebe.an chramě jeho: i nastaly blesky a hlasya
jim dí: Vstupte sem! I vstoupili na nebe zemětřesení i krupobití veliké.
v oblace, a viděli nepřbtelějejich.
13. A v tu ho' nu stalo se zemětře
Kapitola 18.
sení velike a desátý dil města padl: a
Zens ]eoec slonem oděna . stíhžoe linkem. porodísyna
zbito jest v zemětřesení sedm tisíců mnie;
7. druk po velikem boji svržen jen s nebo s
lidí. a jiní zastrašení jsou a vzdali slávu
prooúsleduje ženu. již some ku pomoci přispívá.
Bohu nebeskému.
14. Bída druhů pominula: a aj. třetí
nebi:
'oděnase znamení
sluncem“veliké
a měsíc
]. lŽeokŽzalo
na
bída přijde rychle.

15. A sedmý anděl zstroubil:" | stali od nohama jejíma'" a na hlavě jeji
se hlasové velicí v nebi. řkouce: Učině koruna dvanácti hvězd.-|
not est království tohoto světa.. Pána
2. a majíc v životě. křičela pracujie
naěello a Krista jeho. a kralovati bude ku porodu a _trůpila se. aby porodila..
na věky věkův. Amen.“
3.1 vidíno est jiné znamenína nebi:
A aj. drak veliký.“ ryžavý." maje hlav
sedm'“ a rohů deset.? a na hlavách

Obyčduummílmsůmpmmeoulese jeho sedm korun:"
čte; vlek lépe seslyii nepobensky' film | krutou

žilisveospek conňsledujeobrecisenesv.
nočníky, v nichž Krist-s

opět byl peonlsle

doven e ukřižovžn: nebo! nestiilo již Jef-elem..

komu. Je. tosopssl (\th

ib

HDL ícaupominaniI„duch proroků yloevětlkům
ll) &llpo kritkem čase. —") s prvni-ledovou a
skoro potlačení církev opet oilve (Enoch. 37.

—lt) a povinen se až k nebesům 02). co po
henstvo s hranými prevrsty shod-ív . semi se—
nikne. (IS.) Bonmí se o všelikých
vsnich cirkve vůbec. ne konci pak ve \\ svlsžt.

lb) Vh10.7.—")

Po přemoženílámy jedné (dle'l)

i druhé i s lilproroke- jejím (dle 10. 19—20
20)
|. po přeci-ilých protivenstvich e ničení pohanstve
oslovena bude církev Kristova. a po přemožení
sotikriete pak bude vskřilui mrtvých. posledni

li

.

vůbeolůslo. levrnhnepek toliči ' kop.15—19.

1) Není nikoho tajne. že tsto lens vysnemenlvě l
blahoslaveno- Pannu Marii l církev svatou; oe
bot one porodile hlavu cirkve. teto ustavičně rodí
údy ujemnbho tela Kristen. jeho věřící.“ (Dle

sv. Aq.) — “) t. skvqíc se p.:-“leo pls'lc
lesku."—-'") t. nljeknepodrobeosubylo abl-o

— t) '. ohledem k cirkvi sv. tim snah
čich-místo
s.pottolův . vůbec velkery učitele církevní.
.
2) Tím vůbec resume) vielikě strasti církve. v nichž

svě dítky
témeř
rodi.s v_elikýml bolestmi k životu větou-u
3) t. kníže “bl—ih. seteoůs(v. B.) — ") a krve—

ihoivy' (Jan 8. M)—

m—iy'„hedstory."£.9)—f)t.
těch
císařův hmskýc
kteří církev buďdeeetero
sv. proude
dovoli; anebo vůbec mnu světské. cirkev pc—
tlačnjici mocnlie. (Belle) — tt) i.. velmi mocný.

12.4. — 18.8.

Zjevení sv. Jana, 12. 13.

4. a ocas jeho'_ těhl třetí díl hvězd

nebo k vám sstou il d'žhel. maje hněv

nebeskýchasvrhl )enazemi: adrak stál' veliký. věda. že k tky čas má?
před
ženou,
kterážsyna
mělajejího
poroditi.
aby
dýžby
porodila.
sežral."
5. [ porodila syna muže.' kterýž
měl zpravovati všecky národy prutem

železným:"

a vzat jest syn její k Bo

hu &.k trůnu jeho .
6. a žena utekla na oužt. kdež měla
místo připravené od
ha. aby ji tam
krmili za dnů tisíc dvě stě a šedesát!

7. I stal se boj veliký na nebi:' Mi
chael a andělé jeho bojovali s drakem.

a drak bojovall anděléjeho:

13. A když uzřel drak. že jest svržen
na zemi. honil ženu, kteráž porodila
muže;
14. a dana jsou ženě dvě křídla vo
liké orlice. aby letěla od tváři hada na
poušt na místo svě. kdež so krmí do
času a časův a do půl času.“
15.1 vypustil had : úst svých po
ženě vodu jako řeku. aby ji řeka za
chvátila.
16. A země pomohla ženě. a otevřela
země ústa svá a požřela řeku. kterouž
vypustil druk z úst svých.'
17.1 rozhněval se drak na ženu: a
odšel. aby bojoval s jinými : lemene
jejího. kteříž ostříhají pi'ikúza Božích
a mají svědectví Ježíše Krista.
18.1 stál na písku mořském.

8. a nepřemohli. amž jest nalezeno
místo jejich více na nebi.
9.1 svržen jest drak ten veliký. had
starý. jenž slovo dabel a satanáš. kte
rýž svodi všecken okres světa. a svržen
jest na zemi i andělé jeho s nim svržení
'sou.
10. A slyšel )sem hlas veliký na nebi.
Knpltoln 18.
řkoucí: Nyní stalo se spaseni' a moc i
videni dvou lelesn. : nichž jedne : moh.
kralovstvi Boha naseho a moc Krista Vypisnje
ll. druhi : somevychhi. s]akobe cil-kov„nesleduji.
jeho; nebo svržen jest žalobnik bratři
našich. kterýž žaloval na ně před obli—
]. l viděl jsem. ana šelma' vystupuje
čejem Boha našeho dnem 1 nocí."
z moře." majíc sedm hlav a deset ro—
11. A oni svítězili nad nim pro krev hův. a na rozieh jejich deset korun a na
Beránka a pro slovo svědectví svého.a hlaváchjejích jména rouháníf"
nemilovali životů svých až k smrti.'
2. A šel'ma. kterouž )sem viděl. byla
12. Protož veselte se nebesa. a kteříž
podobna
levhartovi'
a noh
) jako
její jako
přebývúte v nich. Běda zemi a moři. nohy
medvědí"
a ústa
42)
ústa

lvová."'

velikou.

() Tim anači vůbec věeeky hludaže, jenž tak mnoho
duší o nebeskou blaženost svy'm učením phprs—

vili. připravuji a pilotní. etlak! pak antikrína k
konci sveta. —- “) Dle !. Moji. 8. lb. neu-tale
úklady čini blahu věžneiek. (|. Petr. 5. 8.

5) asynastatne'. možně-ily; mame) jednak rlsta
Pěna.

I dal jí drak si u svou a moc

3. A viděl)sem. ana jedna : hlav' e
jich jako zhita jest na smrt: a smrte
její rána uzdravenajest.' I divila se ze
mě veškerž šelmě.

jednak vežici Jeho. n viřo až do smrti

etdle vytrvajid— “) Žalm 2. &. též o užitích
plati. ponovadi spolu s Kristem eonditi budou.

(lat. 19. 28)

6) :. slahli ůdovo cirkve utekon se před protivníky

mgmpnm

(Heal1.0 23 NíželtDan.

7) ďa'ltalbla
Uailovanioprotivníkův
jak boj
se m-l
odvodem
.piedstsvnjecirkve.
se ll jako
an
dalí dohry'nií a slymí. (Dan.10. na)
10) t. viuntvi. tak ie v Kristu vkíokni spasení dojití
mohou. — ") Srov. Job. !. 6—11. jens' ílde' před

Bohemvíni. co dobrěho učinili.ulehčuje

eo alebo, svetlujo.

.

sv. mutants?
'vunixm .n _m. ..na)
u) pak
t. "um
křestaně.
Bibli českú.

12) Čim vicemamenLžo v ničem nopm'pívž.
“uvidi
vice protivníků proti oirkvivsbuujo;
aučini avla'n na kondeveta.

M) 3'/, roku t. mu;

čas. srov.11.8.

IG) Věeeka prodvonstvi prod cirkvi polním

| po

moci Boží jako voda v piskn.

]) Tim
maří moe pouhou
pohanskě Hle iimvkě.
—")se „matkám
ktdoukalanavleakorn
strany až k mol—í.
— '“) t. Imho pohanských
bohů. dle nichž se i moai císařově naey'vall.

2) &.lstivt a nkrutnL— “) .. hrobě . mldnd
něrody pollapěvalío.— "') t. krveůhale
8) Vykla'dě se toto o Johnovi odpdlíkn. jen! na
čas pobanstvo obnovit! se snili.
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13. 4. — 14. 2.

4. A klaněli se drakovi, jenž dal moc
šelmě, a klaněli se želměf řkouce: Kdo

ohni rozkázala sstoupiti s nebe na zemi
před obličejem lidí.

jest
podoben
ojovati
s ní? šelmě? a kdo bude moci
6. I dána 'sou jí ústa mluvící věci
veliká a rouhaní. a'dana jest jí moc vlád
nouti zs čtyřiceti dva měsíce.'
6. A otevřela ústa svi k rouhání
roti Bohu. aby se rouhsla jménu jeho
! stánku jeho' i těm. kteří přebývají na

14. A svedla ty. kteříž přebývají na
zemi. pro znamení. kteráž dáno jest jí
činiti před obličejem šelmy. říkajíc oby
vatelům země, aby udělali obraz šel
mě. kteráž ma ránu od meče a ožila.
15. ! dano jest jí. aby dala ducha
obrazu šelmy. a aby mluvil obraz šel
m : i aby způsobila. by zabiti byli.

(11.Those. 2. 9. Mat. 24. 24.)

nebi.“

7. A dano jí vésti boj s svatými a

řomahatije.
A di'msjest
mocinad
'kým
pokolením
a nad i:'dem
nadvše
ja
zykem i nad národem;
8. a klaněli se jí vžickni. kteříž pře
bývají na zemi. jichžto jména nejsou
napsána vBerankově knize života! jenž

h(řožbyltoll se neklaněli obrazu šelmy.
16. A učiní. aby viickni. malí i ve
licí. i bohatí i chudí. i svobodní i alu
žebníci. měli znamení na pravé ruce své
nebo na čelích svých.
17. a aby žadný nemohl kupovati. ani
prodkvati. než kdo ma znamení. nebo

jméno šelmy. anebo počet jména jejího.
18. Tutot jest moudrost. Kdo má ro
10. Kdo do vězení povede. do vězení zum. sečtiž počet šelmy._ Neb jest
půjde: kdo mečem zabije. musí mečem počet člověka; a počet její: Sest set če
zabit býti. Tu jest trpělivost a víra desůteiest'
svatých!
(l. nají. 9.a. na. ze. as.)

zabit 'est od počatku světa.“
9. a-li kdo ucho. slyš.

11. ] viděl jsem jinou šelmu, ana vy—

stupuje z země: a měla dva rohy po
dobné beránkovým a mluvilajako drak.'
12. A všeoku moc rvuí šelmy pro
vozovala před tváří její, s učinila. aby
země a ti. kteříž přebývají na ní. klaněli
se šelmě první. jejížto smrtelná. rana
nzdrsvena jest.
13. A činila znamení velika, tak že i
1) NeboťVidí“ modloelnih : působeni uhlovn po
ohssí. (Svrchu 9. 20. s Zelm %. BJ



veříoim
veikerůmu kio
3!—&.sv.
8'„ cirkvi,
roku. (Srov.
12.na14.semi
e II.. 3)
eťenekemu“du. -—") L svatým ' nhl.
7—8) Smd-uje nejen k pronisledovani so času do
eeiů řiti-kých. nýbrž i k strustsm ns konci veků.
kdežto celí nsrodore od viry odpudnon —- ")
t. kterýž
'nek od vec'noetl svolil. aby smrtí

svou ..st

vykoupil: s jakož dm k vykupltelnb

slnl'dtehotovbyl. tskievetnnledpoěštku

svete sale připravovalskm ev.
10) \. Bůh protivníkům k

sve.
zlým zs
slo rovnou mel-ou odplstí. s na tu ssklždejted
vel-ici\íeeohu. upolín-t . verooet svou.

ll) Roeumí se o poaman

knen'stvus blndnb vle

likb [ Hmske i jiné moudro-tí (dva rohy). ty se
svůdný- učenim svym . dibeltky'ml kouzly (IS.)
vile lid-tere vždy protírílí e prodrugi s mnohých

k odvahou přírodou. buď ůliceosti (M ). nebo

5.6.3440“

Kapitola 14.
Vidí Darinka provůsenóho ústupem čistých duiií 6
sndole. sní pod Babylonu . blatenost spravedlivých
emanují; 14. syna človeka k soudu prichnejiciho.

1. A viděl jsem: a aj. Beránek. stal
na hoře Sionu" a s ním sto čtyřiceti a
čtyři tisíce majících jméno jeho a.jméno

Otce jeho napsané na čelích svých'"
2. ! slyšel jsem hlas s nebe. jako hlas
vod mnohých a jako hlas bromu veli
kého: a hlas. kterýž jsem slyšel. byl
jako hudců hrajících na harfy své;'
17—18) t. ]mho ukrutooho protivníka církve obes
huje v sobe počet %; ten pak se nalezl buď

dle písmobebrejskdho' slovíoh„Neroo Keser“
(Neroo Císnřk nebo dle řeckého v elove „Ls

seínos' ssnsčí pak vůbech'ií římskou;nebo dle

písm kdnskóho v slov-ich:„DloCLee ngVmVs' .
s na cíne're Díokletísns se rozumí. což sel dle
povahy nkrntnikovy | dle jiných ekoličnosta nel
eioe pruda podobů.
.

1) & Kristus

Ježil,

jen! vůbeev s]evenusv.Jana

Beránkem elm. Vb svrchu &. 6. — ") :. svaté

cirkvi; erov.ls. 2. !. a d. — *)

verne uchovali víru a učení jeho.

t Edl, hůl
__

nebo “opřením pm obcan-kých.. !) Tím . rommeli ehvnlespe'y . modlitbyvěřte-eh.

if I.. 3—20.

Zjevení sv. Jana, 14.

3. a zpívali jako píseň novou před
trůnem a před čtyřmi zvířaty a před
starci. a žádný nemohl zpívati píseň to
jediné těch sto čtyřiceti a čtyři tisíce.

kteříž
koupem
: země.
4. Jsou
“otjsou
ti, kteří
se s ženami ne
poškvrnili; nebo psnicové jsou.' Ti ná
sledují Beránka, kamžkoli jde. Ti jsou
koupení z lidí prvotiny Bohu a Be
ránkovi:
5. a v ústech jejich není nalezena
lež; nebo jsou bez poškvrny před trů
nem Božím.
6.' I viděl jsem jiného anděla. an
letí prostředkem nebe. maje evangelium
věčně. aby je zvěstoval těm. kteříž b dlí
'na zemi, | všelikému národu i poko ení
ijazyku i lidu.
7. řka velikým hlasem: .,Bojte se
Pana a vzdejte 'emu čest. nebot přišla
hodina soudu jeho. a klanějte se tomu.
kterýž učinil nebe i zemi i moře i stud
nice vodí“

bude ohněm a sirou před obliče'em
andělů svatých a před obličejem

ránkovým:"
11. a dým muk jejich vstupovati
bude na věky věků; nebudout míti od
očinutí. ani ve dne ani v noci. ti. jenž
se klaněli šelmě a obrazu jejímu. a při
jme—likdo zamení jmena jejiho.
12. Zdet jest trpělivost svatých. kte
říž ostříhají přikazaní Božích a víry Je—
žíšovy.

13. A slyšel 'sem hlas s nebo řkoucí
ke mně: Piš: B oslovení mrtví. kteříž
v Pánu umírají. Již od této chvíle praví
Duch, necht odpočinou od prací svých;
nebo skutkové jejich něsledují jich.
14. ! viděl jsem, a aj. oblak bělo
stkvoucí. a na oblaku seděl jako syn
člověka! maje na hlavě svě korunu zla—
tou a v ruce své srp ostrý. (Dan.3. 25.)
16. A jiný anděl vyšel z chrámu. vo

(Žalm145.6.Sk. 14.144 _ laje hlasem velikým na toho. jenž seděl

8. Ajiný anděl následoval. řka: ..Padl.
padl Least
Babylon
veliký.
kterýž
ví
nem
ěvu
smilstvíten
svého
napájel
všecky
národy.“

(ls. 21, What. 51. s.)

9. A třeti anděl letěl za ním. řka
hlasem velikým: Bude-li se kdo klaněti
šelmě a obrazu jejímu. a vezme-li zna
mení její na čelo svě. nebo na ruku
svou.
10. i tent bude píti víno hněvu Bo

žího, kteréž jest smíšeno s čistým ví
nem v kalichu hněvu jeho.. a trapen
&) t.. čistě dni. obojího pohlaví. nun

duchovního í

svetstěbe. svobodnóheímonielskěho;
panictví
sde vůbee čistotu mravů . přesnost viry m
meně (v. n.). čímž |.ka
nepopírů.:. duse sdr
ioh've svlěituí přednosti . vylěibo stupne blaže

nosti předjtnýmívnobeiehpožindbndon.
6—10)ansuje úplně vyvržení Phanstva. t. ve
0. hutě-e sta—blin
u
moeípretíki'estansk'
.
lin 6.
den síla nudle-hn

(Mim-hitz.

ď... . iii.„h.,-n ve!

kAdIGl)l>peueuěnhn

10)8utí víno | vodouněhu!

načip'rinytnstnen

ůt— “)Včdemi.ůeudělěasnůvěčněbla
Mpivqhubedsnímejid hrnoulnu
hab—bohy..

na oblaku: Pust srp svůjažni. nebot při—
šlajest hodina, aby bylo žato. nebt uschla
jest žen země.
(Joels. 13.ms 13.as.)
16. I spush'l ten. jenž seděl na obla—
kn. srp svůj na zemi. a požata jest semě.
17. A jiný anděl vyšel z chrámu. který
jest na nebi, maje i on srp ostrý.
18. A jiný anděl vyšel od oltáře. kte
rýž měl moc nad ohněm. a volal hlasem
velikým na toho. kterýž měl srp ostrý,
řka: Pust srp svůj ostrý a sbeř hrozny
vinice země; neb in!—alijsou hromové
její.
- 19. I spustil anděl srp svůj ostrý na
zemi. a sebral vinici země a vmetal do.
velikého čeřenu hněvu Božího;
20. a tlačen jest čeřen před městem.
a vyšla krev z čeřenuaž po usdy koní za

honů tisíc a šest set..'

14) : Krístnsležíl, Hpi-lide. absenci!velin
M

„

co! se iní (lb—16). ebu—hmm (17-19)
.

. ylunt
.
| „| kubíků (mv. u. 63.
)l-ůhnhwyůnílnměiůvě'bdíly eset).
846.

nm

16.l-_ '$. 90

Zjevení sv. Jana, 15. 16.

Kapitola ss.

Kapllola 16.

Vypise). vidění sedmi andělů- sedni posledni-n n

Bodinandělů vylo-hs techto ndm na. jako sedmero
ra- emu-kých.

není; 8. chvalosp'ov vyvolaných Bosíeh; &. sedmi a
ddlhn ddvs jed— obrub sedmero číši plných hněvu

]. l slyšel jsem hlas veliký' : chrá—

I.A viděl'jsem jiné znamení na nebi mu. sn dí sedmi andělům: Jděte a vy
lejte sedm číší hněvu Božího na zemi."
veliká a divně: a sedm andělů. majících
2.1 šel první a vylil čísi svou na
sedm ran posledních;' nebo těmi jest

dokonan hněv Boží.
2. A viděl jsem jako moře sklenně.
smíšené s ohněm.“ a ty. kteříž svftězili
nad šelmou a obrazem jejím a nad po
čtem jména jejího. sni stojí nad mořem
sklenným. majíoe
Boží.

zemi; i nastal vřed ukrutný a nejhorší
na lidech.' kteříž měli znamení šelmy.
i na těch. kteříž se klaněli obrazu je

jímu.
'
(u. Moji.s. s)
3. A druhý anděl vylil čísi svou na

moře: i učiněna jest krev jako umrlého

ojžíěovu. služe— a vše co živo bylo v moři umřelo.'
4. A třetí vylil číši svou na řeky a na_
bníka Božího. a píseň beránkovu. řkou
3. a zpívajíce píseň

studnice vod. a učiněnajest krev.'
ce: Velicí a divní jsou skutkové tvoji.
(11.Moji. 7. l'L)
Pane Bože všemohoucí; spravedlivě a
6. Islysel jsem anděla vod řkoucího:
pravě jsou cesty tve. Krhli věků.
Spravedlivýjsi. Pane! jenž jsi. a jenžs
(ll.nqis.15.l.)
4. Kdož se nebude bití tebe. Pane! byl svatý. kterýž jsi to usoudil;
6. nebt'jsou krev svatých a prorokův
a nebude velebitijména tvého? nebo ty
sLm'jsi milostivý; a všickni zajisté mí vylóvali.i dals']lm píti krev: hodnit'jsou
toho
zajisté.
rodově přijdou a klaněti se budou před
7. Islyšel jsemjineho od oltáře.an di:
obličejem tvým. nebo soudove tvoji jsou
Jistě. Pane Bože všemohoucí.pravíjsou
6.
otom'semviě
.ote
zjevu!JA
d l a(1.3.
10. % n a spravedliví soudove tvoji.
8. A čtvrtý anděl vylil číši svou na
jest obrů: stěiiku svědectví 13 nebi.
slunce: i dano jest mu trapiti lidi ve
6.1 vyšlo sedm andělů : chrámu.
majících sedm ran. jsouce oblečeni rou dregms ohněm.'
rahli jsou lidé vedrem velikým
chem lněným. čistým a stkvoueím. a a rouhI se jménu Boha.. jenž moc mě.
přepasani na prsou pasy zlatými.
nad těmito ranami. a nečinili pokání,
7. A jedno : čtyr zvířat dalo sedmi aby vzdali slam jemu.'
andělům sedm čísí zlatých. plných hně
vu Boha živého na věky věkův.

8.1 naplněn jest chrám d' mem od
velebnosti Boži a od moci je o: a ža
dný nemohl vjíti do chrámu. dokudž se
nevykonalo sedm ran sedmi andělům"

(num. 4.344

l)tnrčllý. pHuýmkqus'i.—")tndeřh

minim—nl světbnboný,; tněytojsnupodnb
raněn
ým(u Moji.kap 7—10“ moji

pak se ilem přímo o půdu poh-nake iii. tin-kč.

di ěla“-_otreated:Mji-ltsvssnakmeiveků

2)threat mor.
hniuůůwunawpo
lsssuřll a hlavně pohany uuu.

duchovně

na hladiněnení. co mrav-i mor
ss easnpoalednim
výkladů

!) Neboť anděli ddvd Bůh výkonní určo-ě tucty

svě(l. Moji.8. u. ; sed-sro

ran pk naši

t. ascend úplnouskin lila lin-kč. v aíito vle
ouvalíei nos unikla.
rollti vs much

úplně pou-stim. ( [. HQL 26. as.)
ana-cnd klan
'

kitu

lidem

Alena-dánský.
a too MI

'.
tl soud
ai
!) almužnu“sv. destdvd.
(Lukáš..IB.

kul-1. Fish
lid-1:16—
6—.l7),

římskýcha

_

lm ',

.

!) vm:..

se "drobní I hl ,. lil-B_I'lnsulila

O) „Nýbrdího
vinulstdopdyvymhhjskdi
toho ' “duv-taku

sv.Cyprísn.
svina (IO-)

16.10. — I?. 5.

Zjevení sv. Jana. 16. 17.

10. A paty' anděl vylil čiši svou na
trůn šelmy: i učiněno jest království
její tmavé.' [ kousali lidé bolestí jazyky

strany a města národů padla: a Baby

11. a rouhali se Bohu nebeskému
ro bolesti a pro ránysvé . a nečinilipo
dni z skutků svých.
12. A šest anděl vylil číši svou na
tu velikou ře u Eufrat: i vysušil vodu
] i. aby připravena byla cesta králům
od východu slunce.'
13. [ vyděl jsem. ano z úst draka &
z úst šelmy a z úst lžiproroka' vyšli tři

20. A všeliky' ostrov pominul, a hory
nejsou nalezeny.
21. A kroupy velike jako centnýř pa

své,

(ll. Moji..le 21.)

duchovénečistí" jako žábyf"

14. Nebo jsout duchové ďábelští.
jeěto divy činí a chodi mezi krále vši

země. aby je shromáždili k boji ke dni
velikému Boha všemohoucího.'
1.5 Aj. přichazímt jako zloděj. Bla-'
hoslavený. kdož bdí a ostříha roucha
svého. aby nechodil nah. a aby neviděli
hanby jeho.

(na. 24. 43. Svrchu3. a.)

16.1 shromážditje na mlsto. kteréž
slove hebrejsky: Armagedon)
17. A sedm anděl vylil číši svou na
povětří: i vyseř hlas veliký z chrámu od
trůnu. řka: Stalo se!

18. l učiněnajsou blýskaní a hlasové
a hromobití.' [ zemětřesení stalo se ve—
liké. jakového nikdy nebylo. co jsou lide
na zemi: zemětřesení takoveho. tak ve
likého.
19. Iroztrhlo se město veliké na tři

na křesťany svidějíeo, ronhall se Boha a Krista.“

lon veliký řilel na pamět řed Bohem.
aby mu dal)kalich vína prchlivosti hně
vu sveho.

dal snebe na lidi: i rouhalise Bohu
lide pro ranu krup; nebo velika byla

příliš!

Kapitola".
Zjeveni. jak odlovena jen velika nevdatka. matka
vlelikó ohavnosti. opojenL krvi modaúkův.

]. l přišeljeden z sedmi andělů. kte
říž měli sedm čiší. a mluvil se mnou.
řka: Pojď. ukaži tobě odsouzení nevěst
ky veliké. kteráž sedí na. vodách mno
hých.
2. s kteroužto smilnili králově zemští.
a ti. kteříž přebýij na zemi, opíjeli se
vínem smilstvi jejiho.'
3. [ odnesl mne na poušť v duchu!
A viděl 'sem ženu. ana sedí na želmě
brunátne. plně jmen rouhanl. mající
sedm hlav a deset rohův.
4. A žena byla odína šarlatem a hru—
nlltným rouehem a ozdobena zlatem &.

drahým kamením | perlami. majíc čiší
zlatou v ruce svě. plnou ohavnosti a ne
čistoty svěho smilství;
5. a na čele jejím jmeno napsane:

Tajemství:' Babylon veliký. máti smil
stva a ohavnosti zemských.

kdesvědčnje týz sv. Cyprian. (Srov. ll. .::.)

10) Značí úphý úpadek mnel a vazne-tí řiie hon-kb.

,.nblta jest hlava sveta.' di o tom sv. Jenny-.
12) Tim mnou.
to Bůh iavedona řiti nepratelske
nerady. ,abyil.-27
jí ničili28.1%60.3ch1..
svítit pak od východnN.)(Br.
13) Vlsl l12. I7. . IS, [. ll -—“) Vyklúdd se na

badani. konaly a mndrůetvi pohanskd. -—

“') Proto že se jako tato zvířata v nečlstetdeh
keehaji. nemali jsou v něm: mm ajeden odporný
pro“ Církvi vodou.

ld) Cizřovů iimiti n svi-bo dvora mívall hadnče .
kouzelnnky. k jichž radě proti křestnnůln brojill.
(Diokletian. Julian a j.)

16) t. Hora Nlpddo (úhoba), na niž tn narhi k

vyznamenán porážky nueřkieh. jako na tam byla
udala porizka Zidů. (W. Kul. 9. 27. “33.29 30.)

ke vii. římské. jak dejiny zevrubně do
l7—2lL—leinite úkuy poveuny'mi značí se přimo pe'd

svunji; meend pak slova proroctví toho vztsknjí
se k hnizda na konci věků. kdežto poh-nat" a

s ni- vieeky ohavnosti proti Hashem

znova

čarav-mohou. alopakístraěněod

Boha Mutiny

1—2)'l'

měj

a zničenybndon.

starý poínnský Řim (IB-).

“"
“VŠE?t v“m"
lv
mi“"'
Inne yi .... „„

(ayeiuřolvů stanov-l, nýbržl dn eo ťčš

„Ro—I“eunbystůjekrůnasvdknuimbl;
modloaluiba ao viak v pismo snílstv'un nuýva.

:oboG
s modlňistvím
mezi
tu
nenojon
oprůvntno.n
nbrijinými
i (k obamenmi
hanba roman

umana)

sbosnevano b valo. (4—5)

'

3) t—n vytržení myslí. (ll. Kor. 12.1)
5) t. to ia tajemně nasvdna jestBabyionan velikým.
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17.6- ". ls. ..

1-1. Tit bojovati budou s Beránkem:
s Beránek svitčzí nad nimi. nebot Pán
pánů jest. s Král králův. i ti.-kteřížjsou
Agiodiviljsem
se, když jsem ji spatřil. s nim. povoláni. vyvolení a věrni.
po
venlm velikým.
(l.Tim.6. 15.Ni1el9. lG.)
7.1 řekl mi anděl: Co se divíš? Jů ti
16. [ řekl mi: Vody. kteréž jsi viděl
povim tajemstvi ženy i šelmy. kteráž ji
kdež
nevěstka
sedi.
jsout lidé & náro
nese. _jenž má. hlav sedm &rohů deset.
8. Selma. kterouž jsi viděl. byla jest dové a.jazykové.
16. A deset rohů. kteréž jsi viděl na
s již není. ' s mě.! vystoupiti : prope.— selmě:
ti v nenávisti budou míti smil
6. A viděl jsem ženu tu opilou krvl
svatý
tých :; krvi mučeniků Ježíšových!

sti“ s na zahynutlpůjde:'" s divitise

budou bydlitelé země (jichž jména ne

jsou napsána. v knize života od ustano
veni světa). vidouce šelmu. kteráž byla
s. není.

nici &zpustoši ji &obnaži s tělo jeji bu
dou jisti s ji spáll ohněm.
17. Nebot Bůh dal v srdce jejich.
aby činili. což se libi jemu: aby králov
stvi své šelmě dali. dokudžby nebyla

9. A tentot jest smysl. kterýž má
moudrost. Sedm hlav jest sedm hor. vykonána. slova Boží.
18. A žena. kterouž jsi viděl. jesti!
na nicbžto žena sedl.' i kralů sedm
.město veliké. kteréž má království nad
jest."
králi zemskými.
10. Pět jich psdlo,' jeden jest."
jiny' ještě nepřišel: a. když prijde. musi
na malou chvilitrveti."'
11. A šelma. kteráž byla s není, oust
Vyprávuje pád Báhylons (Rim. pohámkáho) á udeieni
národů nsd nim
jest osmá.: s jesti! z sedmi s. na zuby

nuti jde..
I.A potom jsem viděl jiného andělu,
12. A deset rohů. kteréž jsi viděl.
jestit deset králů: kteřížještě království an setupuje s nebe. maje moc velikou:'
a
země
byla 05vicena od slávy jeho."
nepřijali. ale jako králově v jednu ho—
2. A zki-ikl silně. řks: Padl. pudl jest
dinu moc přijmou po šelmě.
13. Tit jednu radu mají s daji sllu & ďáb
Bab ův
lon: veliký:
&učiněn
přibytkem
obydlím
všelikeLeeostducha.neči
moc svou selmě.'
steho s ob dllm všelikého ptactva ne
čistého a ošyzdnéhoť'
(u. 47. &)
3. nebo : vína hněvu smilatve. jeho
6) Od čásn shnilého Norem neustále skoro tskls
krev .nl—cuki. ták s'e doslovně„ústs Éims
pili všickni národové. & krklové země
přetýkslá krvi kiostsnů!
.)
Mne) Řím ze ten Kwan-.
kdežtopo smilnili s nim. a.kupci země z moci roz
odstnno'no s sv. kiwi v l'tirnó veřejná košl jeho zbohatli.
mým jen. —")L ná čunJuu-náodpsd
4.1 slysel jsem jiný hlas s nebe.
likL— '“) t.
brzo zanikne; Julien 20 ne
sleůputovnnvv mlóuhlosáuónál.
řkoucl: Vyjděte z něho. lide můj! aby
9) Honolulu bylo vystavenoused-l
i_O)Rami

sláma-1.6

ehlumieb.—

se psnovnikově pohántti tá doby.

nEonshntlná ]Ii odsunem bylo.

ste nebyli účastni thhů jeho a abyste
: jeho ran nepřijali.'

nl..:insllulminns
pull!811—813.
—...?anWD,“
]) Jut Mini endu cirkve.—“)1'lm se měl
uviesnl volhráhoněts. )onžposn'ěsnipohánm

'i'“ znáti
!
2) To

dpběs km:. zpuetoleni (1s. l. 20.
e d. 84. It); u podn-jen
xh“
vsiiennlnáe
ebdŘiml krostsnský vystavěn
Msňtliůůnl
polllsrsmě.m vně dá
nástab

() Vyplnit, co. když Koutsndn Veliký sídlo svě s

mm

do. Konstatinopols přelet-ll;s nim sel

l8. 5—24.

6. Nebot přišli hříchově jeho až k
nebi. a rozpomenul se Pan na nepravo
sti jeho. .
6. Dejtcž mu. jakož i on dával vám.
a dejte dvénásob podle skutků jeho: v
číši. kterouž naléval. nalite mu dvé—
něsob.
7. Jakož ae mnoho.chlubil a v roz—

košech byl. tak mnoho mu dejte muk a
lůče; nebot v srdci svém praví: Sedím
jako královna. a nejsemt vdovou. a ne
uzřím pláče.

8. Protož v jeden den přijdou rány
'eho: smrt a 1:16a hlad. a ohněm spá

len bude; nebo silný jest Bůh. kterýž
jej souditi bude.
9. A plakati a kvíliti budou pro něj
králově země. kteříž s ním smilnili a v
rozkošech živi byli. když uzři dým za

pálení jeho.
10. zdaleka stojíce pro bázeň muk
jeho. řkouce: Běda. běda. město to ve
liké Babylon. město to silné! že v jednu
hodinu řišel soud tvůj.
ll.
kupci země budou plakati a
kviliti nad nim; nebo zboži jejich ne
bude žědný vlce kupovati:
12. zboží zlata a stříbra a drahého
kamení i
rel i kmentu i šarlatu i
hedbévl i b,:unátného roucha (i všeli
kého dřeva thýmového' i všech nádob
z kostí slonových i všelikého nádobí
z drahého kamení i z mědi i : železa
i z mramoru
'
13. i skořice) i vonných věci i masti
i kadidla i vína i oleje i běli i pšenice i
dobytka i ovec i koní i vozův i služebni—

kův i duší lidských.'
14. I ovoce. žádostivo duši tvě. ode
šlo od tebe a všecko. co tučného a krás
ného. zahynulo tobě a již více toho ne
naleznou.
tpnobé valeně rodiny plestěboulyfl'akí oci Alarich
Rim ohleual (MO). mnozi kře—nné: Rims se
odebral; jako papa: laborant. ev Paul.. obe Io
hole l_j. „Co!y"et byl uplnou kředany. jenž
byli : Runa utekli.“ (Palladium)
12) t. vonného. \ rybolovem komnat. které u : Dar
(Indie) přívlnío.
IS) t cln-ků. vg vilce ssl—týchIllných. líchl vellkě

unum
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' Ibm: verejne na prodej byvale.

15. Kupci těch věcí. kteříž zbohatli. .
od něho daleko stati budou pro bázeň
muk jeho. plačlcc a kvíllce.
16. a řkouce: Běda. běda. město to
veliké, kteréž se odlvalo kmenth a
čarlatem a brunátným rouchem. a po—
zlaceno bylo zlatem a. drahým kamením
i perlami;
17. že vjednu hodinu zahynulo tak
veliké bohatství! A všeliký zprivce lodí
i všickni. kteříž se po jezeře plaví. i lod
níci. i ti. kteříž na moři pracují. stali
z daleka.
18. a křičeli vidouce místo zapálení
jeho. řkouce: Kteréž podobnot městu
tomuto velikému?
19. I sypali prach na hlavy své a
křičeli plačice a kvílice a řkouce: Bě
da. běda! město to veliké. v němž zbo
hatli všickni. kteříž měli lodí na moři z
drahých věcíjeho. že jedné hodiny zpu
štěno jest.
20. Raduj se nad ním nebe a svatí
apoštolě i proroci; nebo usoudil Bůh
soud vaš o něm.
'
21. Izdvihl jeden silný anděl karnen.
veliký jako žernov. a uvrhl do moře.
řka: Takovou prudkostí svržen bude
Babylon. město to veliké. a již více ne
bude nalezeno.
22. A hlas hrajících na harfy a zpě
vákův a ištcův a trouba nebude v tobě
vice slyším. a žádný řemeslnlk žadné
ho řemesla nebude v tobě více nalezen.
a zvuk mlýna nebude v tobě více slyším.
23. a světlo lampy nebude v tobě
více svítiti. a hlasu ženicha a nevěsty
nebude více v tobě slyšeti; nebo kupci
tvojimi byla knížata zemské. nebo tráve
ním tvým bloudili viickni národové..
24. A v něm jest krev prorokův a sva
tých nalezena i všech. kteříž usmrceni
jsou na zemi.'
23) '. |>|an
učeni- a zlými přikhllymedical—iob
ného Rims jako opci-u . potěecll. si I jako

jeden Muni

na točnoudluhu přllli.

21) 'l'ieiec tisíců .učeoiků ". padlo po celá! světě

k mh" akutních cis-H poh-nahéhoŘím.. a
proto se llll vila!
na mrd jejich

yi-ie'ntě.

Zjevení sv.

Vyplauje videni o mas

Bednkově e ll. o konečném

aehební pohnetve

]. Potom jsem slyšel jako hlas zů
stupů mnohých na nebi. řkoucích:
Allelujal' Spasení“ a sláva i moc jest
Bohu našemu;
2. nebot jsou praví a spravedliví sou
dově jeho."enž odsoudil nevěstku veli
kou. kterťž porušila zemi smilstvem
svým. a pomstil krve služebníků svých
a rukou jejích.
3. A opět řekli: Alleluja! A dým její
vstupuje na věky věkův.'
4. A čtyřmecítme stsrcův &čtyry zví
řata padli a. klaněli se Bohu. sedícímu
na trůnu. řkouce: Amen! Alleluja!
5. A hlas vyšel s trůnu. řkoucí:
Chvůlu vzdejte Bohu našemu všickni
služebníci jeho. a kteříž se bojíte jeho.
mali i velicí.
6. A slyšel 'sem jako hlas velikého
zástupu a jako las vod mnohých a jako
zvuk velikého hřímaní. řkoucích: Alle—

lujal že kraluje Pán Bůh náš všemo
houcí.'
_

lge l—l7

10. I padl jsem k nohům jeho. abych
se mu klaněl. [ dí mi: Hleď, abys toho
nečinil; jsemt spoluslužebník tvůj i bra
tří tvých. majících svědectví Ježíšovo.
Bohu se klaněj! Svědectví zajisté Je—
žíšovo jestit duch proroctví.“
_11. [ viděl jsem nebe otevřené; a aj.
kůň bílý a ten. jenž na něm seděl. slul
Věrný a Pravdomluvný a s spravedlno—
sti soudí a bo'uje.
12. Oči psí: jeho byly jako plamen
ohně a na hlavě jeho korun mnoho,“ a
měl jméno napsané. kterehož žádný
neví. než on sám."
(Filip.2.9.)
13. A byl odín v roucho skropené
krVí' a jméno jeho sluje: Slovo Boží."
14. A vojska.. kternž jsou na nebi.
jela za ním na koních bílých. jsouce
odína v kment bílý a čist .
16. A z úst jeho vychazi meč a obou
stran ostrý. aby jim bil národy.“ A ont
je bude zpravovati berlou železnou." a
on tlačí čei-en vína prchlivosti hněvu
Boha všemohoucího."'
(Žalm2. s.)
16. A má na" rouchu a na bedrich
svých napsáno: Král králův a Pán
ánův.

(Svrchu17. u.)

17. Ividěl jsem jednoho anděla. an
7. Radujme se a veselme se a chvě—
lu vzdávejme jemu; nebot přišla svatba stojí v slunci; i zkřlkl hlasem velikým.
Beránkova' a chot jeho připravilase." rka všechněm ptákům. kteříž létali pro
8. A dano "ost 1. aby se oblékla v středkem nebes: Pojďte a shromažďte
kment stkvoucí a bí ý; nebo kment jsou se k velike večeři Boží.
spravedlnosti svatých.
9. [ řekl mi: Napiš: Blahoslavení.
kteříž k večeři svatby Beránkovy


volánijsoul' I dí mi: Tato! slova fifa
jsou pravdiva.

'

1) \. „Cihelná Bobl“
-—") !. víthetvlf

(Met 22. a.)
výr-e mdo-ň e dikůčmem

kdyi vířevěren aůeteneš. jl si do konce vymůveje.

í blaženosti„eno am.

budeš.

l0) :. Duch prom.-ký. jehož ti Bůh ndelil. evlůňtni

jeho k tobe mile-t dohmje; úřed epoi'oleký e
mm! ' ee aldhe andel-kou ee. poveioml.
. _
12) t. jakem kre'le kre'lův ne.). jen byl vlasne pie
mohl. (I?. N.) — ") t. jehož bytoost nepoliti
zeus jmt. (ll. Moji.. 8. M. srov. l. &)
13) To mene.
se Syn Boží přirozenostlidskou ne
se ves.! e ee nee trpěl. (le. 63. 2) —- “) Srov.

.len ]. l. M. —
3) T'- eeoěí ůphů povily trvající pod-ú modle—
15) Nebel! se slovo Boi! eneči. jimi Kristu eine
elnlby e tek dokonale vitae-wi Ihnen-tve.
dviebniky eve the; k pou-l e obre'ceniee ee
6) \. kralovstvi SynaDaňko. Jeiile Kríete; utvr—
eeeojeetneeeml evleobecno přijme.
pomieů poh-eské anody. — ") :. bude pane:

7) Sval-honumu

nůepojení
Kríete Pha

veti "a.s. — "')

!. pri-int poueeoety. heh

elove jeho poslouchá nechci.

_

17—21) Toto nejen na půd poh—ike iii—erimske ee

vli medloelúbon ee rommej. nýbrž ! e .
II
neutrino e veškerými stoupenci jeho jnuno hoď;

nebot ev. w

„dum

te dechem od předpodobůejímho

Web-honu

tep. 9/1 uvenbee líčí.

hledi.e jej pakv

19.18.— 20.12.

Zjevení sv. Jana.; 19. 20.
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18. abyste jedli těla králův a těla ti ve Boží (viděl jsem) a těch. kteříž se
sícnikův a těla silných a těla koňův i neklaněli šelmě ani jejímu obrazu. aniž
jezdcův. a těla všech svobodných i slu přijali její znamení na čela svá. nebo
na ruce své, e byli živi" a kralovali
žebnikův. i malých i velikých.
(Met.19.211)
19. [ viděl jsem šelmu a krále zem s Kristem tisíc let.
5. Jiní mrtví neb li živi.' ažby ee
ské i vojska jejich. ani se sjeli, aby ho
jovali s tím, kterýž seděl na koni. a s vyplnilo tisíc let." 'Iyototjest vzkříšení
rvní.'“
vojskem jeho.
6. Blahoslavený a svatý. kdož ma díl
20. [ jata 'est šelma a s ní lžiprorok.
v vzkříšení prvním: nad těmi nemů moci
kterýž činíva divy před ní. jimiž avodil smrt
druhá. ale budou kněží Boží a Kri
ty. kteříž přijali znamení šelmy a kteříž „
se klaněli obrazu jejímu. Uvrženi jsou stovi a kralovati budou s ním tisíc let.._
7. A když se dokona tisíc let„ pro—
ti dva za živa do jezera ohnivého. hoří
puštěn bude satanáš z žaláře svého: i
cího širou:
21. a ostatní jsou zbiti mečem sedí vyjde a bude sváděti národy. kteřížjsou
cího na koni. vycházejícím z úst jeho: na čtyřech úhlech země. Gogo a Mago—
a všickni ptáci jsou nasycení těly jich.“ go.“ a shromáždí je k boji. jichžto počet
jest jako písek mořský.
8. [ vstoupili na širokost země a ob
Kapitola zo.
cházeli stany svatých a město milé.“
9. Ale sštoupil oheň od Boha s nebo
"odpovídá. že ďábel ne tisic let uvez-nen.Kristus pak
s vyvolanými svými tolika let krelovetl bude e to že a spálil je: a ďábel. kterýž je svodil.
jest prvni vektileni; 7. že pak d'ebelne krdtký
uvržen
jest do jezera ohně a síry. kdež
eee propanu e Gogen e Macom cukev bude peo
nisledoveti; ale 9. že Bůh je! přemůže e do pekel i šelma
(Euch. se. 21)
svrchu; ne to pak ll. že pominoutnebo o zeme e že
bude vskřičeni mrtvých . posledni sond.
10. i lžiprorok mučeni budou ve dne
i v noci na věk věkův.
]. ] viděl 'sem anděla. an sstupuje s
11. Ividěl jsem trůn veliký bílý. a
nebe. maje klíč od propasti a řetěz ve
sedícího na něm.“ před jehož obličejem
liký v ruce své.
pominula jest země i nebe. a místo jim
2. Iuchopil draka. starého hada. kte není nalezeno."
'ž jest ďábel a satanaš. a svázaljej na
12! ] viděljsem mrtvé. veliké i malé.
tisíc let;
stojící před obliče'em trůnu. a otevříny
3. a uvrhl jej do propasti a zavřel a jsou knihy: a jí
knihe otevřína jest.
zapečetil svrchu nad nlm. aby nesvodil kteráž jest kniha života; i souzeni jsou
více národův. ažby se vyplnilo tisíc let:
a potom má býti rozvázůn na malý čas.'
5) t. sunřell i druhou smrti (B.). Vse... smetl
(||. These. 2. 9.)

4. A viděl jsem stolice. a posadili se
na nich a dán jest jim soud; ! duše sta—
tých' pro svědectví Ježíšovo a pro slo
l—3) Smysl: S úplným potření-| pohonem iiie
inmske pozbude caw moci evd. kterouž jindy
nad lidem provozoval, nm je k modloelnabee
k neprevoetesns ni epohným. » dloohý čes.

' em

vire Kruton peoovetí bude; ne konci

plk vekadopossiee inn opet na krátký
even provided. (“I—IQ)
4) Vůbec ev. muhnlkův. -— “)

čes moe

t. životem bleie
eý- v nebeeich. daco )tm vedevenon ne euni e
des-nky.jd Bůh ne hjhh pti—love koná.

Bibli česke.

dele. Jsouce zavržení od Bebe. - “) z toho pak
nenisbduje. že by pet cini. t ].
být!
mohli u vekřileni druhům. vlo
nike: IO. e Met. [. 25. penz.) — "')
život hned po smrti.

(Srov.
!. blažený

7) Zoesnenejivůbec muss dive nudle letý. pro“
viie Kristovo brojieí. jail vedy e vinde jsou epo
lečniký e ústrojí mocnosti pekelných. (Slov-d
Eeeeh. 38. &)

8) t. cirkev evetoo po celé ee-l rozlil—ion.
11) t. Krista soudce — “) :. piedelle podobe l pH
rneenose nebes | zune neminuly. etrevený jeoon

ohne-n.l..gL
Petr. 8.
3. 16.
. 10.
.) lO—ll. Svrchu 8. 11. Mel.

12—15)Obsebujipletiv—ví o vekl'ílní e mých
eo poelebim eondn. po letni ee vune bledo

need doeteneeprevedllvmbesbohipeknvečne

noky evržení bude.. (Srov. svrchu b. e m.)
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mrtvi : těch věci. kteréž byly psány v
knihách. podle skutků jejich;
13. a vydalo moře mrtvé. kteříž byli
v něm. a smrti peklo vydali mrtvě své.
kteřlš v _nichbyli: i souzeni jsou jeden
kašdý podle skutků svých.
14. A peklo a smrt uvrženi jsou do
jezera. ohnivého. Tat jest smrt druhá..
(l. Kor. 15. as.)

15. A kdo není nalezen zapsán vkni

ubiivota.
uvržen jest do jezera ohni
vě
0.

Kapitola QI.
V podobenství noveho.Je-nedělo. zjeveno lat Joeovi

vehbnost. kru- . bili-nout iilo nebeské.

]. [ viděl jsem nebo nově a zemi no
vou. Nebo první nebe :. prvni země

pominula jest a mořejiž nenit.'

(h. 65. 17. H.Petr.8.13.)

2. A já Jan viděl jsem město svaté
Jerusalem nový. sstupujicl s nebe od
Boha. připravený. jako nevěstu okrů
šlenou muži svému.
3. I slyšel jsem hlas veliký s trůnu.
řkouci: Aj. stánek Božl s lidmi a

ře—

30.13. — '.H. l7.

vládnouti. a budutjemu Bohem a on mi
bude synem.
8. Bázlivcům' pak s nevěřicims pro
klatým a vražeduikům & smilnikům &
čarodějnikům a modlářům i všechněm
lhářům bude dll jejich v jezeře. kteréž
hoři ohněm & sirou: jenž jest smrt

druhá.
9. Ipřišel jeden : sedmi andělů. kte—

řiž měli číše

lně sedmi ran nejposled—

nějšich,
muvil
se mnou,
řka: Fogg..
a okůži atobě
nevěstu.
manželku
růnkovu.
10.1 povznesl mne v duchu' na horu
velikou & vysokou a ukázal mi město

svaté Jerusalém. sstupujicl s nebe od
Boha.
ll. majici jasnost Boží: a světlost
jeho podobna drshěmu kameni. jako
kameni jsspisu, jako křišťál..
12. A mělo zeď velikou a vysokou.
mající dvanácto hran: a na branůch
dvanácte andělův a jména napsaná.
jenž jsou jména dvanáctou pokoleni
synův israelských.'
13. Od východu tři bršny, : od půl
noci tři brány. a od poledne tři brány.
a od úpadu tři brány. (Esech.48.3l.od.)
14. A ted' městská majic základů dva
nácte. &na nich dvnnůcte jmen dvanácti
apoštolů Beránkových.
15. A ten. kterýž mluvil se mnou.

bývnti bude s nimi. A oni lidem jeho
budou: a on Bůh s nimi bude jejich
Bohem;
'
4. : setře Bůh všelikou slzu s oči
'ejioh: a smrti již více nebude. ani kvi
ienl. ani křiku. ani bolesti nebude více. měl miru třtinovou zlatou. aby směřil
nebo prvni věci pominuly. (Svrchu7.17.) město i brany jeho i zeď. (Euch. 40.a.)
6. I řekl ten. kterýž seděl na trůnu:
16. A město ve čtyry hrany posts—
A'. nové činím všecky věci. 1 řekl mi: veno jest a. dlouhost. jeho tak veliké.
spiš; nebo tato slova jsou převěrně.a jest. jakož i širokost: i změřil město
pravdivě.
(u 43. 19.u. Kor.s. n.)
třtinou zlatou na dvanácte tisic honův.
6. A řekl mi: Stalo se.“ Jůt jsem & dlouhost i vysokost i širokost jeho
Alfa i Omega.. počátek i konec. Jít zároveňjsou.'
17. I změřil zeď jeho sto čtyřiciti s
dům šlznivěmn : studnice vody života
0.

7. Kdot svltěsi. bude těmito věcmi
8) Ta...—num.“
VINupi
njl nebo s obula-tim plochou-turn
ut nlnnivootinehod.

]
]) t—viookqoonvddlůjd,

I-lon

Quad-.

nodnrulo

bouřivo.tobylopoml

.blnionýnnr Pul. (4.

—-Mldi(

vlakna).—

melancholie,-lla!

1.122.
or

)Boil

mort
.
odvdě—12) Zooči —ointvl vyvolených

'HL— imunopro
l.!G'l.
.8vrebnl,8.)

rodů; tl jooo mio-ti Boli dnebomin [smol—.

IB)Tovieobrumjutdokonlosd.hůsy. “led.

'21. m.- 22.10.
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nen

čtyř loktů měrou člověka, kteráž jest
Kapitola ze.
anděla.“
18. A bylo stavení zdi jeho z kamene Vyplsnje du'le v podohenetvi lusky vody sm . stromu
zivote milost Bez.-bu. vyyeleoč osivujiei s chlor-evo
jsspisu: samo pak město zlato čisté. jlei,
12. juli s Bohem večne krulovul-ibudou. 16. Krí
seus ss'lu potvrzuje proroctví to. veruje od jeho fello
podobne sklu čistému.
vůní u slibuje pH,-ti brzo.
19. A základové zdi městské byli
všelikým drahým kamením ozdobení.
]. [ ukazal mi potok vody živé. svět
Základ první jaspis. druhý safír. třetí lý jako
křistál. tekoucí z trůnu Božího
Chalcedon. čtvrtý smaragd,
a Beránkova.
20. pátý sardonix, šestý sardius,
2. U prostřed ulice jeho a s obou
sedmý chrysolit. osmý beryl. devátý
stran potoka stmm života. nesa dvanác—
topas. desůtý chrysoprasus. jedenactý
tero ovoce. na každý měsíc vydavaje
hyacint.dvanáctýametyst'
21. A dvanacte bran dvanácte perel ovoce své, a listí stromu (slouží)kzdra

národův.
(Euch. 47. 71.)
'est o každá zvlášt. s jednakažda bránu ví 3.
A nic zlořečeného nebude více:
h la zjedne perly:' a ulice města byla ale trůn Boží a Beránkův bude v něm.
zřsto čisté, jako prohledací sklo.
jeho sloužiti budou jemu.
22. A chrámu jsem v něm neviděl. a služebníci
4. A tvař jeho viděti budou s jmeno
Nebo Pán Bůh všemohoucí chrám jeho
jeho
bude
na
čelích jejich.
jest a Beránek.
5. A noci více nebude a nebudou
23. A město nepotřebuje slunce. sni
měsíce. aby svítily v něm; neb jasnost potřebovati světla svíce. ani světla slu
Boží osvítila je a svíce jeho jest Be nečného. nebo Pán Bůh osvítí je &kru

lovsti budou na věky včkův. (h. 60. 20.)
(le. 50. no.)
6.1 řekl mi: Tato slova jsou pře
24. A choditi budou nůrodove v
světle jeho: a kralové země přinesou věrná a pravdivé.A Pán Bůh duchů
prorockých
poslal anděla svého. eby
slávu a čest svou do nebo.
26. A brány jeho nebudou zavírány ukňnl služebníkům jeho ty yěá. které
se mají stkti brzo.“
ve dne; noci zajisté tam nebude.
(le. 60. H.)
7. A aj. přicházím rychle. Blahosla
vený.
kdož ostříha slov proroctví knihy
26. A přinesou do něho slávu a čest
teto.
'
nůrodůf
ránek.

27. Nevejdet do něho nic poškvmč
nebo. ani činícího ohavnost a lež. než
toliko. kteříž napsání jsou v knize ži
vote Beránka.

8. A je Jan (jsem ten). kterýžjsem
slysel a viděl tyto věci. A když jsem je
byl uslyšel s uviděl. pudl jsem. abych
se klaněl řed nohama anděla. sa mi
tyto věci ukazoval:
9. i řekl mi: Hleď. abys toho nečinil:

I?)Luerouobeonou. lidskou.
18—20) Sklo jest ohrsse- člesoty; dvuudctero druho

ůrvítesrarusliuhs
"Nesmiseoostiulsskuohrsei
ssouuveueetsroolnost.eijesDuehsvstýpůeohi

esv. Pev'elvyčitd.
(ed...szanus.)

2!)Perlo suse'ldnhooeood shluk

olsou

mhd-y.
uostvečuou.
(Srov.p-MíduL-vjitlvbhie
let—I&G—GG
ukeluhy veškerých vyvolených Božích

26) \. vidíte

umupoklulslos'euybobu.

nebot jsem spoluslužebník tvůj s.bratří
tvých prorokův i těch. kteříž ostríhsjí
slov proroctví knihy této: Bohu se
klaněj!
10. [ dí mi: Nezapečet slov proroctví
knihy této:“ nebot čas blízkojest."
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11. Kdo škodí škodiž ještě. a kdo
špinavý jest. zašpin se ještě: a kdo
spravedlivý jest. ospravedlniž se ještě.
a svatý posvětit se ještě.'
12. Aj. přijdu brzo a odplata má se

22.11-21.

kdo slyší. rciž: Přijď! A kdo žízní. při
jdii. a kdo chce. nabeř vody života
darmo.

(Svrchu21. 9.1.. 55. 7.)

18. Osvčdčujit pak každému. kdož
slyší slova proroctví knihy této: Prida
li kdo k těmto (slovům), přida Bůh na
mnoujeet.ab
dómu
podleaabchtkOdphdl jednomukaž něho ran. na. cených v knize této.
19. A pak
akil) kdo ujme od slov knihy
13. Jút' jsem
“kdy:“i Omega.první1
očAtek : konec. (Svrchu21. e.) proroctví tohoto. odejmet Bůh dil jeho
14.
edB oalavení. kteříž umývají rou z knihy života a : svatého města a :
cha svá. v krvi Beránkové: aby byla moc Web věcí. které jsou napsány v knize
této.'
jejich ]: atromu života a by vešli bra
nami do města nebeského.
20. Ten. ktery ž svědectví vydává o
15. Vně (budtež) psi“ a čarodějnici těch věcech. pravi: Jistět přijdu brzo:
a neatydatí a vrnžcdnlci a modloeluže Amen. Přijď. Pane Ježíšil'

21. Milost Pána našeho Ježíše Kri
bnlci ! každý. kdož milujea činí lei.
sta. se všemi vámi! Amen.
16. Já. Ježíš. poslal jsem anděla svě

ho. aby vám svědčil o těchto věcech

v církvlch. Já! jsem kořen a rod Da—
vidův.' hvězdanení a jitřní."
17. A duch ! chou' řkou: Přijďl' A
11) Bayel: Kdo valor vbamn naučení a hroabóm ve

mm.
vink v mm

ten! den eve aibnby vinen. kdo
jen, aurveji. a adokonalulea.

lb) Na
:. vlicknle.ali
nepřítele
pravdy
(mv.
8. 6.111.a8.aloetni
2). vlhku!
veřejni
nemravnicl

. bdí (ll.
do Petr.
avynh2,přede)lly'ehhíichň opet a opet
padají.

16) "pravy
t.
lleaiu..jeni
an !.erlovetvl
S.) — ") Davidovoobnovi.
protoie Kn'atem
::e'tane denvečný. po nout _nebodenoci. (5.)

17) Církev. Duchem avatym

.tooii neustále

po přilti K.:-ina. Boůkeho choti nebo.

18—19) 0. kteří avevolno

a | zlým ůmyalem

KIN“
emytlum porušuji
abysvedli.
tnkto
odn-'aučení
"díli ajereni
a dukeBoal.
valcu-.h
20) Tak lv. apoštol
po prim Pa'ne tonů. S ním
ay, kde mu zde veren a tune verne jeho
bhienoeu' účatten by'u' žid-'t: Staoii ae, 6 Pana!
verne—držeti bude lv. nlov. tvych. tvetv. vůli
te podrobila. "tmu letkavlnnu řízeni ee podani.
velebe vždy a ve všem tvouBotakou podetelnoat.
Po trůn kra'lovatvi baiití. po tobe nenau'ib ce—
ly'tn' srdcem touiiti bude; ve dne l v noci eve
nebodnó vulecby a modlitbami vyvolaných tvých
epolim a n avate nedotkne-ti tomu okenneni
"the unu bude. kdnito na mi veňkerbzajem-zví
ote'ron u vůčnínn svetle nebes“ blaženosti tvé.

Dohvade u ní tuo mno-u nedat-ne. neopou
tteji mno po poutí vezdejííboiveta. „na pak
u

ednnn vykročení v neskonalou

vel-out a dei. a! k tobě ae ilo-nun. tebe věčné
anu-m.
' a to uvečoeradiui.6leiill!Aln-i!

Epistoly, řeči a, evangelia,
kteréž se čtou na zvláštní dny po celý rok.

|. Na neděle a slavnosti Páně.
Neděle neb den daný

Plně.

Bpiitoh neb řeč.

v uuu prvníadmini. ......

,.

Řim.18.11—1-1.
........

dmboo ,. ........

tich

........
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,.
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„
. . . 1..11.1—5
...........
V tohoto. ..
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V nedeličtvrtouadventní.......
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V "uveď-nf pred N. P.. “cáry den.

Na'Lnočui:
dun nhvny'Numi
přimši".

Evangelium.

. .

Rim. ]. 1—6. . . . .

Ptali, .....
Hod Bou
nnjich

Tit.1311—15.
.........

Luk.21.25—33.

Nat.n. 2-10.
. . .

. . . .

ha
Luk.1.10-28.
1, 8—38.

Luh.1.89—47.
LnLS.1—8.
Luk.3. 1-8.
Nat. ]. 18—21.

Luk.2. 1—14.

našum..........
........
Nadn ov.3400
Mpio. ..........

m s,6—72
...........
Luk.
2.15—20.
Zlá.
1.118—10.
.........
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57. M—
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.
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14,1—5
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Sinda15,1—6.........

Vnodaupolhmnihu
......
Na dan vinný obi—dniPins. novýrok
V neděli
poobhániPánů ......

V nad.:

.

pht! njn—nim
Pinc . . . .

8. den daný :jovcni Pine. či "ných
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ModlitbaMammova.

1978

odlitba Manusesova. a třetí kniha Mschabejski i dvě,třetí a čtvrtou Bidri
zůkonním knihám. jež byl sněm tri
ěovounazvané knihy, nenáležejí k pra
dentský za svatá písmo přijal a prohlásí . Pročež se tuto vynechávají ,'ač i ně
kteří svatí otcově je znali. a o nich v svých knihách se zmínili. Modlitba pak
Manusesova stůjž zde pro svou větší znamenitost.

Modlitba Manasse£a
krále judského,
když zajat držán byl v Babyloně.

sJakuba.i

okoleníjejieh

' '. ' spravedlivé o. kterýž jsi
učinil nebe i zemi se vší
' ozdobou jejich. kterýž jsi
ohradil moře slovem rpz
kazu svého. kterýž jsi za
c
vřel propast a zapečetií ji
hrozným a chvalitebným jmenem svým:
Ty Pane! kterěbož všecky věci se hrozí.
a chvějí se před obličejem moci tvě, ro
to že nesnesitelně jest velebnost s svy
tvé. a neodolatelný hněv pohrůžky tvě
proti hříšníkům: nesmírně pak s nev 
stihlě milosrdenství zaslíbeni tvého ;ne o

ty jsi Pán nejv iii. dobrotivý. dlouho
shovívsjlcí a ve mi milou-dny a slitující
se nad bídami lidskými: ty . Pane!
podle množství dobroty svě zaslíbil jsi

pokání
kteřížby
zhře
šili protia odguštění
to č. a dletěm.
množství
slitoaní

žil 'si pohání mně hi'išniku. neb jsem
hřesil nad počet písku mořského: roz
množili se nepravosti mě. Pane! roz
množily se nepravosti mě; i nejsemt
hoden popatřiti a pohlednouti na výsost
nebeskou pro množství ne ravostí svých.
Sklíčenjsem mnohými že eznými okovy.
že nemohu pozdvihnouti hlavy své. a ne
mám oddechu; neb jsem vzbudil hnevi
vost tvou a zlé řed tebou 'sem činil;
nečinil jsem vůli tvou a přikazaní tvých
neostříhal jsem: nýbrž stavěljsem ohav
nostiarozmnožoval jsem urážky. Anyní
padám srdečně na kolena své.. rose
tebe za milost. Zhřešil jsem. ane!
zhřešil jsem aneprsvosti své poznávám.
Pročež žádám a prosím tebe. odpust
mi. Pane! a nezatracuj mne spolu s ne—
pravostmi mými; aniž věčněse hněvaje.
schovůvej zlé věci na mne. aniž mne od
suzuj do ne'hlubších míst země; poně
vadž ty jsi
h. Bůh. pravím. hajioich.
1 ke mně ukážeš všehhou dobrotivost
svou; nebot ač nehoden “sem. spasíě mne
odle velikého milos enství.svěho. [
budu tě chvaliti vždycky po všecky dny
života sve'ho; nebo tebe chválí všeliků
moc nebeská. a tobě náležíslěva na vě
ky věkův. Amen.

%

ustanovil
jsi lpohání
hííěníkům
ssvých
asení;
ty tedy.
ane. Bože
sprave&
' ch! nenložil jsi pokiní s ravedli

vým. Abrahamovi a lsěkovi a ahobovi.
'těm kteříž nehřes'ili proti tobě. ale ulo—

n. m:. 9.

sukni těž lnčnou.

— Synové také Jdo
loeovi:

obětovali (to) Hoop.
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quo Anieolon

o.l:.
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oll-ůh zápalné obou.
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toho .yn Zobod.
Hebel- : Mclcbiol.
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Ustanovení to

0m . Ahiudn.
.. Mclech : Thorn

ať se obriu' lnmpy

převelilxi: obrozená.
nenolezi to ' bobr. |..

Sur, |. Cia
laviny: Hemann
oby olouliln ldumeo

. přeijejte_v ní;

nevědírozdilu mi
vlídnou“ budete není
. abys " rozmnožil

drahý no Secbonil.
Kdyžbykoli modlil se
vydal je v pomýknnl
Synů Zethuových

i rukou silnou
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Holpodin Bůh :an

: n dědice meli

tn kletbonn vin bude

jemu o Tobiiiovi,

. nod rodič vašimi.
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. nn ně diik
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28.10. — polo! polledni
!—

dok toho

13. 35.

jako

povodeň“ ud. na. konec

3.

o něm

amýěleli
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Písmo svaté starého i nového zákona,
podle

obecného latinského. od sv. římské katolické církve schváleného výkladu přeložené
&od nejdůstojnější knlž. arcib. pražské konsistořc vydané:
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nyniPů
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